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---~-----======:--ıı Kont Ciano parlômento'da Tunus için yapılan 
ReisicilD1hur Kastamonu tezahürlerden dolayı mesu 1 iyet kabul etmiyor 

vilAyetinde uf ak bir 111111111111111111111111 

seyahate çıkacaklardır ltalya gazeteleri 
- lstanbul' da inti~ar eden bazı gaze-

Ankara, 3 a.a. t t lnönü"nün uzun bir seya- Meşru ve tabii 
emelden bahsediyor 

R . · ümhur sme , 
te]erde eısıcd .., bu meyanda İstanbul ve Trakya yı 
hate hazırlan ıgı ve 

fi d·receoi vazılmaktadır. 
da şere en ı " J k K ta 

d 
.... . . uöre Reisicümhurumuz anca as -

Öğren ıgımıze.., . b k" "'k bir seyahate çı· 
vı·layeti .ıahilinde nıs eten uçu monu ' 

kacak1ardır. 

~::::::::::===~~--===::::::::::~~~~~~~~~~---~ Par~,3a~.-~u~ler,harici~ . 1 nazırı B. Bonnet'nin hariciye neza -
reti müdürü umumilerinden B. Leger 
ile uzun bir görüşme yaptıktan sonra 
geçenlerde İtalyan meclisinde yapıl -
mış olan irredantist tezahürat hakkın 
da İtalya hükümetinden izahat iste -
mesi için Roma'daki franstz sefirine 
talimat vermiş olduğunu haber ver· 
mektedirler. 

İstanbul 
• • 
ıçın ••• 

f. R. ATAY 

.. .. t Manisa valisi doktor 
Huküıne • ·1- t" L f Kırdar'• İstanbul vı aye ı • 

ut ı . etmittir. Muhterem ~ok
ne taYManiıa'daki muvaffakıyet
to~n latan bul' da devam edece· 
lerıne . . üphe etmeyız. _ 
jıne f .. den kaçmamak la-
Heınen goz c·· 

SJlllPlen bir nokta var: u~-
h iyet devrinde, İstanbul • d: 0 kadar çok bina yapılmış
tır ki eğer bunlar bir ~ray~ 
toPl•n•• belki de Ankara dakı 
lOf& yekWıunu geçecekt1r. Cüm-
huriyet rejimi. Cf •nair sırtları
nı Taksim mey anını, ın..,.a_. 
ta~aflarını, Harbiye arka19:1"1nı, 
H l. 'l Marmara arasındakı ge-a ıç e b .. t .. 
JJİ-! yangın yerlerini, sonra u un 
:Anadolu kıyılarını hemen h~~en 
hombot devralmııtır. Devrımız. 
de bütün bu arsalar dolmuıtur: 
Fakat eğer inıaat ıehircilik sa
natının murakabesi al~nd.a ya· 

1 Ol.aydı cümhurıyetın on 
pı mıt ' ·b· l 
b . . lında Ankara gı ı, •· 
etıDCJ JI • . l 

tanbulu da cümhuriyet ımarcı.! • 
ğmm parlak bir eseri olarak go•-

terebilirdik. h 1 d" 
İstanbul' da ilk zarure~, ~ ~ ~-
. l . ·1 imar itlerinı bırıhı· 

ye ıt erı ı e b ında mut· 
rinden ayırmak, ve af . . b ı 
laka mütehassıs bir ıehı!cı u ku-

b .. tetkıl etme -nan bir imar urosu b ... 
. 1 bul'un umranını, ta ıı 

tır. ·~~~ . .. lü faaliyetle • 
güzellıgını, hder tukr ı-ebbüsler, 
· · · e ece -:s nnı temın 1 ndan geç-

b h .. n kontro u k u uronu I bul'un birço 
mek lazımdır: i:8'd hazan on· 
itleri, bu ıeh1r l ~ (r~li.kadar e
dan fazla mem .~ ~ 1

e'nin en bü • 
der. lstanb~I !ulkıy bul Türki • 
yük iskelesıdır. atan . faaliyet
ye'nin irili uf akl~. ~nayı yakınını 
lerinin dörtte uçune 
temsil eder. .. rakamla-

Bize verilen re~• kam• 80 .. . l'k ı• ra ' ra gore hır ıene 1 7 d Hü • . . bulmakta ır. 
mılyon hrayı .. seseler An· 
k .. b"rÇok ınueı ~ umet ve ı imasına rag • 
kara'ya tatınrı:-:J' :üfus eksilınit 
nıen, İstanbul . a rtmıttır. lllf& 
değildir; bilakıs a dır derler: 
olan yerde hay~t var un' aksine 
lıtanbul ıüphesız b'J: ndan bat • 
misal tetkil ~tmed. :ınız Anka
ka yaz mevııml'n edY I 'nun her 

'd d v•1 Ana o u d" ra an egı , l' müteına ı 
tarafından lstanbu a 
göç edilmektedir. h" her türlü 

Ebedi ve güzel te 1r "hi bir 
v d ~ . iç turizm gı ' 

enıege eger · k onun 
.. d · de anca 

ıun, ıt turızn:ı ecektir. Ta· 
vasıtası ile inkıtaf et kendimiz 
rihi ve tabii lıtanhu • d ni insa· 
için olduğu kadar, me de bizim 
niyet alemine ka~fl fa izi tef• 
müstesna bir mesulıye ~~I ·· ·· o-

l . kuturu, 
kil ediyor: Kema ızm '"lemtümul 
rada yaptıklarımızla ad" 
bir imtihan geçirın~ı::~ 1~nado
He""~n nereye gıt f da) 

(Sonu J üncü say a 

$ 

Martta iflemefe açılacak olan Karabülı tlemir ve ~eli.lı labrilıa
aındaki yük•ek izabe ocaklarının bacaları 

Dg9vc:ı.~ ilimizin İstanbul' da -
verdiOi mü1cıeıer gazetecilere 

..... .. • 
Karabük demir fabrika~ı 
mart'ta işlemeğe açıhyor 

tzmtl ıaııt, Selllloı falll'lkalar1 aeılıletlle<ek 
ı b ı 3 (Telefonla) - Baıvekilimiz. B. Celil Bayar, hera· 
atan u ' .. K l M"" d"" ·· B Baki Sedea oldugu~ halde la-

berinde Huauaı a em u uru : . . 
l
• l · f lataayonda vah muavını, latanhul kumandanı, 

tanhu .. a ge ~lkı~ ır.:Xanı resmi ve huauai müeateseler direktörleri 
asker• ve mu ı e ' 

ltalya'nın cevabı 
Roma, 3 a.a. - Dün B. Fransuva 

Ponse'nin teşebbüsüne karşı Kont 
Ciano, mebusların tezahürlerinden 
dolayı italyan hükümetinin mesuli -
yet kabul edemiyeceğini bildirmiş ve 
mebusan meclisindeki nutkunda fran 
sız hükümetini kuşkulandıracak hiç 
bir §CY bulunmadığını ilave eylemiş
tir. 

ltalya wuiyeıl tmrlh e'"decelc 
Milano, 3 a.a. - Rcato del Cerlino 

gueteai, Franaa'nın İtalya hükiimeti 
nc:rdinde yaptığı aiyaai teşebbüsü 1-
talya'nın ancak memnuniyetle karıı-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Ru.:rvelt'in 
İnönü'nü 
tebriki 

Ankara, 3 a.a. - Amerika Birleşik 
Devletleri Reisi B. Ruzvelt, İsmet 1-
nönü'nün cümhurreisliğine intihabı 
dolayısiyle kendilerine samimi teb
f'İklerini ve en iyi muvaffakiyet te
mennilerini, bu hususta memur ettiği 
Amerika Birle,ik devletlerinin Anka
ra büyük elçiai vasıtasiyle bildirmiş 
ve Ruzvelt'e aynı vaaıta ile teşekkür 
ve iyi temenniler yollanmıştır. 

teciler tarafından karıılanmııtır. 
ve gaze , k - --------~-------------------_;_----------------------k "1 1atanbul a geçer en va 

~:r~i~·:~~.::::~':ı.Na:u~ !~: 1 POLİS ENSTİTÜSÜNDE KONFERANSLAR 
"te konferans salonunda yapılan • 

;:;~:ntıda~ ba~e~iş :;y~~ ~rrı:,~: KEMAL 1 z M 
nın da Onıvertııtenın 

1 Una olan ihtiyacını teba-
ferans sa on · · C 1-1 

.. ttirdi. ini ıöylemııtır. B.. ~ a 
ruz e ~ . bütçede bu ihtıya
Bayar rektore yenı • -det 

dikkate alınacagını va • 
cın nazarı 

miştir. . 

k
.1. . vapurda gazetecılere 

Başve ı ımız . . 
de iltifatta bulunrnuı ve davetlerını 

(b gu .. n) saat ıs de 
k bul ederek yarın u 

a ·yetinde kendileriyle ko-
ınatbuat cernı . . 

• adetınif, ve mütekabılen 
nupcagmı v mak 

·1 ri bir kaç ay ıonra yap 
gazetecı e E . e-

da bulunduğu rganı ı 
taıavvurun .,... Bu aırada 

ahatine dlvet etmı.,.ır. .. 
y . t cilere aon Kara.buk 
Başvekıl gaze e b . 

-·'- t" intibalarını anlatınıf, fa rı-
sey ... ,a 1 • tz • 1 tıniye açılacagını, • 
kanın martta ıı e d 

• llilloz fabrikalarının a 
it kagıt ve ıe . . 

dl • ğ. ilJ"deaini vermıştır. 
. letılece ı ın 

genış Parti kurultayının 
B Celil Bayu 

. hakkındaki suale de, top-
toptantııı nun Parti genel başkan· 

t mevzuu 
lan ı urnesi ve bundan böyle baı-
tığının seç • kl" hakkında nizam· 

iminın ıe 1 

kan seç . dde ilaveaidir, ruzna-
ye bır ına 

name . &#_y yoktur, cevabını 
mede başka bır r 

ve111ıi1tir. • alcf&m (bu ak-
B-.velciliıntz yarın . 

ııara'ya dönecektır. 
~)AD 
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Profesör Vasfi Raşit Sevig dün yeni tezleri ve 

orijinal fikirleri ihtiva eden bir konferans verdi 
Polis enatitüsünde her cumartesi 

günü verilmesi mutad konferanslara 
dün öğleden sonra saat 13.30 da başla· 

nıldı. 
nk konferans, değerli hukukçula -

rmuzdan, Sivas mebusu ve hukuku e
sasiye profesörü B. Vasfi Rafit Scvig 
tarafınd n verildi. 

Yalnız Ankara'mızın değil, mem -
leketimizin de yüksek bir ilim yuvası 
haline gelen polis enstitüsünün geniı 
konferans salonu Kemalizm mevzulu 
bu konferansı dinlemiye gelen çok gü
zide bir kalabalıkla dolmuştu. Mektep 
müdür, muallim ve profesörleriyle ta
lebelerinin hariçten gelen bir çok 
seçkin zevatın alaka ile takip ettikleri 
konferans saat 13.30 da başladı. 

Vasfi Raşit Sevig, Kemalizm mev· 
zuunu büyük bir ihata ve vukufla irti
calen anlattı ve konferans sürekli al -
k11lar arasında nihayet buldu. Yeni 
tezleri, ve yeni görüşleri ve orijinal fi. 

Konleransı büyük bir alaka ile 
dinlenen proleıör 
V a.lı R'Jfit Sevig 

kirleri ihtiva eden konferan•ın tama- ı masına teessüf ederek bir hulasa ha
mını aynen not almıya imkin olma· tinde dördüncü sayfaya koyuyoruz. 

ltalyan parliimentosuntla yapılan tezahürler esnasında Frans~ 
dan iıtenilen yerleri, Tunus'u, Korıika'yı ve Kızıldeniz'de 

Cibuti'yi gösterir harta 

lngiliz tezg6hlar1na 
11 gemi ısmarhyoruz 

lstanbu\1 3 (Telefonla) - Denizbank tarafından İngiliz tez• 
gahlarına ısmarlanacak olan 11 va.pur lıııJdnndcı. '-'s- .lüa \.. _, ~4ll -
beri muhtelif iqilia firmalariyle yapılan temular netıcesınde 
bir anlatmaya Y&nlmlf Ye hazırlanan mukavele Denizba~ t~ra
fmdan lktısat Vekaletine gönderilmittir. Tahkiki müteakıp ım • 
zalanacaktır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Manisa halkının valilerinin 
İstanbul'a ta}ini dolayısiyle 
laaaa"' tuouu',ro •..Je-l'lan 

Cimhurreislmiıin 

Manisa'ya iltlf atlar1 
Ankara, 3 a. a. - lstanbu1 valiliği

ne tayin edilmiı olan doktor Lutfi 
Kırdar hakkında Manisa belediye rei
si vekili ve arkadaıları tarafından Re
isicümhur lamet lnönü'ye aıağıdaki 
telgraf çekilmiştir: 

Maniaa: 1. 12. 938 
Reiıicüm.hur ismet İnönü 

Ankara 
Vilayetimizi yüksek teveccühleri

nizle mütenaaip umran eserleriy'le 
süslemekte blan kıymetli valimiz Dr. 
Lutfi Kıı dar'ın İatanbul vali'liğine 
naklinden duyduğumuz sonsuz ,,tees
aürler, henüz başartlamıyan ve onsuz 
baprılamıyacak eserlerin, metruk 
kaldığı müddetçe daimi ve ebedi olaca
ğını arz ile ipkaaı hususunun tensibi 
aliye iktiranını istirham eyleriz. 

Belediye Reis vekili Muhtar Özmen 
Çocuk Esirıeme kurumu, Birinci No~ 
ter, Ziraat Odası namına Meclisi umu
mi uyeai Hulüsı Can, O. Akman, Sala
haddin, Ticaret Odası borsa başk. Sa
dettin Balıoy, Kızılay Baık. Huseyin 
Uzümcü, Bagcılar birliıd, Dr. Cemil 
Kooperat.ifler, Reııat Pomaklı, İnşaat 
Ce. na. Faruk, Hava kurumu, muhen
diı Nuri Çil, Halkevi Başkanı Azmi 
Rıza Önakın, Rıza Kuldaş, C. H. P. na. 
Balcılar Bnk. Md. H. Çapa Ahmet 
Ayakkabıcılar cem. Ramazan Şofor~ 
ler bir. İkinci Reisi Kemal. ' 

Reisicümhur İamet İnönü, bu tel
grafa atağıdaki cevapla mukabele bu
yurmuşlardır: 

Belediye Reiı Vekili Bay Muhtar 
Özmen ve arkadatları 

Manisa 
Vali Dr. Lutli Kırdw haklıında 

sayın Manİ•a halkının kadirıinaslı
iını bildiren telgralınıaı memnuni
yetle aldım. Manisalıların bu kıymet 
bilirliği oraya gelecek hükümet ci
mirlerinin vaJıilelerini kalaylaıtıra
rak daha verimli kılacaktır. Mani
aa'nın İmarın111 daima göa önünde tu
tulacağından emin olabilirainİJı. Bu 
münasebetle a.. .,. arlıadQflann11ıa 
teıekkür etler ve •ayın halita relala 
.,. --"•t dilerim. 

iSMET INONO 

Bu on bir geimlik siparişi almak 
üzere Denizbank'a sekiz ıngiliz firma
sı teklifte bulunmuş, bunların içinden 
en uygun fiat veren ve en seri teslimi 
teahhüt edım ~wan Hunter A wyhal 
Fiııı.hardson kumpanyasiyle anlaşıl -
mıştır. Yapılacak gemilerin dördü 
W 4 tipi Mersin postalarına mahsua, 
yedisi W 3 tipi küçük vapurlardır. 
W 3 muaddel Etriisk tipidir. Sürati 
biraz daha fazla olacaktır. W 4 tipi 
gemiler de 900 küsur tonluk olacak -
tır. Bunlar Bartın gibi sığ yerlere de 
girebileceklerdir. 

Verilecek bu sipariş 12 gemilik 
programın 11 ine aittir. Bunların hep
si için 1.800,000 ingiliz lirası ayrıl • 
mıştır W 3 tipi, gemiler mukavelenin 
imzası tarihinden itibaren dokuz ay 
W 4 tipi gemiler de sekiz ay içinde 
teslim edileceklerdir. 

Bu siparişin tediyatı İngiliz kredi • 
sinden ve Denizbank'a ayrılan kısım 
üzerinden yapılacaktır. Geri kalan 
700,000 küsur ingili zliralık para ile 
Galata rıhtımının genişletilmesi, kö -
mür depolarının inşası ve tersane için 
icap eden makine ve demir aksamının 
mübayaası yapılacaktır. 

* RENDELET 
·~"" ......... ~........,. ...... ......,. ... ............... 
KEMAL ATATÜRKÖT, • Wd...,-...... ~ .... ~ 
.,._"' ••• ,. •• ,~ .......,. .... .a ... .ı.t 

_ _., ... h ~· ..... .,, ................ ~~-.... ~ ... --. 
....,.c:.~~~ ......... ......... 
"" .. -~ ..................... tııO: ...... .. .. ... ,..,,,.,,. ........ ~ ............. .............. ..... - -'-,.....,.,., ............. ..._...._... .. _,_......,,._..,..... ...... 
., •• ,.it ......... ••r •• ti·•• 
r•ev•' 8 •r•t•ı ••te ıa ..... ,. 

neıuoaoCOvat ıısziTSE 

Yukarıdaki klişe, biiyiik Şcf'imiz A
tatürk'ü kaybettigimiz gün Peşte be. 
Jediye reisi tarafından neşredilen be
yannamedİT, Bu asil ve dostça jestle 
acı haber macar milletine bildiril
mektedir. 



-2-

i ç T E N D 1 ş T A N 

VAVEYLA 
Tanzimattan bir yıl sonra türk milletinin bünyesinde n bir ya nar

d~ğ fışkırdı. ~-1er an geçti~çe bir az daha şi_ddetlenerek öyle dehşetli 
kukremeler, oyle azametlı sarsıntılar yaptı kı, bu yanardağın vücudün
den muasırları i_çind~ _habersiz kimse kalmamış gibi idi. Ağzından fır
lıyan :1~eşler, mıllet ıçın nur oluyor; milleti ezenleri yakıp kavuruyor-
du. Bızı gaflet uykusundan sarsa sarsa ilk uyandımuya calışan ld 
N k K 1 . - o o u. 
amı ema , uyanı tarıhimizde bir zelzeledir. 
Namık Kemal, iki zıt unsurdan mürekkepti: Muhabbet f t 

V d. b" d. . . . • ne re • 
atan ıye ır şey sev ı; ıstıbdat demlen seyden nefret ett· H·· · 

1 • . . - ı. urıyet, 
vatanı seven erm onu ıstıbdattan kurtarması demekfı Telk. tt ·w · · · l · · ın e ıgı va-
tan sevgısıy e vıcdanımızı aydınlattı istibdat oayzı ı"le hu·· · t d .. 
l 

. • ., rıye uşman-
armı yaktı. Hamıyyet eshabına nur göründü 1\1u·· steb"tl · · k 

k b. · ı er ıçm or-
u nç ır celıennemdı. Hala, Namık Kemal'in arık ve te · ı d b. 
· · · b. ~ mız a nın a ı-

zım, sonmıyen ır yıldızın ışıklarını sezmemiz ondand . '...l 
·d· k" l·-1 .. . ır , gene onaan 
ı ı ·ı za ırrner ve mustcbıtler, nurani yüzünü çcrceveliy k . l 
k J d b. bA · h b · .. d "" I - en umra sa-n ın a ır ze anı ey etı gor u er. 

Namık Kemal'in bir türlü ölmeyişi ölmez fı"kı.rle t" • ı d d y .. . . . ' r ge ırmıs o ma-
sın an ır. atan ve hurıyet o fıkırlerdir ki unuttur 1 k · - d k h ı ı· · . u ma ısten ı çe 
atır ara ge ır, vıcdanlara ıner ve ruhları - cok kerel · · 1 l k 

b L _ k b. ·hr . - er ıyıce an asıma -
sızın - amoaş a ır sı ıle büyüler Vatan d ·ıd·- · ··d ı 

d .. . · enı ıgı zaman vıc an a-
rın yerın en oynaması, hurıyet denildig- i vak"t . . k L l b. T · bbe · l .. ı ızı ay o muş ır sev-
gı ının nıuhu tıy e yureklerin sarsılması bu d· d N k K l 
Vata 1 • • • • • • n an ır. amı eına , 

n ve lUrıyetın mıstısızmıni bize get" . d 
O ıren msan ır. 

ncla ne vatan ne hüriyet l t "fi . . l l ... ' .. • as il arı erını bu ımımıştı. Namık Ke-
ma ' vatan ve hurıyet sot:lerini ,.Allah ·ıı Wl 1 d" h k "k 
den coşkun bır dcrvi . . .' . • ı e a ı .. ,. ıye ay ·ırıp zı re-

H . t h ş gıbı mılletın ruhuna haykırdı O bir feryattı 
angı eryat vazı tır fik "d · k" . , ' ' · 

sistemlı" h I .. 1• .. 1 .~1 ır, mantı ıdır? Namık Kemnl hiç bir zaman 
• esap ı ve o çu u olm d D . . d f 

ma romantik . .. d.. ,, ~ I. aıma. ateşın, aıma evcranlı, daı-
dadır. gorun u. Kıymetı bunda, hızmetı bunda, ehemiyeti bun-

Dönersem kah bey· ·ıı l . . 
d k k d. . .. ım mı et yo unda bır azımetten 

er en, en ı sozumuz . k d. . k . 
u en ınuJ: te rar cdıyor gıbi degıl miyiz? 

Sapanca gölü 
üzerinde tesisat 

Dahıliye Vekaleti Adapazarı'na 
~apanca gölünden su isalesi, göl dahi
linde ve haricinde horu ferşiyatı, tu -
lum.ba tesisatı, su deposu, şehir şebe -
kesı yapmak üzere mahallinde hazır -
lanan projeyi tetkik ve kabul etmiştir. 

Öğrendigimize göre bu iş için 
282105 lira sarfedilecektir. Bu tesi -
satla hem gölün etrafı bataklık halin
den kurtanlmrş olacak, hem de yakın 
şehirlerin su işleri halledilmiş buluna
ıwtKLu. 

Mülkiye'nin ylldönümü 
loplanhsı yapllmıyacak 

Mülkiyenin 60 mcı yıldönümü mü
nasebetiyle bugün mektepte yemek 
toplantısı yapılacağı dün yazılmıştı. 
~ab~r aldıgmuza göre bu dogru de
gıldır. Ebedi Şef'in ölümü dvlnyısiy
le bu yıl kutlama töreni yapılmıyaca
ğı .. gi~i ne mektepte, ne de dışarıda 
mulkıyeliler tarafından yemek top
lantısı yapılmıyacaktır. 

Çağn 
X Milli Müdafaa Encümeni 5.xıı. 

1938 pazartesi güniı heyeti umumiye
den sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni S.xıı.1938 a
zartesi giınü heyeti umumiyeden s~n
ra toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat encümeni 
5 - xıı - 1938 pazartesi gunu toplana _ 
caktır. 

H AV A. 

Hasan - Ali YUCEL 

İskenderun' da 
serb si liman 

Bir heyet liman'da 

tetkikler yapıyor 
İskeııclerun'da inşa edilmesi tasav

vur edilen serbest liman için geçen 
senelerde bir heyet tetkiklerde bulun
muş ve ait oldugu makama l.ıir rapor 
vermişti. 

Bu defa ela İktısat Vekaleti Liman
Jar Umum miıdiıril B. Asaf Bora ile 
Karabük fabrikası ile Çatalagzı lima
nını inşa etmekte olan Brassert fir
ması liman mühendisi B. Bivcr, De -
niı.bank şeflerinden B. Zıhni 1sken
derun'a gitmişlerdir. 

Bunlardan B. Biver memleketimize 
dönmüştür. Diger zevat tetkiklerine 
devam etmek üzere Hatay'da kalmış
lardır. Gümriık müfettişlerinden B. 
Suphi de heyete iltjhı:ık çUud. ih·ere 
şehrimizden hareket etmiştir. 

Yeni islanbul valisi istabul' a 
giffi 

Üç gündenberi şehrimizde bulun
makta olan yeni İstanbul valisi B. Lut
fi Kırdar dün akşamki trenle 1stanbu
la hareket etmiştir. 

Hatay'da yerlimallar ıubesi 
Sümeııbank Hatay'da bir yerli mal

lar satış şubesi açmak kararını ver
miştir. Bu maksatla, mahallinde tet
kikler yapmak üzere bankanın kon
joktür servis şefi B. İsmail Husrev 
Tökin ve Ankara satış mağazası mü
durü B. Ekrem Sanal, Toros ekispre
siyle Hatay'a hareket etmişlerdir. 

Ankara Halkevi'nin 
ü~üncü 

Ankara koıusu 

l __ Ka_·ns_er_ha_kk_ın_da_kl_a_n_ke_fim_ı_z _. 

27 birinci kanun 1938 de geçen se- • 

Senede 2,5 milyon insan 
kanserden ölüyor 

nelerde olduğu gibi bu sene de üçün
cü Ankara koşusu yapılacaktır. Koşu
nun başlangı,ç yeri ile bitiş yeri Dik
men tepesiyle vilayet konağı önüdür. 
Koşuya gireceklcrden bir, iki, üçün
cüye kadar koşunun şerefiyle müte
nasip kıymetli hediyeler verilecektir. 
Bu yıl fazla olarak koşuya en fazla 
müsabıkla i~tirfık etmektir. Biıirmi
ye muvaffak olan kulübe ayrıc:ı birt>de 
kupa verilecektir. Bu müsabakalara 
kulüp mensubu olsun olmasın her 
genç iştirakte serbesttir. Koşunun 

başlangıç yeri olan Dikmen'e kadar 
müsabıkların nakli evimizce temin e
dilecektir. Koşuya iştirak edecek 
gençlerin 27.12.1938 salı günü saat 
tam 12 de koşu malzemeleriyle birlik
te halkevinde bulunmaları icap et
mektedir. Koşuya aynı gün saat tam 
14.20 de Dikmen'de başlanacaktır. Bu 
koşu hakkında ve hakemleri tespit et
mek üzere kuliiplerimizin birer mu
rahhasını 5.12.1938 pazartesi günü sa
at 18 de halkevine göndermeleri rica 
olunur. 

Dahiliye Müsfeşan ii9 basladı 
Dahiliye vekaleti müsteşarlığına 

tayini haberini bildirdiğimiz, C.H.P. 
Genyönkurulu üyesi B. Vehbi Demirel 
dün Dahiliye Vekaletine giderek yeni 
vazifesine başlamıştır. 

B. ~erafeffin Karcan P. T. T. 
umum müdürü oldu 

80 !ıra maaş üzerinde kanuni müd
detini dolduran Nafia Vekaleti müna
kalat dairesi reis muavini B. Şerafcttin 
Karcan'ın 125 lira maaşlı posta, tel -
graf ve telefon umum müdürlügüne 

• nakil ve terfi suretiyle tayin edildiğini 
memnuniyetle haber aldık. 

Bir müddettenberi bu vazifeyi ve
kalet suretiyle idare etmekte olan B. 
Şerafettin Karcan'a yeni vazifesinde 
muvaf fakiyetler dileriz. 

Birinci ve ü(üncü mülettiıler 
gitfiler 

Bir müddetten beri şehrimizde bu
lunan birinci umumi müfettiş B. Abi -
din Öz.men ve üçüncü umumi müfettiş 
B. Tahsin Uzer vazifeleri başına git -
mek üzere dün şehrimizden ayrıl

mışlardır. 

Mali ·c'•'" ıa,ıurcr 
'Rütçe ve mali kontrol umum mü

dürlüğü şube müdürü B. İbrahim 
Balkan ile eski Kars defterdarı B. Zih
ni Sunay'ın açık bulunan 70 lira maaş
lı merkez daireleri muhasebe müdür -
Jüklerine tayinleri yük.sek tasdikten 
çıkmıştır. 

Acı bir kayıp 
Gümüşan~ mebusu Ali Şevket Ön

dersev'in damadı genç ve kıymetli 

mühendislerimizden Ali Osman Kaya
dağın Almanya'da tedavi edilmekte 
bulundugu sanatoryomda kendisine 
yapılan bir ameliyatı müteakip rahme
ti rahmana kavuştuğu teessürle haber 
alınmıştır. Bir aylık yavrusunu yetim 
bırakan genç mühendisimize allahtan 
rahmet diler arkadaşımız Öndersev'lc 
kederli ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

Dr. operatör Nimet Taşkıran bu 

hastalığı etraflı şekilde anlatıyor 
Kanser hakkındaki anketimize devam ediyoruz. Bugün Nümu

ne Hastanesinin kıymetli operatörü doktor Nimet Taşkıran'ın çok 
m~him ve şayanı dikkat yazısını okuyacaksınız. 

Doktor Nimet Taşkıran diyor ki: 

Dü11yada 6..:100.000 du. 1924 de 4 üncü, 1931 de 3 üncü de
receye yükselmiştir. 1926 dan itiba -

lmrıscrli var ren kanser vefiyatı Almanya'da ve -
1932 de neşredilen Milletler Cemi-

remden ölenlerin sayısını geçmiş bu
yeti istatistiğine gore bütün dünya-

lunuyor. !ngiltere'de de vaziyet ay -
da iki milyar 13 milyon insan yaşa -

k d 
. nıdır. 

ma ta ır. Bırcok esaslı hesaplara na- r. k t b k k · l · b • 
• • J • • •' a a u or unç netıce en asıt 

zaran bu ıkı mılyarı geçen ınsanlık bı"r " .. · 1 k · f k l"d .. . . . . . boru· e anserın ev a a e artma-
kutlesının 6,4 mılyonu kanserlıdır ve sı şek!" d · k d b. h 
b .. . . ın e goserme e ıraz ata -

u altı kusur mılyon ınsandan da se-ı .. . · 
d ·k· b k .1 k d lıdır. Son yuı. sene zarfındakı tetkık ne e ı ı uçu mı yonu anser en h" 1 .. .. .. . . . . . ve te" ıs vasıta arının buyuk terak -

olmektedır. Her şeyı para ıle olcmı - kiler göst · b.lh · ~ · 
ye alısmış bulunan Amerikalılar kan- kanseri .ermt esı ı assa kıç lazalya aıt 

. . .. . erın anınmasını o ay a~tır -
serın h:r sene sekız !uz nıılyon do- nuştır. Şu halde birçok cihetlerden 
!arlık bır zarar yaptıgını hesaplamış- izam ed "ıl 11 m'"b 1 1 •· ·ı b .. e • u a aga ı gosterı en u 
!ardır. Bu muazzam yekun bugun kı- nı·sbete kat· b·ı 1 b k k - · . . ı r nazara a mama 
saca bahsedecegımız problemın ehe- l azımdır. Şurası muhakk kt k0 k"-

. · · b ·· · k ·· k a ır ı es ı 
mıyet~nı te . ar~z ettırece en mu em· den de bu kadar degilse bile buna ya· 
mel bır delıldır. kın nisbette kanser mevcuttu. Fakat 

Medeni memleketlerde kolera, ve - 0 zamanki te his vasıtalarımızın kifa
ba, çiçek, lekeli humml gibi büyük 
insan kütlelerini birden alıp gôtüren 
salgınlara bugün artık bitmiş nazarı 

ile bakabiliyoruz. Umumi sıhat şart
larının son yüz sene zarfındaki bü -
yük tekamülü, bu afetlerin çıkmasını 
önliyecek tedbirleri bize öğrettiği 
gibi, çıktıkları zamanda yerinde sön
dürme imkiinlarını haz"ırlamıştır. Bu 
hastalıklar sebebiyle beyaz insanlar
da vefiyatın gittikçe azaldığını ista
tistiklerden öğrenmek kabildir. U -
mumi yaşama şartlarının düzelmesi 
yalnız vefiyat azlıgı şeklinde tecelli 
etmekle kalmıyor aynı zamanda hali 
hazırda vasati yaşama müddeti de es
kisine nazaran fazlalaşmıştır. Maale
sef kanser bütün bu mesut neticeler
le beraber yürUmUy-or. Günlük gaze
teler kanserin her gün biraz daha ço
galdığından bahsetmekte ve kanserin 
birçok cihetlerden insanlığın gözünü 
korkutan veremden fazla ölümü mu -
cip olduğu yazılmaktadır. 

Kanser işinin kütlevi şekilde tetki
ki henüz pek uzun bir maziye malik 
değildir. 1749 da tsveç'e ait fakat il
mi hataları olan ilk istatistikten son
ra bundan 100 sene evel İngilizler ta
rafından tutulmıya başlanan istatis -
tik bu İ§İn başlangıcını te kil etmt:k
tedir. Amerik:ı'rla kcut:ıt:r lljıne ancak 
ı !IOO senesinde başlanabildiği nazarı 

dikkate alınırsa ne kadar gecikildiği 
aşikar bir şekilde meydana çıkar. t 

Kanser çoğalıyor mu? Sathi bir gö. 
rüı bu suale müspet cevap vermekte
dir. Filhakika elde mevcut istatistik
ler tetkik olunursa Almanya'da 1880 
senesinde yiiz bin nüfustan 60 ı kan -
serden ölüyordu. 1920 de bu sayı dört 
mislini bulmuştur. Danimarka'da 1908 
de yüz bin nüfustan kırk üç kanser ve
fatı olduğu halde 1922 de bu adet 
140,2 ye çıkmıştır. Hollanua'da İsveç· 
te geçen asır ile bu yüz sene arasın· 
da yapılan mukayeseler de hemen 
hemen aynı neticeyi vermiştir. Hof
mann'a göre 1921 den 1927 ye kadar 
her yi.iz bin nüfusa 1sviçre'de 142, ls
koçya'da 132, İngiltere ve Gal'de 120 
kanser vefatı isabet ediyor. 1930 se -
nesinde Amerika'da umum kanser 
vefiyatı bir senede 125 bin kişiyi bul
muştur. Kanser 1900 senesinde ölüm 
sebeplerinde 9 uncu dereceyi alıyor-

yetsizliı:-:i hastalı ğ ı tanımamıza mani 
olmuştur. Bugün bile en asri hasta -
nelerde ve en mükenunel teçhizat ile 
yüzde "30" nislıetinde bir teşhis ka -
bul etmek Jiizrm gelmektedir. Şu hal
de bugün kanserin gittikçe artar gö
zükmesinden değil mevcudiyetinden 
ve mevcudiyetinin devamından kork
malıyız. 

Kanserde ~n tf'lılil.·cli )'a§ 
Kanser yaş, cıns ve ırk farkları gö

zetmeksizin her evin kapısını çalar. 
Nadir olmakla beraber yeni doğan ço
cuklarda hatta henüz doğmamı§larda 
bile kanser ve kansere yakın urlar 
görülmüştür. En tehlikeli yaş kırkın
dan sonradır. Hartcl veremin genç 
nesli tahrip ettiğini halbuki kanse
rin insanın en çok yaratıcı olduğu bir 
devrede veya hayatının sakin ve me
sut akşamında alıp götürdüğünü söy
lüyor. 

Umumiyetle kadınlar erkeklere na
zaran daha fazla kansere tutuluyor -
lar. Fakat kanser grafikinde mahiye
tini bilmediğimiz bir takrm nevesan
lar vardır ki bunlarda netice aksine-
clir. 

Kanser en iptidai lc.:wimlerilen en 
medcn; in:ıanlara varıncıya kadar her 
evi yoklamış bulunmaktadır. İptidai 
kavimlerde ve binnetice iptidai yaşa
yışla kanser husulü arasında bir an -
laşmamazlık bulunacağına dair evel
ce ortaya atılan fikirlerin yanlışlığı, 
tahakkuk etmiştir. Freuchen ve Knud 
Rasmussen isminde iki Danimarkalı 
Groenland'ın garp sahillerinde, yani 
insanların yaşadığı en şimal nolrt:a.da 
bulunan cskimo lcc•d•nmda kanser teş
his etmi lerdir. Afrikanın ortasında 
ıııcucııiyetle hiç temasr olmıyan ka -
vimlerde de aynı şekilde urlar gö -
rülmüştür. 

Kanserin lıaldki sebebi 
Kanserin bugün hakiki sebebini 

bilmiyoruz. Bir takım dahili ve harici 
tahrişlerin kanser husulünde mühim 
bir pay aldıkları mu~akkaktır fakat 
bu meyanda uzviyetın de kanser te • 
şekkülüne müsait olması icap etmek
tedir. Aynı ailede kanser husulü ile 
aynı şarltar altında bulunan bir küt -
leden ancak münferit şahıslara hasta
lığın isabeti böyle bir bUnyevi husu -rogr~ lLI '\ A\0 lllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kars'ta ısı 8 e düıtü 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

yağışlı ve riızgarlı geçmiştır, En du • 
şük ısı 6, en yuksek ısı da 12 derece 
olarak kaydedilmıştir. . 

Yurtta Karadenız kıyılarıyle Doğu 
Anadolu'da hava çok bul,utlu, cenub 
bölgeleriyle orta Anadolu da kapalı ve 
yer yer yağışlı digcr bölgelerde de ya-

ğışlı geçmiştir. 
Yirmi dort saat içinde garp ve ce-

nup bölgelerindeki yağışların metre -
mikdarı murabbaına bıraktıkları su 

Alaşehir'de 25, Mugla'da 22, Antalya
da 18. tmroz'da ıs, Mi11ista 13, ~erga
ma"da 12, Nazilli'de 11, Balık~sır de 8, 
Kuşadasında 6, diger yağış goren yer
lerde de 1-5 kilogram arasındadır. • 

Rüzgarlar dogu ve cenubu şarkı 

A adolu bölgelerinde sakin kalmış 
n ·maıd d·~ 

T k bolgesinde şı en, ıger ra ya . . 
b .. l elerde uınumıyetle cenup ıstıka -
:e~ndcn saniyede en çok 7 metre ka
dar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar Canakkale 
ve Trabzon'da 15, İzmir' de 17, Antal· 
ya ve Adana'da 19 derecedir. En dti - , 
şUk ısılar da sıfırın altında Kastamo -
nu'da t, Sivas'ta 4, Erzurumda 5, 
Kars'ta 8 derecedir. 

Gene Namık Kemal' e dair 
. Ralımcıli dostum Siılcyman Na

zıf, ş:ur Nedim'lc şaır Fuzulı'yi s'Jn 
ımsra •a b · b · · • rı ır ır11ıız1 ayrıı olaıı ikı 
beyitleriyle mukayese ederdi. 

fi uzulı: 
Ben geda 1ien şnha kul olmak yok 
Ar · amma ncyleyim 

d zu ser~e tei fıl.n muhal eyler benı. 
er. Nedım ise bu beyti birincı mıs

ramı değiştfrerek şu hale koymuş
tur: 

Gerdiuin &ordukçe sakii milliyim 
A me rcbın 

rzu serkeııtel hkri muhal eyler beni. 
. Sulcyman N;ulf'ın bu mukaycse

sı o kadaı mühım degıldir ,· lakaı 
gene aynı beytın birer mısraını de
gıştirmek suretiyle Şlur Namık Ke
ma/'1~ ~air M.ustafa KemaI'i kıy:ıslı
yabılırız. Şaır Namık Kemal, 
Vatanın bagrına duııman dayamış 

hançerini 
Yok mudur kurtaracak bahtı kara 

• madcrini. 
beytini yazmıştı. Şaır Mustafa Ke-
mal, bunu: 
Vatanın bac~ına du man daYMın 

hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara • 

maderını 

diye tashilı etti. . 
Vatanrn uğradığı lcl~~tı 8 Y_-:11 

nıısra ile ilade etmekte ıftırtik .goı;-

teren iki ş.airin, ona çare bulmak ü
midini izharda mısraları ayrı ayrr
dır. 

Eğer şair Mustafa Kemal, her za
manki gibi, tevaz.u göstermek fazi
letinde bulunmasaydı, ikinci mısraı 
şu hale koyabilirdi: 

Ben varım kurtaracak bahtı kara 
madcrini. 

•*• 
Namık Kemal, bütün heyecanı ve 

bütün şuuru ile cemiyetçi idi. Onun 
bu meziyetim· bütün hayatından, 

hatta şu tek beytinden bile anlıya
biliriz: 
Baiıi ıekva bana hü'znil umumidir 

· Kemal, 
Kendi derdı ııonlumiln bllllh gelmez 

ylldıma. ••• 
Namık Kemal, bağlandığı dava

nrn kendi ölümünden sonra da yü
rüyıcceğinc inanmış bir adamdı. Şu 
beyti onu anlatır: 

Edebin•at ile bürrl1ete can verıem. de 

Gene bir namıkı şeyda yetisir 
hakimden. 

*•* 
Şair Namık Kemal, sonradan mah

las olarak taktığı ismini çok sever
di. Zarif bir beyit ile kendi adını 
§Öyle oğmü.~tür: 

Bir katra "ma" duııiınce gulun l:albi 
plikine 

İımim yazıldı her varakı tibnakine. 

[Malıim ya, gül kelimesi eski 
harflerle kel ve lam ile yaulırdı. 
Ma ise su demekti. Bu iki harfin a
rasma bir damla ma düşünce Kemal 
ismi meydana gelir.] 

••• 
Namık Kemal, gençliğinde Solya 

civar:rnda bir ormana avlaıımıya git
miş ve bir geyik vurup hayvaııcağı
zr yavrularından ayırmı~tı. Ondan 
sonra bir daha ava gitmemiş ve kö
peğe husumet bağlamışt.ır. 

Baoa öyle 6e1ir ki a~atıdaki llllS-

ra ve beyitler o husumetten ilham 
almı~tır. 

Köpektir zevk alan sayyadı bt insafa 
hızmetten 

*•• 
Kiliibı zulme kaldı gezdiğin nazende 

sahralar 
Uyan ey yarcli şiri jiyan bu habı 

gafletten 

••• 
Ölümünün ellinci yrldönümünde 

adını andığımız Namık Kemal'e os· 
manlı'dan fazla türk diyebilmek i
çin elimde şu delil vardır: 

Balkan lıurbi ile büyük harp ara
sında lstanbul'da milliyetperverlik, 
vatanpeTverlik münakaşaları yapı

lırken, "Peyam., cı Ali Kemal, ma
hut fıkralarrndan birisinde "Namık 
Kemal türk değil, ana ve baba cihe
tinden halis arnavuttur!,, demiş ve 
şairin oğlu Ali Ekrem, bunun üze
Tine "Türk yurdu,, mecınuasrnda 
ailesinin şeceresini anlatarak "Na
mık Kemal türk oğlu türktür!,, ce
vabım vermişti. 

Hiç su katılmamış, dört yüz dir
hem osmanlı olan Peyam'crnrn bu 
tarifi gösterir ki vatan şairi Nanıı'k. 
Kemal, "ıosnıanlı,, dan ziyade "türk,, 
tü. - T.l. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde 

Namık Kemal icin 
.;, 

loplanll 
Büyük türk şairi ve vatanperveri 

Namık Kemal'in ölümünün ellinci yıl 
dönümü münası.-betiyle evelki akşam 
Gazi Terbiye enstitüsünde bir top
lantı yapılmıştır. 

Enstitü mudür ve muavinleriyle, 
muallimleri ve bütün talebeleri hazır 
bulundukları toplantıqa, vatan şairi· 
nin hayatı ve eserleri, fikri ve siyasi 
faaliyeti anlatılmış, romanlarından 

hulasalar, siyasi ve içtimai hüviyetini 
tebarüz ettiren makale ve yazıların
dan parçalar okunmuş ve piyesleri· 
nin bazı sahneleri temsil edilmiştir. 

Kayseri ıehir hastanesi 
Kayseri, (Hususi) - On beş gün 

evci törenle temeli atılan şehir hasta -
nesinin inşaatı süratle ilerlemektedir. 
Temellerin beton inşaatı yaprlnuş, bi
rinci kat duvarları çıkmıştır. 

le hak verdirmektedir. 
Kansere karşı gerek hasta ve ge. 

rekse hekimin vaziyeti ne haldedir? 
Bugün kanser meselesinde herkesi 
şiddetle alakadar eden bahis budur. 
Kanserin sebebinin kati olarak bilin
memesi bu cihetten sebebe uygun bir 
tedavi veya hastalığı olmadan önle -
mek imkanları yolunu kapatmaktadır. 
En evci şurasını dikkatle kaydede -
liın ki hali hazırda kanserin dahilt 
tedavisi yoktur. Kanserde ancak mev
zii tedavi mevzuubahis olabilir. Mev
cudiyeti bir şey ifade etmiyen ve hat
ta zamanla vücut için zararlı olan bir 
urun tedavisinde ilk akla gelen bu
nun herhangi bir şekilde çıkartılması 
zararsız bir hale sokulmasıdır. 

Tedcrni 
Kanserin tedavisi hususunda şim -

diye kadar kullanılan gerek kimyevi 
maddelerle ve gerek mikrop aşıları 
v~ virü~lerle yapılan tecrübeler hiç 
bır netıce vermemiştir. Kimya mad
deleri ameliyatla çıkarılmıyan bir u
ru tahrip etmek hususunda ancak 
y~r~ımcı olabilir. Fakat ekseriya ze
hırlı olan bu maddelerin kana karışa
bilmesi imkanı hayatı tehlikeye so -
kar. Mamafi kanserin kimyevi mad
delerle tedavisine ait yollar henüz 
kapanmamıştır. 

Bugün en başta ve iyi netice veren 
iki tedavi uaulU vardır . .Biriai ameli
yatla uru çıkarmak. t'Hğui aa ..... ~.,t
gen ,radium, mezetoryum gibi şualar-
la uru hrip e • ir. 

Cerrahi tedavi uzviyet için zararlı 
olmıyan urlarda (selim tabiattakiler
de % yüz netice verdiği halde kan
serde veya kansere yalan lr.ö•U cabi
atli urlarda bu netice ha• ıı,Jığın ~azi
yetine göre buna yillclaşmakta veya 
çok daha aşafılcı.r1l dü mCktedir. Ne
ticenin böyle bularlık olması cerrahi 
tedavinin vey:ı cerrahi teknigin bir 
hatası degildir. En bUyük batliyı has
tanın bu iıyten anlıyanların eline geç 
ııuşmesinde aramak lazımdır. Çok i· 
leri mmcleketlerde bile cerrahların e
line geçen kanserlerin ancak üçte bi
ri ameliyata müsait vaziyet gösteri
yor. Maamafi ameliyatsız veya her
hangi bir şekilde bir tedaviye tabi tu
tulmıyan kanser vakalarının yüzde yüz 
ölümü mucip olduğu dü,ünülürse al
yatif bir tedavi ile elde edilen en u
fak bir muvaffakiyeti bile müsait kar
şılİJ;mak lazım gelmektedir. 

Hekimlik aleminde darbı mesel 
hükmüne giren bir sözü burada tek
rarlıyalım: (Ameliyatla çıkarılmıya 

müsait her ur çıkarılmalıdır.) Bu sö
zü degiştirecek ne yeni bir fikir, ne 
de yeni bir usul henüz ortaya kona
mamıştır. 

Şua ile tedavinin kanserde muvaf
fakiyeti de az degildir. Bilhassa nis
beten selim tabiatte sayılabilen deri 
üzerindeki urlarda cerrahi tedavi ile 
hemen hemen müsavi netice vermek
tedir. Fakat iç azadaki kanserlerde 
röntgen, radium, mezotoryumun mu
vaffakiyeti cerrahi tedavinin yanında 
pek sönük kalır. Ameliyat! ı çıkarıl

maları kabil olmıyan urlarda genç ve 
ilerlemiş vakalarda şua tedavisi biri
cik ümidimizdir. 

Kanserle nıiicadcle 
İnsanlık için büyük bir bela sayı}an 

bu korkunç hastalığı bugün tıp, miım
\Wn olan her silahla karşılamak ve öl
C'rrirmek imkanlarını ara:ı:tırıyor. Bu 
hususta hastalar tarafından yapıla
cak yardımın da btiyük ehemiyeti var
dır. Bu yardım en ufak bir ur şuphe
sinde hekime müracaat etmek ve er
ken teşhis ettirip müsait şeraitte te
davi ettirmek şekillerinde tecelli e
der. Bilhassa kırk yaşından sonraki
lerde kanser tehlikesinin daha çok ol
duğu naz.ar ıitibara alınrnalıdır. Has
ta, kanserin hayati bir tehlike teşkil 
etmesi bakımından hekım tarafından 
teklif edilen bliyük bir amelıyata hat
ta bir uzvun feda edilmesine bile ıti
razsız razı olmalıdır. Kanserin cezri 
tedavisi için bu fedakarlık yerinde
dir. 
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roış POLiTiKA 1 D 0 N Y A· . H A B E R L E R i 
Yuaoslavyamn ylldönümü 
1384 senesinin yazın•da Sırbistan 

Umumi grevden sonra Kanton bölgesinde 
ıanlı Ko·~ uh · d · t ' kla· İ . ....va m arebestn e ıs ı 
nı kaybetınitti. Bundan aonra çe

~\lp slavları, dört asır osmanlı idare--
~d~ Yatadılar. Fakat sırp milli fA· 

I·erı Stefan Du~an zamanını cenup 
avlarının yüreklerinde ya§&tnılY• 

E
buvaffak oldular. Ta ki on dokuzun· 

llst"rn baılangıcmda bugünkii doı; 
uz ve müttefikimiz Yugoslavya -
ınukadderatrnı idare eden h&ne

-.ıın ·· • · ., ara Yor-
•
• nıuessısı kahraman ~ . 

işten çıkarılan amele ve 
polis ~rasında kanii 
çarpışmalar oldu 

Japonlar umumi 
taarruza ge~tiler 

Tokyo, 3 a.a. - Resmi bir <tebliğde 
bildirildiğine göre cenubi Çin'deki ja
pon ordusu dün Kanton civarında u • 
mumi bir taarruza geçmiştir. Bu taar
ruzdan maksat Sikiang mansabında 

bulunan Çin kuvetlerini oradan at -
maktu. 

ı S....ı.· . • • teının •ruıatan'a muhtanyetını 

~Ye muvaffak oldu. 1812 B~~e! 
~hedeaiyle temin edilen bu 1

, •: 

llhtariyet büyük Yugosla~a net 
~angıcı oldu. Sırbistan nıh1~1~ . 

Toulouse, 3 a.a. - Öğleden ~nra ~r~~a bir ~kım. kan.lı ha -

d
. 1 lmuştur: 30 ikinci teşrın grevı munasebetıyle ışlenne u- Kanton'dan buraya gelen haberle -

re göre, japon ordulan Tançao kanalı
nı aşarak ileri yürüyüşlerine devam 
etmektedirler. 

ıse er o f b 'k 2400 1 . d"" 
mumiyetle nihayet verilen tayyared a drı 

1 
asınakm .. a~e esı ukn 

· · tik a ını 
ı.rı muahedesiyle tam 11 d v 

öğleden sonra saat 14 de sokaklar a o aşar numayış yapma 

istemiştir. 
d ırp e -

Za"<fı ve bundan sonra • s . 
t • o t••PV& 1-
tJıı .. b'"t"' f ı· eti Avus -~ ... u un aa ıy • lutU 
l'eai altmdaki slavların kurtlu d 

· top an ı. ın. mücadele etrafında 
~1iik h b"" -k ölçüde bu kurtu· 

arp, uyu . • d' Sırbistan 
hareketinin netıcesı ır. d .. _ .. tü 
h.rp içinde kahran'anca ?guş · 
~aldan düpnatı askerle~ tara· 
~da • 1 _..J')d"g- i zaman bıle sırı>
~ n ıfga cuı ı 'h et A· 

lbeyus olmadılar. Ve nı .ıy k zı 
1 - un en a 

turya imparator ugun . lar 
er· d b '" ""k ve rnüttehıt sırp . , 

ın e uyu 11 ğı ı bı-

,ltvatlar ve slovenler ~h~nda 1 
kurul

i kanun 1918 tarı 1 e 
t N 

. Alekaandr tarafından 
ur. aı11 d k l· 

ray or i hanedanı etrafın w a ıra 
fı .. k gl cenup slavhgının ta-

•• uru UfU, b" f 
"hinde yeni ve çok parlak ır sa>:. a 

O l •"'nra kıral Petro ol-
J§lır ç yı _, 1 

d11 V • 1 hır·vatlar ve sloven er 
1 • e aırp ar, ~ d 
ıııırallığrnın mukadderatı, dogru ~: 
doğnıya kahra~a~ Ale.kaandr ı 
~lldretli ellerine ıntıkal etli. • 

1. ·k d hede-
Alek.andr'ın iç po ıtı a • • 

f" • L • • den ayrı ya ı, Uzun asırlar bırı;;ıırın l"f k . rnuhte ı ı-
kınıt olan memleketin. b. rk VÜCU-
"ınları arasında rna~~vı _. ır ~a sulhu 
d- . k dı• pohtıkauı 

getırıne , :r 1 tırmaktı. 
-., müsalemeti sağlam at f-
" "k' hada da muva 
"'lekaandr ııcr 1 1 aa. . d · t 0 hdaf f 1 pohtıka a ıs ı 
lk olmuıtur. ç 1 k için 

u • ~. i kolay attırma 
""hgı gayey h . etli bir inkı· 
1929 inde e emıy . senes .1 ·ı devletın a-li tdı Bu vesı e ı e 

p yapı . hırvadar ve sloveoler,, 
.t11ıı "511'.Plar, y lavya'ya çevir-
L 11 ;mdan ugo• ~a ı b. . . m cleiitınesinden .... • lı:ıu: ır ısı . 
-esa, ya wil inkılabın bütün esperı-
~·.r•bt ..• ~e .. ıı ~den manidar bir hare· 
&tnı u a k .. t 
~ Din dil mezhep far ı goze -.,...... ' , ah 

me sizin b ütün yugoslavları k ra-
~ Kar• orgi'nin hanedanı etra-
1-..1- ıop1aaı. 

Harici politikaaında da ebedi Şe· 
fimi:r:le yaptığı kıaa bir g~e-l 

kta sulhun ve musa e
IOnra yakın ıar l' ı Balkan an
hletin sağlarrı teıne 1 0 an ı .ıu. 
ı:...""'ın t:ın 'l\tni~\ taraftarı o •u 

Kahraınan Aleksandr .b~dan 
~ra bir ıuykHte kurban gıttı. f ~
ltat onun ba~ladıiı yol üze,.rind~ Y.u
t'Üyerek Yugoslavya'mn manevı b~r· 
u~· . kv. etmek ve yugoalav mıl· 
tını ta ıye ·· ·· ek 

l~· . dd. refaha doğru gotunn 
İçi ını ~a p:.ens Pol'ün mümtaz ıah· 

n naıp etli bir halef bulun· 
llııda çok kıyın v milleti bu yüzden 
tn.uıtur. Yugosla p l'"" de bu h V rens o un 
ahtiyardır. e P .. .. Avrupa'nın 

'İYaseti tedvir için butu~. baıvekil 
hananlığını kazanını~ . ır k büyük 
buınıası Yugoslavya ıçın çfo"lh kika 
b' , . l uıtur. ı a 
ır talih eaerı 0.~ l'k faaliyet St . . , · U" ene ı 
oyadınovıç ın ,. k dı• po-

b·ı· k ·ç ve gere ... ı ançosu, gere ı 1 r sı"Jsilesidir. 
ı· · l k ba•arı a •takada par a :r l 'yle dost· 'l .. .. komtu arı 

\lgor.lavya butun l . u .. kıek fiyat· 
t1a- • h ul erı Y 
l --. Zıraat ma ~ ri bulrrıaktadır. 
ar-la derhal muıte k yolunda 'i 'leıme llgoalavya sanayı Yugoslav 

ı.i:. .. d 1 atınııtır. . 11 .. Y\ik a ım ar . . .. kselmıt· 
ı.lk . t sevıyesı yu 
~ ının maıte .. efik Yugoslavya 
~ı~. lıte dost ve mu!.treffeh ıartlar i
<IOyle mesut ve ınu ·rınincİ yıl 
Çin.dedir ki kurulu.tunun yı 
dönümünü kutlarrıakta:dır. bağlıyan 

..,. . 1 ınilletıne b 
oızı yugos av d 1 yısiyle, u 

tılu dostluk rabıtaları . ~ a bayramı· 
h . d bızırrı 
•namın, bıra~. • k türk balkı· 

tn.ız; olduiiunu soylerse ' ··rrıan o-
D tercu 

1lın. candan duyguların.. ·z. 
1 ·· he etrrıeyı 
aca.ğnnızdan hiç ıuP ESMER 

,A. ş. 

-

Nümayitçiler zabıta kuv~tle
riyle karşılaşmışlardır. Em~ıy~~ 

··dürü ve amele delegelen nu-
mu k' · · be h de mayiıçileri tes ın ıçın Y u 
yere uğraşmıtlardır. 
Nümayişçiler iki g.azetec:iyi !~na 

halde hırpaladıktan sonra ı;>ewo_ıtıne 
fabrikalarına zorla girmek ıstedıkle -
rinden polis kuvetleri hü.cuma ~eç • 
ve bunları dağıtmıştır. Bırçok numa
yişçi yaralanmış ve bir çoğu da tev • 
kif edilmiştir. 

v ale11cİ(>111ıcs' <le ccırpışmalar 
Paris, 3 a.a. - Valenciennes'de grev· 

cilerle polis arasında müs~demeJcr ol
muştur. Polis birçok tevkıfat yapmış-

tır. d .. denberi 
Lille mıntakasın a on. gun .. . 

devam etmekte olan demır endust.rı 
. 33 bin işçi iştirak etmektedır. 

grcvıne· 

Bir belediye reisi tevkif edildi 

L "lle 3 a.a. _ Dün öğleden sonra 
ı ' . . . 

Marly belediyesinin . k~m~nıst reısı 
Carpantier tevkif edılmı~tır .. 

Valanciennes'de sosyalıst ve kom~
nist belediye reisleri yaptıkları bı.r 
toplantıda Carpantierin derhal tahlı
yesini istemişler, eğer bu yapıl~azsa 
müştereken istifaya karar vermışler-

dir. 

Frarı:nz sos)'<ılistlerinin 
mitingi 

Paris, 3 a.a. - Sosyalist partisi dün 
akşam bir miting tertip etmi tir. E s
ki dahiliye nazın Dormoy, maliye na
?:In Auriol, sosyalist partiai genel 
.ekreteri Faure ve nihayet eski baş
vekil Blum söz almışlardır. Partinin 
bütün erkaniyle 30 ikinci teşrin gre
.. ı. -·tic:csinde işlerine nihayet veri -
len ameıe ıa·- -;ıı,.ri mintinge iş
tirak ediyorlardı. 

Enternasyonal marşı söyleni~ken 
kürsüye çıkan Dormoy, mcmle.ketı se
falete sürükliyeceği beyan edılen k~
rarnameleri şiddetle protesto etmış 
ve amele hareketinin bastırıl~asını 
ve bu hususta kullanılan usullerı tak

bih eylemiştir. 

Kö_v köy dola~malı ! 
Auriol da keza kararnamelerin is· 

tihdaf ettiği ekonomik hususatın 01an 
tıksız olduğunu beyan ettikten sonra 

b••t""n sosyalist mebusların Fransayı u u . . h" 
köy köy dolaşarak cümhub~lıdy;tçı. /s-

1 
. . uyandıracaklarını ı ırmıs ır. 

erını . . . ld ğ 
Paul Faure, Daladıye n_ın .~ 1 ı. ı 

tedbirlere boyun eğecek bır. mı ve.tı? 

h 
.. 1ü zilleti kabul edebılecegını 

er tur . . k" 
söyledikten sonra dem!ştır ı: . 

"-Bütün memleketı dolaşarak .m.ıl 
!etin duygularını uyand~r~ak açın 
iddetli bir mficadeleye g~rışmeğ~ ~a 

ş d "k 30 ikinci teşrın grevının 
rar ver ı . d· - · üd 
k rbanları tatmin edilme ıgı m -
d~tçe ve tek biı ışsiz kaldık~~ aman· 

.. ad~leyc deavm edecegız.,, 
sız mu~ .. 

B. Rlum ldfrsiide 
Blunı'un kürsüye çıkışı ''Blum ik

"d " sesleriyle karşılanmıştır • 
tı ara . . · h lk hesi Eski başvekil bırıncı a cep 

be · ku bulan de· 
hükümetinden rı vu . 
ğişiklikleri anlattıktan sonra demış. 
t. ki. d v ·1 ır . d ğ" "klikleri yeis ile egı .. Bu e ışı .... 

-: adedi orum. Yapılan butun 
acı ıle y Y. le mabvolacagından 
işlerin tamamıy 

I n korkuyorum.,. .. }erini bitirirken a -

B do.. Konya nı J.,eon Blum ~?z . çöken tehdidi 
• le sınıfının uzerıne d 

O me .. .. bulundurmalarını ve e. 
istifasından sonr göz on~n~e k ümhuriyetçi ide. 

'nın mokrasının anca c hamlesi gös· 
''De J{anya . . eni bir kalkının& 1 

. Bclgrad, 3 a.a. - c gaze • alının r rtulabileceğinin unutu • 
•nfikaki' başlıgı altında Vrern cıim· terrnesıyle hku ·rundan istemiş ve on. 
tcsinde rıkan bır başmakalede ez mamasını azyı a ug-rıyanlar tatmin e-
l -s • d'"n ceza 
e §Öyle denilmektedır: e>Slav )arı u. ücadeJeden vaz geçme. 

"De Kanya'nın nıacar • yug la· dilrnedıkçe mda yemin etmeğe davet 
ıra·· d ınacar par k hususun 

unasebetleri hakkın l! devleti ıne . ·r 
ltıcntosundaki beyanatı. rna.c~r i asc . eylernıştı · _ -
tarafından takip edilen ııarıcı s y . - 'd 
tin Yugoslavya'ya karşı açık ve ::ı:r. B Pirov Lahey e 
llıi olduğu kanaatini teyid etm~ d~Ü • • Cenubi Afrika bir· 

l~ac:ar hariciye nezaretinde te. e ha· Lahey, 3 a:ad. -f a nazırı Pirov, dün 
St ld d l{anya nın "ili ıniı a a o uğu şu sırada e . . . -ini is· )iği ını eJmiştir. 
l:fınin macar • yugoslav ışbı.rlıg ece . akşam buraya ~efine bir ziyafet ve • 
tıhdaf eden aynı siyaseti takıp ~d t . Dün gece ş: fette Hollanda Baş· 
fi · 1 takıp e • bu zıya h b nı zannediyoruz. Bu yo u rilıntŞ ve • · nazırı da azır u-
ıtı kl Yugos • ... 1 harıcıye 

c e yeni hariciye navr•nın -ına vekıh ı e 
lıvya'nın sempatisini 1cazanacag luıunuııur. 
ttlphe yoktur. 

Alman taleplerini önleme'k • • 
ıçın 

Fransa eski Alman 
müstemlekelerini kati 
olarak ilhak niyetinde 

Paris, 3 aa .. - Si· 
yasi Fransa maha
filinde hükümet
ten mümkün ol
duğu kadar yakın 
bir zamanda eski 
alman müstemle
kelerinin Fransa 
müstemlekat im· 
paratorluğuna il· 
hak etmesini tal ep 
etmek lehinde açık 
bir tcmayiıl teres
süm etmektedir. 

Resmen ilan edi· 
lecek böyle bir il
hak m1:selesinin 
kati surette halli
ne mütcaliı!c her 
türlü müzakerele· 
rin önüne geçece
ği beyan edilmek· 

tedir. 
Diğer taraf tan 

Milletler cemiyeti, 
emrivakii tebyin 
etmekten ve bun
dan malfunat kay· 
deylemekten başka 
bir sey yapamıya
eart'n. 

Alman mekteplerinde talebelere alman 
mü•temlekelerinin yerlerini öğretiyorlar 

Esasen mezkur cemiyet, manda sa- , 
hibi devletlerin zaferden sonra ken
dilerine tevdi edilmiş olan arazide gi· 
Tişccekleri her türlü teşebbüsler ve a
lacakları bütün tedbirler hakkında bu 
suretle hareket etmekle mükelleftir. 

Kluj suyko~tı 
failleri kaçarken 

öldürüldüler 
Belçika bafvekilinin beyanntı 

eırafımla 
Bertin, 3 a.a. - "Belçika ve mÜS· 

temleke taleplerimiz,, başlığı altında 
yazdığı bir makalede. Berliner Bör· 
sea Zeitung gazetesi diyor ki: 

Belçika başvekiline, bu sözlerinde 
ve ayan müstemleke cnciımenlcrınde 
yaptığı beyanatta Belçika matbuatı
nın Almanya, Fransa ve İngiltere ta
rafından Belçika kongosunun nıev
zuubahs olmadığına dair Belçika'ya 
teminat verılmesine ragmcn bu mcse· 
le ile meşgul bulunf!lasından dolayı 
hayret beyan etmiş. 

Belçika Başvekiline, bu sözlerine 
hak veririz. Çünkü, Belçika kongosu 1 
değil, kısaca müstemleke meselesi 
mevzuubahatir. 

Jtleselc ç,,k ciddidir 
Diğer taraftan mandalar komisyo

nu reisi Orts, Brüksel Adliye sara
yında söylediği bir nutukta. alman 
müstemleke talepleriyle o kadar meş
gul olmıya lüzum olmadığını, çünkü 
bu meselenin nihayet ciddi bir mahi
yet alabileceğini ileri sürmüştür. Bu
na cevabımız şudur: 

"Bu meseleyi çok ciddi olarak na
zarı dikkate almak icap eder. Zira 
Hitler'in idare ettiği 80 milyonluk al
man milleti bunu çok ciddi olarak 
derpiş tdiyor. Alman müstemleke ta
lepleri bir prensip ,ahlik, hukuk ve 
siyaset meselesidir. Bu talepler ada· 
let ve hak meselesine sıkısıkıya bağ
lıdır.,, 

1 ngilix nazırları 

11 sonkônunda 
Roma'da olacak 

Londra, 3 a.a. - Bu akşam resmen 
bildirildiğine göre, B. Çcmberlayn ve 
lort Halifaks, 11 kanunusanide Roma
ya varacak ve 14 kinunusan.iye kadar 
orada kal.acaklardır. 

• .... 

Geçenlerde kaçarken öldiirülen 
demir muhafızlar §eli Kodreano 

bir mitingde 

Bükreş, 3 a.a. - Emniyet umum 
müdürliığu aşagıdaki tebliği neıret
miştir-

Kluj'da üniversite ıektörUne karsı 
suykastta bulunmuş olan Fagadaro ile 
Anania ve Pctro adındaki şahıslar ınu
hafaza altında sevk edilirlerken kaç
mağa teşebbüs ettiklerinden öldürül
müşledir. 

Polis 
soyan 

merkezini 
hırsızlar ! 

Stokholm, 3 a.a. - Goteburg polis 

merkezi muhasebe dairesinin bulun
duğu binaya gece hırsızlar girerek es-

ki kasayı kolaylıkla açtıktan sonra 4 
bin kron çalmışlardır. Hırsızlar git· 
meden cvel dairenin yazı makinesiy
le bir kağıda "teşekkür ederiz,, keli
melerini yazmışlar ve biti,ik odada 
nöbet bekliycn polis memurunun ha
beri olmadan ıavuşmutlardır. 

• 

Is tan bul 
• • 
ıçın •.• 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

lu'nun garbinde ve şarkında han
gi türk şehrine ve kasabasına 
uğrasak, orada cümhuriyet dev
rini gösterir bir imar faaliyeti 
görüyoruz. Devlet bu faaliyetle
ri·n hepsine bir türlü yardım ve 
rehberlik etmektedir. İstanbul o 
istidatta bir ıehirdir ki eğer ih
tisas ve sanatın kati hüküm ve 
nüfuzu tesis edilecek ve elde bu
lunan Prost planının tatbiki 
[ Ankara' daki kusurlarımızdan 
da istifade edilerek] bütün hu -
susi ve şahsi endişelerin başına 
geçirilecek ve en küçük bahçi -
van kulübesine kadar, her türlü 
inşa şehri·n güzelliğine tesiri ba
kunından, sanat ve ihtisasın kon
troluna tabi tutulacak olursa, 
birkaç ıene içinde timdi tahay
yül bile etmediğimiz neticeler a
lım ve latan bul' dan geçen her 
yabancı, dünyanın her tarafında 
imarcı ve medeniyetçi cümhuri -
yetİ'n medih tellalı kesilir. 

F. R. ATAY 

Polonya diyetinin 

a~ıllı <elseslnde 
Varşova, 3 a.a. - Diyetin adi i~ti

ma devresi dün açılmıştır. Bir nutuk 
söyliyen başvekil Skladkovski, yeni 
mebusları selamhyarak bunların 11 
milyon vatandaş tarafından intihap e
dildiğini ve şimdiye kadar Polonya'da 
bu kadar büyük rakam kaydedilmedi -
ğini söylemiştir Başvekil, hükümetin 
parlamento ile samimi ve sıkı bir şekil
de teşriki mesai edeceğine' dair temi -
nat vermiş ve demiştir ki: 

"- Pilsudsi'nin vasiyetnamesinde 
çizdiği yolu takip edeceğimizi kuvet • 
le tahmin ediyorum. ReisicUmhurun 
ve mareşal Smigli Ridz'in direktifle • 
rine tevafuk eden bu yol, Polonya'ya 
tarihte kendine layık olan mevkii ve -
rccektir ." 

B. Sklandkovski'nin söylemiş oldu
ğu küşat nutkundan sonra başvekil 
muavini ve maliye nazırı l3. Kweatko
wski, iktısadi ve mali vaziyet hakkın -
da uzun izahat ve tetrihatta bulun -
muıtur 

I ktısam vaziyet 
Başvekil muavini, Cieszyn Silc.z • 

yasının Polonya'ya raptedilmesi ve 

Litvanya ile mevcut münasebetlerin 
normalleşmesi hususlarının iktısadi 

program Üzl'rinda-tuh-.,.kr.aııından hali 
kalmıyacağmı beyandan ııonra 20 ae -
nelik istiklal devresinin son der~e 

müsbet olan bilfinçosundan bahsetmiş 
ve 1918 senesinden beri tahakkuk sa -
hasma isal edilmiş olan tcrakkiyatın 

bir tablosunu çizmiştir. Beynelmilel ik 

tısadi vaziyetten bahseden hatip. mo -

dern dünyanın garabetleri üzerinde 
ısrar etmiş ve bu dünyada bazı mem. 
leketlcrin adam ve sermaye krtlığrn • 

dan mustarip olduğunu ve bir müsavat 
vücude getirilmesi imkanrmn ise mev
cut olmadığını söylemiştir. 

Raşt'f?kilin temtısları 

Varşova, 3 a.a, - Başvekil general 
Skladkov ki, Ukranya parlamento he
yeti murahhaslariylc, parlamentonun 
ikinci dcisi Mudrij'i ve mebus Celc -
vic:z'i kabul etmiştir. Bu miilakat es • 
nasında hali hazırdaki meselelerle Uk
ranya işleri görüşülmüştür. 

Hükümetçiler 
Brüksel sefirini 
geri çağırdılar 

Brüksel, 3 a.a. - Hükümetçi İspan
ya buı:ıdaki sefirini geri çekmiş°tir. 
Sosyallıst gazeteler de dahil oldu ~ u 
halde bütün Belçika matbuatı, gene:al 
Franko'nun nczdine bir ticaret mü
messili tayinini tasvip eden ayan mec
lisi kararı üzerine Barselona hüküm • . . . e 
tının vermış oldugu bu emri ne.za-kete 
mugayir ve mevsimsiz bir hareket 
addetmektedirler. 

Gazeteler, kızıl lspanya'daki bü
tün diplomasi mümessillerini geri ça· 
ğırmak suretiyle mukabelede bulunan 
B. Spaa.k:ın bu hareketini tasvip et
mektedırlcr. 

lsveç de ajan göntleriyor 
Stokholtri, 3 a.a. - Nazırlar meclisi, 

hariciye nezareti erkanından B. Nils 
Beremereutı'il general Franko hükü .. 
meti nezdine lsveç'in diplomatik mü
meutıi tayin ctmiıtir. 
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ITÜRKiYE BASINll 

Yakm mazi ile bir mukayese 
YENl SABAH'ta B. Hüseyin Ca

hit Yalçın yazıyor: 
"Bir milletin, bilhusa inkılap saf

hası içinde bulunan bir milletin, te
keaunüle ve terakkiye doğru geçir
diği muhtelif merhaleler üzerinde a
rada turada fikrimizi durdurarak u
fak bir mukay~ yapmak çok hayll"· 
lı ve faydalı bir it tqkil eder. Çünkü 
bu bize günlük faaliyet ve meıguli· 
yetlerden bir an iç.in, tecerrüt ede
rek kendi kendimizi kontrol etmek 
ve ilk İstikameti ıaıırmadığrmıza ka
naat getirerek azim ve İmanımızı ta· 
zelemek gibi bir fırsat temin eyler. 

Böyle bir hisain aevkiyledir ki, Bü
yük Atatürk'ün vefatı üzerine, man
leketin ıiya.si mekanizmar.ının ne ta
bii ve muntazam surette iılediğini 
görmekten mütevellit bahtiyarlık i
çinde, zihnim mazinin hatıralanaa 
daldı.,. 

Bundan aonra muharrir sıraaiyle 
istibdat ve metrutiyet devirlerini. 
tahlil ve yekdiğeriyle mukayese et • 
tikten aonl"a iktidar mevkiine gelen 
kabinelerin zi.fını tebarüz ettirmek
te ve baımakaleaini ıu satırlarla bi
tinnektedir: 

"Milli hakimiyet rejimini kabul • 
den bir memlekette ir.e en evel ara· 
nacak tart milletin bu si)"&aİ terbiy~ 
srdir. 1908 inkılabından aonra g~ 
diğimiz acı tecrübeler, bir bakıma 
göre, bota gitmit addedilemez. Çün
kü bu tagallüpler içinde yuvarlan
dıkça hür hayal ıartlarına az çok 
intibak ettik. Bunda en büyük hiz
meti milli mücadele devresi ifa et
miıtir. Milli mücadele devrer.i tür:k 
milletinde kendi kendini idare kabi
liyetini inkiıaf ettiren büyük bir im
tihan safhaaı, ıarklı bir tabir ile, bir 
"çile'' zamanı oldu. 

lıte bugün türk letkili.tı eusiye -
ıinin bu ka•dar muvaffakiyelle itle -
meıi ve memlekette derin bir sükWı 
ve ir.tikrar havaıı eatir:meıi 30 aene
denberi milletin siyaai terbiyeainde 
tahakkuk eden seviye yüksekliğinin 
en birinci delilidir. Hayali.ta kapıl
mıyan ve her ıeyden evel vatanın ae--
18.metini göz önünde tutan türk İn -
kılô.bı hedefine doğru daha yüksel
mek ve ilerlemek için bugün böyle 
r.ağlam bir kaidenin üzerine iıtinat 
etmek mazhariyetini elde etmiı b\1-

\unuyor.,, 

NAMIK KEMAL'fN HATIRASINI 
TAZlZ 

SON POST A'da, Hrırün, ıütunun
da B. Muhittin Birgen büyük va.tan
aever ve tair Namık Kemal'in hatıra
aını taziz münasebetiyle yazdıiı ma
kaleaini fÖyle bitiriyor: 

"Otuz senedir içinde kanımız •• 
c:annnızla boğuıtuğwnuz inkılap dal
galarını kabartan büyük tarih fır~ 
naaını, bin türlü amilin meydana ge
tirdiği ne kadar doğru ise, bu fırtına 
içinde bize vatan uğrunda can ve kan 
vermek, millet yolunda nefislerimizi 
en" korkunç fedakarlıklara mahkfım 
etmek gibi duyguları aıılıyan kuvet 
de en evel Namık Kemal'den gelmit· 
tir. Bize hüriyet ve istiklal qkını, bi
ze inaanlık ve yükseklik duyguaunu. 
ilk evel o ateıli inkılap vaizi telkin 
etti. Türk topraklarında bem:len o -
tuz sene evel doğanlarla benden on 
r.ene sonra doğanlar, vatan, hüriyet. 
medeniyet ate~ini göğüılerine onun 
göğsünden naklettiler. 

Ve yalnız ondan! ... Abdülhamidin 
istibdadını, altı yüz senelik bir mut
lakiyeti Makedonya dağlarında ye
nenler nesli, bundan otuz sene evel, 
bir sabah gözlerini hüriyete açtıkla
rı zaman, du-daklarında yalnız Na -
mık Kemal'in ıiirleri vardı. Bütün 
osmanlı İmparatorluğu, bundan o• 
tuz sene eve), "Vatan • yahut - Si

li~tire'' tiyatrosunun bitmiyen tem

silleri arasında batlanbaıa bir sahne 

olmuıtu: Vatanperverlik ve millet 
yolunda fedakarlık aletini gönüller
den gönüllere dolaıtıran ve "Vatan" 
denildiği zaman sözlerden yaı akı
tan bir sahne l 

Bugün, o, ölümünden elli yıl son
ra, hatıraamın bütün izzeti ve timdi 
ıu satırları yazarken içimde duydu
ğum. heyecanın bütün yaratıcısı ola
rak tekrar yaııyor.,, 

B. Metaksas'ın Balkan 

Antantı Genel Kurmay 

reisleri _şerefine ziyafeti 
Atina, 3 a.a. - Ba~vckil Mctaksas, 

bugün Balkan antantı devletleri Ge
n.el ku~may r~isleri şerefine bir ôgle 
zıyafetı vermış ve bu ziyafette genci 
kurmay reislerinden başka, ezcümle 
Elen harbiye. bahriye ve hava müste
şarları ve Balkan antantı devletleri 
Atina elçileri de hazır bulunmuşlar
dır. 
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Polis Enstitüsü konferanslar serisine dün değerli 

hukuk~umuz Vasfi Ra~if Seviğ'in konferansiyle ba~ladı 

-1 
Polis enstitüsünde her cumartesi 
günü verilmesi mutat konferansla
ra dün öğleden sonra değerli hu
kukçularımızdan Srvas mebusu ve 
hukuku esasiye profesörü B. Vasfi 
Raşit Sevig tarafrndan verilen bir 
konferansla başlandı. 

ve Sıvas kongreleri mukarreratı ile 
bunların hulasası olan "Misakı Milli 
de mündemiçtir. lnkılabrn hukuki i ·: 
fadesi Cümhuriyet Halk Partisi 
programı ile teşkilatı esasiye kanu _ 
nunda mündemiçtir. Kemalizm bu 
hukuki vesikalara hakim olan fikrin 
taşıdığı addır. 

manlı devletinin şahsiyetinden ne ka
dar ayrı ise yeni türk cümhuriyeti
nin şahsiyeti de o derece ayrıdır. Bü
tün dünya inkrlapları var olan bir 
devletin içinde bir hukuki nizam de
ğiştirmekten ibaret kalmış oldukları 
halde Kemalizm hem bir devlet ya -
ratmış hem yeni bir hukuki nizam 
yaratmıştır. Kemalizm yeni bir dev -
!etin ve yeni bir hukuki nizamın ifa
desi olmuştur. 

Yeni tezleri, orijinal fikirleri ih
tiva eden bu konferans sürekli al
kışlarla karşılanmıştır. Konferan
srn bir hulasasrnı aşağıya koyuyo
ruz: 

Atatürk bir insan ve bir eserdir: 
;.ok büy~k bir insan ve iOk büyük 
oır eserdır. Atatürk'ün ";ki M·.ı.,tafa 
Kemal vardır biri fani Mustafa Ke. 
mal diğeri ölmez Mustafa Kemal 
sözleri ölümüne kanlı yaşlar döktü·: 
ğümüz insan Mustafa Kemal ile b .. _ 
tün bir milletin yaşatmağa azmet u. 

ld - ·1 mıs 

Milli mücadele 1919 senesinin 19 
mayısında başlar ve 1938 senesının 
10 ikinci teşrinine kadar devam ey· 
ler; yani Atatürk'ün ömrünün son 
on dokuz senesini baştan aşağı dol -
durur. Bu muhteşem yolun mühim 
konak yerleri Erzurum kongresi, Sr
vas kongresi, Yusuf Kemal, Franklen 
Buyyon itilafı, Mudanya konferansı, 
Lozan konferansı, Montreux müzake
releri ve nihayet 1938 de Hatay me -
selesinin hallidir. 

Milli mücadelenin cografi ifadesi 
Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve 
ömrüne malolacak olan Mersin'e git
mesinden ibarettir. Milli mücadele 
Atatürk'ün Gazi'liği ile başlar şehit
liği ile biter. "Talihin garip cilvesi . 
dir ki Atatürk Mersine gitmek üzere 
Samsun'a ayak bastığı günün senei 
devriyesini seçti ve halk ile son res
mi temasını 19 mayısta eserini kendi
lerine emanet eylediği gençlik ile 
yaptı. Gençlik bayramında stadyomda 
bu biten ömre ümitler ve teselliler 
veren gençliği seyreyledikten sonra 
Hatay davasını halletmek için tıbbi 
tavsiyelere rağmen Mersin'e hareket 
eyledi ... 

Eveıa Kemalist devlet tipinin ne 
olduğunu arzeyliyeyim: 8/ 9-1919 se
nesinin temmuz gecesine kadar, yani 
saat yirmi iki ellide Atatürk'ün ordu 
müfettişliğinden ve askerlikten isti -
fasına kadar beşeriyet yalnız iki tür
lü devlet telakkisine malikti. Bu te -
Iakkilerden 1789 fransız inkılabından 
doğmuş olanı fransız telakkisi diye 
anılır ve bilinir. Fransız inkılabı tacı 
ve onun ifade eylediği hakimiyeti 
başım kopardığı kıralm başından al -
mış ve milletin başına koymuştur. Bu 
nun için de milleti şahıs kılmıştır. 
Fransız telakkisine göre hakimiyet 
hükmi sah-s olan millettedir. Daha 
kısa bir tabirle şahıs millettedir; şa -
hıs millet ve hakimiyeti mümessilleri 
vasıtasiyle kullanır. Bu sistemde dev
let ve millet aynı manadadır. Devle
tin milletin hukuki ifadesidir, devle
tin bu telakkisi demokrasi rejimini 
mecburi kılar ve cümhuriyetten baş
ka hiç bir hükümet şekli kabul eyle -
mez. Saltanatı muhafaza etmek isti -
yenler eski Almanya'da tacı ve onun 
ifade eylediği hakimiyeti şahıs mille -
tin başından aldılar ve hıikmi şahsi
yetini kabul eyledikleri devletin ba
şına koydular. Medeni kanunda naza
riyeleri anlat:Idrğı üzere hükmi şah
siyeti vücuda getiren uzuvlarıdır. E
ğer hükmi şahıs olan devlete esaslı 

uzuv olarak taht kabul edilirse ha -
kimiyeti ferdiye yaşar. Hükmi şahıs 
olan devlete esaslı uzuv olarak millet 
kabul edilir ise demokrasi ve cümhu
riyet vücuda gelir. Demek eski alman 
devlet telakkisi hem saltanatı hem 
cürnhuriyeti kabul eyli yen bir teJak -
kidir. Anadolu'da 8/9 temmuz 1919 -
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi -
nin Ankara'da açrhş tarihi olan 23 
nisan 1920 tarihine kadar devam eden 
bir idare tarzı vardır. "Heyeti temsi
liye,, adı ile müphem bir surette ifa
de edilen bu şekil ne fransız ne de 
eski alman devlet tellikkilerine uy -
maz. Her türlü resmi sıfat ve mev
kilerden mahrum bir mütekait ku
mandanın ba§rnda bulunduğu ve ku -
rulmakta olan bu devlete ne isim ve
rilecektir? Türk hukukçulan bir i -
sim vermiyorlardı. Yalnız türk halkı, 
hukuki vaziyeti resmi sıfat ve me
muriyetlerden mahrum herhangi bir 
vatandaştan farklı olmıyan Atatürk'e 
"Büyük Rehber" Ulu Önder adını 
verdi; alman politik mütefekkirleri 
bu ismi ele aldılar ve teşekküle "reh
ber devlet" adını verdiler. Şimdi 

~ _ ugu ve mı Jeti yenileştiren genç~ 
Iıge emanet edilmiş bulunan e 
Mustafa Kemal'i ifade eder. ser 

İnsan bir biyografi ve bı"r p .k 1 "d "b . Sl O O· 
Jı en ı arettır. Eser bir huk k" b' · • u ı ve 
ır sıyası yapıdır. Demek k" . A 

t t" k' ı ınsan -
a ur t7n bahseylemek Atatürk'ün 
tercemeı hal~nden bahseylemek ve 
haklarında psıkolojik bir etüd a -
maktrr Bu t .. d.. Y p 

· e u u yapmağı sayın ar -
k~d~~ım profesör doktor Fahri Ece
vıt ~~erine almrştrr; enstitünün ve -
recegı konferanslardan birinin mev -
zuunu teşkil edecektir. Eser Atatürk
!en bahseylemek hukuki ve siyasi bir 
ı~şa~a bulunmaktır: hukuki ve siya
sı bır teori yapmaktır. 

Eser Atatürk bizzat Atatürk tara -
fmdan istiklal ve inkılap kelimele -
r~nde ifade ve hulasa edilmiştir. Fik
rın sert çizgilerle biribirinden ayıra -
bildiği bu iki mefhum zamanda bir -
leşmiştir. Mekanda birleşmiştir. Kay
nakta birleşmiştir. Bu itibarla iki 
mefhum arasında ikiz doğmuş kimse
ler arasındaki benzerlik vardır. Bir 
Yllnıurtanrn ikiye bölünmesinden ha
ad olmuş ikiz denilen iki vücut ara -
aındaki şayanı hayret benzerlik de var 
dır. İstiklal ve inkılap türk ulusunun 
hakimiyeti fikrinin, bu tek fikrin 
lki muhtelif tecellisidir. 

istiklal ile inkılabın kahramanları 
'Atatürk ile türk halkıdır. İstiklal ile 
:inkılap bu ikisinin müşterek eseridir. 

1atiklal ve inkılap bir takım hadi
aelcrden ve bir takım fikirlerden iba
rettir. Hadiseler müverrihin, tarihçi
nin meşguliyeti sahasına aittir. Fikir
ler hukukçunun, umumiyetle politik 
mütefekkirlerin meşguliyetleri saha
•ına girer. Fakat fikrin yaptığı bu 
tecridi hayat kabul etmiyor. Fikirler
den anlamıyan bir tarihçi fiilleri 'na
•ıl arz ve izah edebilir? Fiilleri bil
°?'iyen bir hukukçu fikirleri neye is
tınat ettirebilir? Bu sebepten daima 
ve bahusus amme hukukunda hukuk 
tarihle ve tarih hukuk ile tekmilJen
~e1idir. Denıek ki hukukçu ile tarih
çı arasında bir metod farkı vardır. 
Tarihçi kıymetçe biribirine müsavi 
olmıyan haAd. l . -• . ıse erın zaman yumagı 
ıçınde b" ·b· · . ırı ırıne karışmamasına ma • 
nı ol~cak.tır. Hukukçu istikameti u -
n;ı~mıyeyı takip edecektir ve maddi 
fullerden mücerret mefh 1 k • um ar ve a-
i<leler çıkartacaktır. 

istiklalin hukuki ifadesi Erzurum 

Inkılaplar da milli mücadele ile 
birlikte başlar. Milli mücadeleye baş
langıç olarak 19 mayıs'ı alıyorsak in
kılaba da aynı tarihi alabiliriz. lnkı
Iap denilen o muhte!)em yolun mühim 
konakları da Erzurum ve Sıvas kon
greleriyle başlar. Büyük Millet Mec
lisinin Ankara'da açılması, cümhuri
yet ilanı ve sairelerle devam eyler. 
Bu konakların her biri Polis Enstitü
sünde vereceğim konferansların birer 
mevzuu olacaktır. Bu mevzuları an -
latmağa başlamadan evel inkılabı ta
rif edelim: İnkılap diye ekseriya mev
cut hukuki nizam altında gayelerini 
elde edemiyen şahısların, partilerin, 
sınıfların hukuk sahasını terk ile ku
vete müracaat ederek devleti eline 
geçirmelerine ıtlak olunur. Kuvet 
yardımiyle devleti ellerine geçirmek 
istiyenler bu emellerinde muvaffak 
oldukları takdirde devlette yeni bir 
hakimiyet tarzı teessüs eder, bu haki
miyetin ifadesi yeni bir amme hukuku 
na vücut verir. Devletin hukuki gidi· 
şi değişmiş olur. Fakat devletin haya
tı inkıtaa uğramaz. Ne Almanya'da, 
ne İtalya'da, ne Rusya'da batmış bir 
devletten ve yeni kurulmuş bir dev
letten bahsedilemez. Almanya'da, 1 · 
talya'da, Rusya'da aynı devlet var o -
lagelmektedir. Türk inkrlabındaki 
hususiyet yalnız devletin hukuki gi
dişinin değişmesi değildir. Devletin 

şahsiyetinin de değişmiş olmasıdır. 

Selçuk devleti ile Osmanlı devletinin 
şahsiyetleri nasıl biribirinden ayrı 
idiyse Osmanlı devleti ile yeni Ke • 
malist türk devletinin şahsiyetleri de 
öylece biribirinden ayrıdır. Osmanlı 
devletinin enkazlarından vücuda ge · 
len bütün devletlerin şahsiyetleri os-

"rehber devlet" sisteminin unsurları· 

nı Türkiye'nin 1 temmuz 1919 dan 
nisan 1920 ye kadar olan dahill vazi
yetinden çıkartalım: Ortada iki un
sur görürüz: Biri tek bir teşekkülde 
birleşmiş Rumeli ve Anadolu Müda
faai Hukuk Cemiyeti; diğeri Musta-

B Al 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

dalarında oturuyorlar. Fakat, memleketim küçük 
ve fakir bir memlekettir. Benim memleketimden 
sükunet devrelerinde bile hicret edilmiştir. Ve e
min olunuz ki baylar, kendilerine başka bir yuva 
bulmak Üzere hicrete mecbur olanlar :zenginler de
ğildi. Amerika'ya gidenler bilhassa. fakirlerdi. Ve, 
evlerinden ve barklarından kovulanlar için de po
litika veya sefalet yüzünden kovulmU§ olmak mü
savidir. 

Alvarez tekit ediyor: 

SOKAGI 
Yazan : Yolan Földeş Çevırerı: Nasubı Baydar 

- lspanyol köylüleri Arjantin'e hicret ediyor
lar. Bütün bunlar cemiyetteki tabii tevziin, sıhatli 
bünye teki.mülünün auni bir idare yüzünden zorla 
bozulmuı olduğu için böyledir. Halbuki anarıi •.. 

Iıte gene aynı noktaya avdet ettik. Müzakere 
gene tabii seyrini takibe ba§hyor. Biraz evet tatmış 
olan toprak.altı cereyanı gene yatağma giriyor. iş
te o gene sakin kumlar ve yuvarlak çakıllar ara
sına uslu uslu yerleşmiıtir. Evet, ruhun ta içlerinde 
mırıldanmağa devam ediyorsa da kulaklar buna 
o kadar alrşm1şlardır ki işitmiyorlar. Diğer sesler: 
işin, hafta günlerinin, hastalığm, yaranın sesleri 
öyle ıiddctlidir ki ... 
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köpekler gibi dünyayı dolaşırken sizin pek aevgiH 
proleterleriniz evlerinde rahat rahat oturup han
gi hükümet İ§ başına gelirse gelsin ona alkış tutar
ıar. Proleterler! Tahripkar kurtlar, demek iatiyor

aunuz I 
Bardi§inof alnının terini siliyor ve Ötekiler au. 

auyor. Onun böyle birdenbire patlayıveritinden 
hepsi §&§km. Bardişinof, ki sözleri her zaman mu
habbetin, hayırhahlığın, ölçünün bizzat kendisi
dir!... Bardişinof soluk soluğa, kendini kaybetmiş, 
bütÜn içini açığa vurmuş bir halde!... 

Llif bile verecek cevap bulamıyor. Nihayet Ba

rabaş söze başlıyor. Ciddi bir tavurla: 
_ Zengin memleketlerde belki böyledir, diyor. 

Olabilir ki bu gibi memleketlerde proleterler hü
kümet değİ§İklikleriyle alakalanmakaızm aıcak o· 

Sonra V asi1i zuhur ediveriyor ve herkes kendini bu 
yabancı muhitte biraz daha kendi memleketinde 
inıit gibi hissediyor. Hatta Vasili'nin civarda bu
lunduğu bilinse. Hatta kendi memleketinde bile 
inaan kendini daha ziyade kendi memleketinde 
sanır. 

Doğruyu söylemek lazım gelirse Vasili yalnız 
batına gelmemiştir. Yanında Fedor Yarosef - Pel
çinski vardır. Fakat Yarosef - Pelçinski ititilmemiş 
derecede zarikır ve monokl takmaktadır (tabii, yal-

_. •............................................................• . ~ . -
a EKONOMİ ~ . -._ •............................................................• --

• • İsteri in nıcın düşüyor? 
~ 

Son hafta zarfında !sterlin kambi -
yoda, dolara nazaran, yeniden düş

mekte ve aynı zamanda altının isterlin 
fiatı da yükselmektedir. Gecen iki se
ne zarfında 5 dolara kadar ç~kan ister
lin, bugünlerde 4.64 dolara inmiş, "ou
nce'' başına 142 şilin olan altın fiatı 
da, bir kaç seneden beri görülmedik 
yüksekliklere çıkarak, 150 şilini bul -
muştur. !sterlinin, altından ayrılmış 

fa Kemal. Rumeli ve Anadolu Müda
faai Hukuk Cemiyeti tek bir teşek -
külde birleşmiş türk halkından ve 
Mustafa Kemal Türk Şefinden başka 
bir şey değildi. Bu iki unsurun ikisi 
de mühimdir. Fakat bu iki unsurdan 
birincisi ikincisine sebep ve illettir. 
Bir halk birliği, müşterek bir emel et
rafında toplanmış bir halk birliği vü
cut bulmayınca bu müşterek emeli 
nefsinde ve şahsında temsil edici bir 
şef çıkamaz. Onun içindir ki Atatür
k'ün ilk işi türk halkını ve türk teşek
küllerini kongrelerde birleştirmek ol
muştur. Bu hal alınanları millet na -
zariyesini mutlak surette devlet hak· 
kındaki ma!Um telakkileri terk eyle
mcğe ve yerine halk birliği nazariye
sini kurmağa ve devleti hak birliğine 
istinat ettirmeğe sevkeylemiştir. Os
manlr milleti osmanlr denilen her çe
şit ve her nevi fertlerin cem'ini ifa
de eden bir rakamdan başka bir şey 
değildi. 

Her tarafta hukuki mefhum olan 
millet mef.humu biribirine ilave edil
miş fertleri ifade eder. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
böyle mücerret bir y'!kfm değildir. 
Biribiriyle kaynaşmrş ir.5anların vü -
cuda getirdikleri bir vahdet\ ifade e
der. İşte almanların alınanlarla müş
terek bir emel beslemiyenleri içlerin
den atmalarının sehebi budur. Irkçı· 
lıklarmın illet .ve sebebi budur. Bu 
birlikte yerleşmiş insanlar ahlak ve 
akıl itibariyle müsavi kimseler değil
dir. Şef bu müşterek emeli en iyi 
kavrıyacak fikri kabiliyeti ve iyi 
gerçekleştirecek ahlaki kudreti haiz 
kimsedir. 

Bu sistemde devlet mekanizması, 

orduların ve vilayetlerin, makamların 
Atatürk'e karşı vaziyetleri ne olu -
yordu. İradesini yerine getiren bir 
vasıta. Bu hal alınanları devlet Şefin 
elinde bir aletten b~ka bir şey de
ğildir nazariyesini serdeylemeğe sev
ketti. Halbuki Atatürk devleti böy -
le kabul etmez. 

Almanların elindP _çok fa zla geniş
Jemi11 ve derinleşmiş olan ve bu se -
hepten leh ve aleyhinde çok konuşu
lan bu devlet sistemi türklerin elin
de "türk mucizesine,, vücut vermiş 
alınanların ~linde alman mucizesini 
vücuda getirmiştir. Fakat biz Kema
listler bu sistemi ancak Atatürk'ün 
kabul eylediği derecede kabul eyleriz. 
Almanya'da bu sistem 23 nisan 1920-
den evelki hali ile devam eylemekte
dir. Biz ise bu merhaleyi çoktan aş -
tık.,, 

Vasfi Raşit Sevig'in konferansı sü
rekli alkışlarla karşılanmıştır. Oğren
diğiımi.ze göre enstitü, yukarıya çok 
krsa bir halde koyduğumuz bu kon -
feransı steno ile tutturmuştur. Di -
ğer konferanslar da steno ile tutula
cak ve sonra ihtimal birer broşür ha
linde neşredilecektir. 

H.A.KUYUCAK 
olmasına rağmen, dünya ticaretindeki 
ehemiyeti başka hiç bir paranmki ile 
mukayese edilemiyecek derecede bü -
yüktür. Yalnız bir imparatorluk değil 
belki dünyanın bir çok memleketleri 
paralarım ya 'doğrudan doğruya veya 
bilvasıta isterline bağlamış bulunuyor
lar. B\ı derece ehemiyetli bir paranın 
kambiyo kıymetindeki değişmelerin, 

mütekabil alacak ve borç münasebet -
lerinde ne kadar derin tesriler yapaca
ğı tahmin olunabilir. 

Acaba isterlin niçin düı:ıüyor? Bu 
suale, her iktısadi meselede olduğu 

gibi, muhtelif cevaplar verilmekte ve 
muhtelif amiller ortaya konulmakta . 
dır: 

Mali mahfillerdeki bazı iddialara 
göre isterlin, yeni akdedilen ingiliz -
amerikan ticaret anlaşmasındaki gizli 
bir hiikme istinaden düşürülmektedir. 
Bu iddiayı kuvetlendirmek için şu fik
ri ileri sürüyorlar: !ngiltere'nin kam
biyo kontrol sermayesi kafi derecede 
kuvetlidir; eğer resmi makamlar da 
isterlinin düşmesini istememiş olsalar
dı, kambiyo piyasasına yapılan müda -
haleyi daha şiddetlendirir ve isterlinin 
kıymetini muhafaza ederlerdi. 

Bu mütaleanın doğru olmadığını 

gösterecek mühim deliller vardır. Her 
şeyden eve! malı1mdur ki isterlinin 
fazla düşmesi Amerika'da hoş görül · 
memcktedir. Netekim bundan evel 
başhyan sukutu da bu memlekette en
dişe ile karşılanmıştı. Binaenaleyh, 
amerikalıların, muahedenin gizli bir 
maddesiyle isterlinin düşmesine razı 

olmuş olmaları ihtimali azdır. Bundan 
başka, Ameria'dan gelen haberlere gö
re Federal Reserve bankaları idare 
meclisi reisi, Reisicümhur Ruzvelt'le 
isterlin meselesi hakkında görüşmüş -
tür. Diğer taraftan bir amerikan ajan
sı, isterlinin düşmesinin ve frangın 

kıymetçe tahavvül etmesinin, ameri • 
kan harici ticaretine zarar verdiğini, 
çünkü bu ucuz paralarla rekabetin güç 
bulunduğunu söylemekte ve bu sebep
le Amerika hükümetinin dolar kıyme
tini yeniden indirmeyi düşündüğünü 
bildirmektedir. Eğer bu haberler doğ
ru ise isterlinin ticaret anlaşmasındaki 
bir kayde müsteniden indirildiğine i -
nanmak güçtür. 

!sterlindeki sukut için gösterilen 
sebeplerden biri de 1ngiltere'nin tedi
ye muvazenesindeki bozukluktur. lt -
hal edilen bir çok ilk maddelerin Ciat
larr düşmüş olrna:sma rağmen İngilte -
re'nin harici ticaretinde ayda 30 mil • 
yon isterline yakm bir açık hasıl ol -
maktadır. Normal şartlar altında tica
ret muvazenesindeki bu açığı deniz 
nakliyesi ve sigorta ücretleriyle hariç
te yatırılmış paralardan hasıl olan ge· 
lirler karşılamakta olduğu halde son 
iki sene zarfında bu gelirlerdeki te -
nezzül neticesi, tediye muvazenesi de 
aleyhe dönmüştür. ıo~? ele :st milyon 
istcrJoiıı oJan tediye muvazenesi açığı
nın bu sene 60 - 65 milyon olacağı tah
min edilmektedir. Bu izahattan çıka -
rılan neticeye göre tediye muvazene • 
sinin aleyhe dönmesi isterlin arzını ar
tırdığından kambiyo kıymeti de düş -
mektedir. 

İleri sürülen diğer bir sebep de Or
ta Avrupa'daki vaziyetin, ara sıra, 
had bir devreye girmesinden dolayı 
isterline yatırılmış sermayelerin dola • 

dim? 

ra çevrilmesidir. Bu isterlini dü 
amillerden biri olabilirse de ye 
değildir. Filhakika gerek iki ay 
buhranda ve gerek yakınlarda a 
çıkan küçük buhranlar esnasmd 
velce sermayelerini Londra piyas 
isterlin olarak yatırmış olanların 
lan dolara çevirdikleri muhakk 
Bundan başka siyasi vaziyetlerin 
şe verici bir mahiyet aldığı zam 
da bütün paralarını altına tahvil 
!er de çok olclugundan altın taleb 
artmakta ve bu da isterlinin kı 

üzerinde müessir olmaktadır. 
İngiltere'de gi.mden güne art 

ta olan silahlanma masraflarını 

bunları finanse etmek üzere pi 
dan yapılan istikrazlarm da ist 
kıymeti üzerinde tesir ettiğini idd 
denler vardır. Bu, belki kısmen, 
rudur; fakat hükümet bu suretle 
tikrazda bulunmryacak olsa masr 
ya vergi ile karşılıyacak veya enf 
yona müracaat edecektir. Vergi 
esasen oldukça yüksek olduğu ve 
lasyonun mazarratlan da bir çok 
falar tecrübe edilmiş bulunduğu 
önünde tutulursa. silahlanmayı fin 
etmek için bono ihracının en az z 
lr bir yol olduğu anlaşılır. 

Şurası da dikkate değer ki, ist 
nin kambiyo kıymetindeki düş" 

İngiltere'deki fiat seviyesi üzer 
görülen tesiri, yok denilecek kadar 
dır. Bu sebeple gerek İngiltere'de, 
rek bu memlekete iktısaden bağlı 
lerde istedin, adeta sabit bir kıy 

ölçüsü telakki edilmek ve altın fiat 
yükseldiği iddia olunmaktadır. B 
dan başka, kambiyoda düşük bir p 
nın ihracatı artıracağı dü3üncesi 
belki, resmi makamların bu hus 
müessir tedbirler almalarına bir e 
te~kil etmektedir. Filhakika altın 
metinin yükselmesi İngiltere eko 
misi için pek az ehemiyeti olan bir 
scledir. Çünkü bu maden artık p 
olarak kullanılmadığı gibi sanay 
kullanılan miktarı da pek azdır. Bi 
kis, istcrlinin, dahili fiatlar üzeri 
tesir yapmadan, kambiyoda düsm 
harici ticaret bakımından karlı gör 
le bilir. 

Bu mütalealardan sonra, pek ta 
olarak sorulabilir: Acaba isterlin d 
mekte devam edecek mi? Dünya 
para bakımından en serbest memlek 

leri telakki olunan, Amerika, !ngilt 

re ve Fransa paraları arasında bile 
nüz tabii ve sabit bir kambiyo e 
bulunamadığı ve isterlinin sukutu 

bir çok amillerin tesiri olduğu bir 

manda bu suale cevap vermek bir 
güçtür. Çünkü 1936 da üç tarafıt 
ra anla ma~mı yapan ve daha ile. h 

ta evel serbestiye doğru bir adun t 

kil eden mühim bir ticaret anlaş 

akdeden İngiltere ve Amerika gibi i 
büyük devletin isterlin - dolar "; .. ı.c 
tinde henüz anlaşamauu:f olmasına a 
kıl erdirmek kolay değildir. Eğer 
iki devlet, iddia edildiği gibi, her ha 
gi bir nistiet üzerinde anlaşmışla 

bunun yakında meydana çıkacağım 
hakk;ıktır. Yok eğer, görünüşe naza 
ran tahmin olunduğu gibi, Ameri 
icıtcılinin düşmesine hakikaten muha 
lifse, lngiltere'nin bu sukutu önliye 
cek tedbirler alacağı beklenebilir. 

Nikah kıyan bir imam yakalan 
Kayseri, (Hususi) - Bez fabrika 

smda katip Necmettin Çetinkaya i 
Şükriye adında bir kadının medeni le 
nuna aykırı olarak nikahlarını kıy 

imam Hasan Topşalgam zabıtaca ya 
kalanmıştrr. Zanlı tahkikat evrakiy 
birlikte müddeiumumiliğe verilmiştir. 

nız akşamları). Gündüzün, tıpkı Vasili gibi, mavi 
bir tulum giymektedir. Geldiklerinin ertesi günü iş 
başındadırlar, ve söylemeğe lüzum var mıdır ki bu 
iki işi de bulan Vasili'dir: Vasili, yahut yirmi dört 
saat geçer geçmez herkesin dediği gibi Vasya .... 
Anna'nın her akşam kendi kendine mırıldandığı 
isim; ilk defa aşka rastlıyan Anna'nın ... 

Bayan Barabaş düşünmeğe bile vakit bulama
dan Vasya'ya her şeyi, ameliyatı, hissinin nasıl ip
tal edildiğini, hastabakıcıları, kanseri olan ve yan
daki yatakta ölen kadını, hepsini, hepsini anlat
mı§hr bile. 

Vasya ile Fedor doğrudan doğruya Rusya'dan 
gelmiyorlar; Fedor 1917 de kaçmıştır. Vasya'ya 
gelince; onun memleketten ne zaman çıkmış oldu
ğunu bilen yoktur. Onlar iki sene evel Hamburg'da 
tanışmışlardır, ve o vakittenberi de birlikte yaşa· 
maktadırlar. Fedor'a sanatını öğreten Vasya'dır. 

Ondan evel Fedor muhafız zabiti idi. Vasya ma
kinist olduğunu söylemektedir. Anna buna zerre 
kadar inanmamaktadır. Oun grandük . olduğuna 

kanidir. 
Vasya harikulade güzel bir adamdır. Anna onu 

her günkü mütevazi kelimelerle tariften acizdir. 
Belki musiki, güneşin şuaları, yahut gelin kemeri
nin renkleri onu anlatabilirler ... O öyle levend, göz· 
leri öyle mavi, gülüşü öyle tatlı, göne o kadar ferah 
verici ki ...• 

Vasya, bayan Barabaş'ın hastaneden çrkma mü
saadesi aldığı gün geliyor. Fakat onun hiç olmazsa 
iki üç hafta daha yataktan çıkmaması lazımıdır. 

Vasya ilk akşam kapılarını çalıyor - V asya işte 
böyledir! - Ve Bayan Barabaş'a çilek getiriyor; 
henüz mayısta bulunulmasına ve çileğin de pek 
pahalı olmasına rağmen ... Vasya içeri giriyor, gü
lüm.siyerek etrafına bakınıyor: 

- Ben de bu otelde oturuyorum ... Hasta olduğu
nuzu işitmiştim. Şu küçük hediyeyi takdim etme· 
me izin veriniz ... Komşunuzum .. Neniz var efen-

- Şimdi size lazım olan şey iyice istirahattrr. 
Böyle diyerek kuvetli kolu ile Yani'yi kendine 

doğru çekip ilave ediyor: 
- Değil mi çocuğum, onun vaktinden evel ya. 

tağmdan çıkmamasına dikkat ederiz? Sizin he
nüz radyonuz yok mu? 

Yani, hayretler içinde, tekrarlıyor? 
- Radyo? Radyo nedir? 
Vasya radyoyu anlatmağa kalkı§ıyor. Ve öyle 

bir şekilde izah ediyor ki hakiki bir işgüzar olan 
Bara baş değil, bu gibi şeylere alaka gösteren Ya
ni değil, Anna ile Bayan Barabaş bile bunun ne 
oJ.duğunu anlıyorlar. 

Yani'ye vadediyor: 

- Mutlaka bir radyo makinesi yaparız. Eyfel 
kulesinde hazan iyi konserler veriliyor. Yalnız bu 
konserlerin vaktini bilmeli. Her halde gazeteler 
yazar. Henüz yeni geldiğim için pek bilmiyorum. 

Klari emrediyor: 

- Bir tane de benim için yapınız. 
Vasya, ciddi, cevap veriyor: 

- Hepimiz için kafi miktarda dinleyici aletle
rimiz bulunacaktır. Radyo makinesini üçümüz be
raber yaparız. Bay Barabaş, sizin sanatınız nedir? 

Bu suali sorup cevabmı aldıktan sonra kürkçü
lük sanatı hakkında teknik bir münakaşaya girişi
yorlar. 

(Sonu var) 
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~·12~·1931~-~-===::::::::==~I hALYAN MATBUATI 0( NOITA OZERiNDE ISRAR EDIYORI 
IHAT HAYAT ve 

1 - T unus'ta ltalyanlar1n vaziyeti 
2 - Süveyş Kanahna ait rejım 

Geri Kuper ve kar1sı 
İlalyaa par1-...... ...... meb .... 

lar ''Tunu.s ! Tunu." diye baiırabilİI\
._. Franaıa hükümeti •• matbuatı 
bu ........... tWcl~li ...kaMI te
salalrlerle pnteato etlehflirl•. Orta 
AYrUpa beaib bir kasan sibi kaym
,. .. ilir. ı..,..,..,da Fraakittler taa-

3 - Cibuti'nin Habeşistan'la rabıtası 

llalya r nın bazı 
ma, Çin"d• j.apoa)ar ricale ,..,. il• 
c6ma seçebilirler. B66a dGnyada 
k....., Uıta. Wtımit-..,. ........ 
ol.wlir. Hattı fldr .. ililll &hmiwle 
Nobel mlik&f.tmm uillallıl .. _.. 
'YİDd• laid1..a.r ....,_ ........ . 
Bütün IMa aiyui, içtimai, ..-..ı ... ... 

H 
ldweler ilerledikçe. Habefistan'm. ttalya lçbl 
sor yutulur bir 1ıokma oıdıuiu tebarılls etmek

te, İ9pU1y& meaeleıriııin beyhude yere ımsraflı " 
kanlı blr if oklutu tebeyyün etmekte, Tuna iaerlndc 
ve Brenner O.erinde tehlike bilyOmektecllr. Bu iti • 
barla ela Roma • Bedin mllwerini sanmak iatıemlyeA 
ltaJ.ya tnılltere'ye " Franu'ya d&ımek arsuaunu 

hiaetmektedir. lncilb - italyan anlapmaı bu yolda • 1 •• ıı • 
:..:.mnd~=~~r~ ~:::;::::~:=~ef: yenı emayu erı 
ıa bir ICY elde etmediği kanaatinde bulunan İtalya 

ire'Yi •akalar Amerik.a •-• _.. 
mti G.-i Kaper ile karMm.a A~ 
.eyabati kadar A"ft'tlP& ....... it
sal ect ... L 

Geri Kaps'ia biuat ........ Wır 

~~~;~i ~ESt~ r~~~~~::::~:~:~~~:~:P.~:~~~:'.:~:ı 
b&cliMclir: Erkek ~ .. ... 
IUliyle bıda ı.,....aan ....... ~ 
ftti llllii6rtl.- pnı ıiml ,__, Jran. 
• Sudra Şcw bir batb laadin .._ 
Bir bankerin kıaı ki G.ri'7i KIMa 
Bo'Y'larm. Kont .. eli F...._'lana .&. ne dönmek mecburiyetinde kala - "Şimdi ttalya'nın vasiyeti yeni -

cütır. . den kuvetlenmıt oldutu için, mOca-
Şimdilik ttal~ pek ihtıyatb ha- dele yeniden batlaylbllir 'H Al -

reket etmektedır. lntiltere ile k!· manya'nın yardımına ıuvenen ltal-
Wmı meriyete ~oyuyor, ls~ya - ya'nııı bu taleplere 9imdiye kadar 
dakl sbtlllUlerınden 10.000ninı a - &tirillmtmit bir ıenitllk vermHlae 
nayutcla seri alıyor. mihvere .. cıa- k llsımdır." 
katin! teyit ederken bir yandan da PfllWD& 
Varpa • Roma hattı tızerinde Al. Bu mümkUndUr., Fakat buıtın 

• 1 hinde "alıııyor •e fransuılarm Tunus fa italyanlardan 
manya nın a ey . 'S daha kalabalık oldukları malam -
her fırsattan iıtıfade ederek matbu- d . Lib 'daki italvan koloniaa-
atmı Pransa'ya •ldırtıyor. Hemen ur, ya ı-
.. 1i elim ki bu bakara •e fiddetli yonunun ıenıç tunualular ve ıenç 

IOY eie mUnakaplarma ce.ap vernıi- faıl~lar mehfillerlni ciddi ıurette 
~ib. ıu iki klfi sebeple ki bun- endıteye dU1UrmU9 olduiu da ma-
lar ıı· bir ciddi •UA dayanmıyor; l~ur. Bunlar psyle düttınmut -

ıçb. f 'tal.,... mUnMe lerdır: Ne de olM Fransa bldin en 
IOl1ra uı: ranauı: - ı ı- - . . .. f'k. ·.z.c1· L.b • 
be 1 • • • t'kbaline ebemiyet ver- ıyı mutte ı ımı ır; ı ya nuı za -

.t erının 11 1 vatlı müılümanlarının elinden mal 

mi:~ bu gazete mücadeleleri bi- ve mülkle~i alınmakta~ır; , 
• ·· · · d teıı'r yapmak mak- İtalya tımali Afrıka da Fransa-
zım uzerımız e . . 

d dü Or Ve hakikat•n de nın vazıyctıne sahıp olsaydı müa -sa ını gu y • • . Jr 
biz eğer 1938 in "basta adamı" ol - lümaıı mallannm c-1> ve preti ço 
saydık bu tehditler üaerimizde te - daha tic!detli olaca~•· . 
air yapmaktan belki hali kalmazch, Bu muhakemeye ıliNe edecek bır 
Fakat harpten öncenin eaki 'Türki- 9ey g6re~yo~m. E•elce yapı~ 

l a Hababurıların aeliıbetaiz hudut tubihlerı.nden IOftra 1935 itı-
~':u.~:~ a _ Macaristan'iyle Fransa llf ı ltalya'ya müstakbel. italy~ -

d 
y k f k ardır Fransa franıız dostlugunu tatmın etmıyc 

arasLll a ç.o ar v • . . T 
bil ük bir millettir ve dünyanın i - kafı ta.vızlerd~ bulunmu9tur. u -
k' y · · aratorlugudur ve biz bir nus fransız ımparatorlu.g~n.un en 
ıncdı ımlpt 1 , a karşı dostlugumu- mühim unsurlarından bındır; bız 

yan an a yay . ı. •. .ı~ ·ıu lık ı.ft 

but da hatti kanal rejiminin tama· 
miyle deği9tirilme.ini lltiyecektir. 
Esasen bu meeele yalnız bizi ali -
kadar etmez. 

Nihayet, bazı italyan pzetelerl 
ltalya'nın Habefiıtan'da demiryol
larını ve yollarını Maaauah •e Aub 
üzerine te"VCih edeceğini, bunun ne
ticeıi olarak d41n babet ticaretinill 
% 90 nının Uaerlndeıı geçtiil Ci -
buti'nin kıymetıb bir arui luıli
ne gelecetini •e franııa olmakta 
devam ettiq. böyle kalacatmı tı • 
bariiz ettiriyorlar. Ve en iyt.i bil -
tün demiryolu hisseleriyle beraber 
franıu: Scımali'aini ltalya'ya terket
memi.sin mUnuip olacalı bbe tel -
mih ediliyor. tmdl, B. Daladiye'nin 
Toıoland ve Kamerun hakkındaki 
maruf beyanatı Cibuti f&in de, Tu -
nu• içiD de, SUveyı'teld f ranııa 
menf atleri ve Suriye için de mute
berdir. 

Sulhu, emniyeti •eya bafbamro 
dostlupnu bir tavls mukabilinde 
elde etmek mUmkUn olacatı çocuk
ta dU,6nce9lnden kurtulmamız 1& -
zımdır. Bizim gibi bUy6k bir impa
ratorluk için sakin, kuvetti, kcn -
dinden emin kalmak kafidir. Dedi
gim olduğu gün dostluklar kendi -
sine bedava ve sadık olarak gele -

._.... ........ M..m bir tift W 
bet ......... .-1-- .. wtti i. 
bet ......... .nı - ..... ..., .... 
,.. balatiyar 7a .... ktachr. Holml6. 
ta .... ._, bnp=mH-. _.__ 
d-, tekrar........ bir ..... w liiır 

daha wleam.._ bir arada 7af'PI' 
INr ..., ... bir lraclml-

Fakat Geri K..,.. ldımllirT 

T.wt için Jasiıt_..•,. Pzn"ıln• 
ba c:icldi iti Mc: ıremiı•ek .,_, lııı 
ti oı.. Am.nka'ıa clöaiip at ,.a:ialiıu 
melek ..................... 
....... , _.. aia SN fic• • QI. 

... ~- lçia fisGraal* ........ 
etiiidir ..... u.a- --- a..'i ~ 
per artİ9t Ye ICllll"a ,.ıclm ol11WW. ... 
-- ~Wıuı Bir Raclolf Vel•liDD. 
ltirKIU'k ~ ........... 1 

biri. H• halde bir Huri ...... llİr. 
BarriııılUr delil-

Bidla diDyaca ..._ 711.1 .. ..,. 
na söetwilea alikanw -...ı W 
t.aılil elmek fa~r olacaktır. ~ 
bu siiç iti kim yapacak? Onlar hlllr,. 
kında en güzel romanlan ,._... .. 
lan Viki Bawn, bile bu tahlile ........ 
mi1le 7ampnam... ~- .... d'. adaki aüzcl mevki- ımpaı-tıoı u., ıçulor- IJll aa .--

zu ve onun uny • daJd Akıerini JlllM:f:ı'ı~~l'JQll~'~"~~~~,,~~-~ 1111 muhafua etmetl buıuua da .__ 1 ;; 
tmıeımUerimid teyit ederken, ~- L.--~..!:!u bbu1 ec1....,ı.. KA 1 lıf 

-~~ .... ...., _, ..... 4ıiıll 
-~ıllııir. ......... -- ....... ..................... ~ 

dl mwklimln de muhaf•sa etlDlk 1MU10& .ıN •ıtaı,.•nm talepleri !ıı-.lbma al • 
umindeyiL 8"11 meeel•I iki kellmeyle N pek ..._.yetıds wy& çok 1111 • 

Holiftl NlreiWMm:•• .... .... 

hlMu oı.-ulr: ll•ır top- lalm olabilir. ptai8t polltlkuı bltiln 
~ Uıf J..ta il • raklarmda bu i:aJie1r kuaft ft tab- imklnlan iıtiamar eder. tta11•'nm 

• ._ ... , A+wa .............. .. 
s1a rut pli,..a. ..._, Y=.:.· .. 

nae'ta ltal,.aJirın 7• • 
veyı tranalı rejimi ve Cibuti'nin H&
bqiatan'la mODMebederi. 

villerln en btl,Uk kıammı ıatm a - Fran1a'ya kartı durumu bldiaslere 
uttur. Daha ıon· balbdır ve bunların eıı mUbiınl 

-ıYa.~bet,._ 
..... bin mald7aJdaa ........ 

ralarr, bu ı- Fran .ı • •tol• ' ...... ._..... .......... 

OYOK YEM B 34-= 

Birinci nolra hakkında. Taymia'· 
1A Rm1a muJlablri Ud Pin e•el JUD
ları JUJ10fd'1: 

"ltalya'nm ltimUrgeler huıuaun-
._ endipleri arttılmsa. Tunu ltal • 
ya il• Franu arumda eaub mesele 
Jaalln• ıeı..ktedlr. Tunua husu· 
ttmdaki fraıwu - italyan ibtiWı 1-
talya'nm ente~onal .ulyetla -
deki lmftt....,. dfa aere artmakta 
nya hafiflemektedir. 

meal içi.il tayyarenin alt kıaıma i1d 
tane büyük kapak konmutbır. Tay
yare, bu kapaklara dayanarak, ku:ak 
ıibl karlar Usttind• dunıbillr. 

nı hidi•den utm aldı. Jlaaal a 
reeinde franaıs - lnıms Nklmiyetl 
bundan lleri ıeHr. Habefietan'dan 
Süveyt kanaliyle ayrılan ve harp 
halinde imparatorlupnun .&>loka
ıma ,ahit olacak olan İtalya kanal
daki aeyrUaef er itibariyle ikinci 
afta geldilini ileri ıilrmektedir. 
Yani lnpltere'den ıonra kanalden 
en ziyade istifade eden odur. Ve 
hakikaten de, 1935 deni»erl, ltaı,a. 
kaDa1 .mlnableler""'9 ııl'diyle, 
Almanye'yr. Holamta' ı, Noneç'i 
•• Franu'yı pride bırakmııtır. Bu 
itibarla ya ıeçit ilcretinin ualtıl
mumı. ya idare makamlarmdan bir 
iklslnbı ltabalanl werllmeılnl. ya-

Şimdi ner8Je ptmell1 En yakm ha· seri auarlu atarak. ıesti •. 
iuneye, Jl'on'a dotru ylrildtL Ora- lllph•b, her tarafta h&kam olan te-

:. da. llSpıcı aynı katiyetıe kalp at- l&t •e bareıket clolaynlyle ar11ttıma 
ti. kolay delildi. Şlplıeliler kanununun 

:_ Burada llanıi. Wmind• km. Ol9JR atmlf oldup uyms .atandaf -
yoktur ıar, mpi.aneye ıelen •naf ftllıtaiy-

A,.,;,.de aynı cevap: Korm'da ke - le dıtudaaa ldbal edllmit 4oinı nya 
sa. ,..ı11 haberleri tuti etmek içln idi -

f'. ........ ()r6si l)llatur, Jlerlen'ln Jllyet'I Jtord61- Çik lfUplar halinde toplanmqlardL 
--' 10kal&na ea yakm olan L6bem - Perukacılar, teniler, lmomlayoncular 

ka1l9IU pb,_ alkıhJer yapıla,.or • :rı hıpiunnin• ~aderml9 oı-r .,.. efendilerine qya ve yatak malae • 
1111er, pb'Sfl?• .._, b zayıf tlmidiyle bu haplluıeye de uı - meıi ıetlrmelerla.e mlluade edilen 

mek yer, ,uıer, prla ,usa bir p eni· l)llatar Urpef4L. AUaba fikir• u arak arqtınnalarına devam ettL hlsmetçiler &ldip ıellyorlardı. 
~dı; IODl'R, ert•~ ııdiJ.rille .. ıaaa • kodnmf komadfoln aJltlrlerl arMUKla rı~akat. burada da. yeni bir lnkınr: Büyük dehlizde, 9Çlk bllN idman • 
ki arkadqlarının 1 a ptmlt ol - et'ı ı~rmUyordu. Kapıcı :aanaa bapiane defterinin llOll tarından 'Ye usun llt ıesintllerindeıı 
larmı yolb.yara~ .. b:Y J~ru dalı& ileride. kadınJatın a:u- aayfuına ı8• ıesdlrdikten eonra mu- mahrum kalmıf ıençler sialrlerini ya-
duldarını öirenırler del"ece yülli d blo+ttka bir 111Mdl'ayla r- ı.tder cUmleyi bir kere daha ifitti: t•tırmak ~top oynuyorlucb. 

Dalatur ıeçerkeıı bu Pl'rtıcı eo&uk •-:.: iyi ve hatd blrM a..a:i ıı · _ Jtllyet dö llarnı mi? Tammır- D61atur miltemadi,.a etraf ma ba • 
61ümüa huı:urun4• bu -....ı diye ta~ fi bir kaç aaevlraf, aoaha na 1- n1111o ıc..-.. ratınen. aradıir kumral 
kanlıblrn n phitl~ neft • Y;-" JllWllllll ~ edl,.or~ Jl'alrat aanua'nm buma teltffus edlt buklelerin narin en.damı hiç bir yer· 
aif etmft olcl""1an O eeeibd car • ~ etrafmda ...,ı-.. teklindea clikJsatll bir kulak bir ıered- de l'Öfemedi. mwmn Mraym her 
ilin aareye kaclar ptebll birİerl ~ atisi, bir balllk ~ '::= dilt ....-i hllledebiUrdL §tlplle)'I yanını clolaftıktan sonra, yukarda ıa. 
di. ...ah 111 erkek ~; ıt .. rleri kas bir rek10rda: van arMJDda, kenar.bir yerde küçük 

Bir ıaleride, bir ka~ .,ı,.t keı& - llllfll'bllla4• ~ al~ bi- fi_ YatadÜI • Kapıcı, tanımak ı.te- bir odanm aevplwini ihtiva ettiiiııl 
Ye kadın, sünün birin kd oıacakıarı ı:_ Ut 110llPfll1'0'faı4r; •·'-' _, b- c!illm m1rneııl ....... mUuade .....ın edemeden, lmldi kırıllmt bir 
dilerinin hakiki aktör flar - e d wtıllllt olcl•&u ~ r.- •der mlalal halde dı,arı çıktL 
labneyi oynamak için t~)allllll..-U e- rl kıfl9 ~ - iı;itibml .ılDde tutu • Bllaaa tellaJWW.: HeııUı: mallubiyetinl bbul etmedi-
dı. içlerinden biri s.ueoıı 11 t iki ia-~ ~ .. lltlıDe llUP'....,.... _ B1bette. fttallclat • mebul, diye il isin. L6Dembm(4'an Pıor • Rua • 
dl;ror •e blribirl Uattln~ ko:'~illo- yor ... fllr&t ı.pa bir _.. ~ .,....., nr4L Hük mümwill tllfatm ,.ı•e, Por Ruayal'den Kolej I>Gpleli'• 
kemlenin delllet ettliı öl l~,.t ~ 1*1_..ıp;. llJw.Jl• sana bu UIEkı ftrlr. ye, Sen· Polajl"ye, Sın • Lasar'a pul 
•inin yanın~ duruy~rdu. DIUP ba - ~~ _.., ırapıcı 

1 
Nr8P•erdl: Dl~r .ti 1ara11 bqtan bqa do- ve hepalnden aynı cenin aldL 

Ytlaek ari8tokrmıye me saçlar• ~ ..-!_ ecliıllY 1 lapııak için usun Aman MrfetL Ge - Umltlia bir halde. akpm boruRDP 
Yanlar, dille •e kont Jcarılafl, ıaJ&llllf .,.ısd ... ~Maral IPI~~= nlt dehlıaleri takip etti. bUy6k tat çaldıtını itlttl. Bu geç .utte, bllpiA
lraıdırılmıt n tepelerin: örı~e dis - ..,...,.. iki ,uncsen ldL merdivenlerden sıktı, mwkufların it- nelere ıtnnek artık m1m1ribı WilcH. 
olarak. bu .a.de ıiJOtPı 1111 pl>Uk- rUID- erkek ~kaftllr se i bir ne - .. ettlil kolutlann iki yanmda •• o akfam için ..... r•ls talddllabm 
Çlkilyor ve beyu boyan ... ıer taraf• ~:~-~~ .. delil- falaDdıli Wtmu dlllenmes lııoıklor .. dalsa ileri i&dfeml,ecelinl hWlettL 
larlla arumdu ıetlri.::;.~, bir ısa- T ~ ~ wro-t~;.; fosftO JUı&1a; ..... w solda ı•laclık'vmll Nult lmlrtm• lııll- ildmhetı lrwk 
tan cenç umadeJer ~ su· '-' llliııi ....... 
w.iıp aatakllr Irat ......... _. lff 
ada llirtalfl 1 

. 
J:e Tempa'ln hôkı var. Zayıflar

dan her teY iatenir. fakat kuvetll -
lere ppka ııtarılır. Kuvetll ola -
hm. 

6Ma ........ ..,U.Ciaıia ......... 
çrlmaelı7 

Bunlar töhntlwilli • l'lk - -· 
ltorçlacl..._. 

Gant ......... nd,8, ..... ETi,. 
Ha,..ı ............. ,. ..... - ..... 

Ne"""rk'ta kar f1rtınası ,._ .. , ru... bat .......... . 
· ı- ·-··· pnlm .... t.99 ..... Amerlka'da tiddetli bir kar fırtma- ,__ •ilı ıı ıbbi•, Bir tGrk ·-

• blfl•m11o bu aym 24 Unden itibaren lllıılJ•• ·-·---•i " ..,...._ 
Uç p içinde tam n kitinin lllmGlae .......... ~ya ta••acals .... .__ 

~;!:':1r1armda Z.000 br 111- illa- - N. BaF«lar 
pUrme Aletiyle 42.000 adma, kar te
mblllila• lirltmlftir. Jl'abt sokakla
rı dolduran bunca kallbalılm bltUa 
çalı,....ı1rma ratmen Nnyork '°"' 

kü1armda bl1I kar 11ımı.n ...... 
Birçok caddelerde yenidea ..,,.._ 
ferin lrelilecetl saıınedilmektecllr. 

için bot evine ıitmek dU,Unceaine ta- çık bırakıyor, fakat evin içip bclar u 
bammill edemiyordu. Onun için mer - caziptir ki küme ıırmiye Jralbfı:m • 
kezi Parıe'in karaııbk •e dolambaçlı mı9tır. 
sokaklarında uzun uman dolqtı. Son Dalatur, birinci k.tm kUsilk bir o • 
derece ,.orpnluk 'ft nibayetala bk dMıu plaee, ukad111'1'• IW ara-
htlria ltiDdeJdL Dllflaneiala bet • fedai etnfmcbıld sefil "'11 • 
raklılmı " sibnlnlA f..Uyetılai - - l'yle mubye.e ederek tlir 
hafaa hueueunda oaa yabus bir. .., ı--.Umle: 
yardım edlJOl'dU. Jllyet'i lnartariDak - Neden burada o~ilnr et-
Dmldi. Ay, ,.amdllıD Jilrildlll len tilinlzi an1amıyontar, ... 
kıyılarmı tolpn blr lflkla .,dmlatı- Sir Peni taıatalan .kart ~ tiki 
yordu. Antuın bir ellıı omunna do • bir koltupn derlallklerllM,... _... 
kunclupnu hlaaeti: desini ıömerek, uu baıca ....... Oerl 

lluhabbetıll bir derAıul laınnlık ve uzattı ve IUkQnedt ,~p ftrdl 
IOIDurtkan nehftn temqMından onu - Bu melllll chllil ~~la 
kurtarmak inerken aempatHıc ve usa- lbl bu lr&tlller .,mtndea ~ 
1ıa bir ... Jnalalma: oetma•ı bekliyorum. 

- Kulabeme lradılr pl1e1alae, mon- D11atar bqmı ..U.dı: 
ter. d17orda. Uta bir yerdir, ama blc 1'd4h dedlal ln&U•re'J• clln-
o•MI omda Nlatısa konupbblris. ,.ı.. ..._ lrl .... ür. ~ flmdi 

Dlflacelerlnden ıryrılan D&latur, ...,.... ..a& ......_ 
,a.lerlal kaldırdı •e Slr Peni Blı_ylr· PeNl ...... ede• 
nl"yi tamdı. Una 'bc.ylu, artı. raıta. -ltit ..... Jll)'tlt cll llaal'ıla 
pkb olaa cloatu, ladecı hunri1Ie; Dfıı _,.,., ... .,. &,.alla, 4119 lMhib 
latar'1m Gat:Une •111' ,__ ....... 
haftJı dalrtır slal ol... Dllatut • ı .. lp Wr tlmtla: 

DiSlatur, eski Sen. Jermen- L'Oll- -Çok korkarım ki o bidm eriteJDi-
aerua mahaUeeinia dar IC>JsaklarllllD yecelimi• bir mnkict. olmasın. 
llbirenti aruın.dan. ·~ PeNl'yl, Arbr Slr Peni ammn: 
- Se'k IOkaiında, klslk 1dr hanın• • - Kısm Lll-.mb1ı1r1'da oldutwıu 
dma krıftr qıJıc tapmaa bdar uddp biliyor musunua? Dedi. 
etti. D&latur'un ıöalednde bir ıtık yan-

Bleyloıl, ar= dar etlll ade- dı: 
tır Ye tatıa.D ~ona nlllııer- - Bamlan eailn mlllnia? ltapıcnrm 
ilk edeıtreta t.li eetl: bam cenp nrlt tarzmdaiı bunu tah

- Plltl0811b alNlldarc1aa llorllacak ada ~ fakat bllten binayı 
birtefl,...Kapmm&allaeplene.. ('S..YS) 
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AYukathk kanunu hakkındaki anketimiz 

B. Cemal Hôzım diyor ki: 
11 Kanun her bakımdan 
mükemmel bir eserdir,, 
Avukat Cemal Hazım Görkmen'in !ardaki murakabe o kadar şiddetle de

yanındayım. Kanunlar ve dosyalar i - vam eder ki hiç bir mesltekte bu de
çiınde oturuyoruz. B. Cemal Hazım rece şiddetli ve muannid bir takip gö
kendiıiyle hararetli hararetli konuş - rülmez. Disiplin meclisleri avukatı 
tuiu arkadatını tanıştırıyor: daima hayatında takip eder ve en kil -

- Avukat Hüseyin Fevzi Hakman çük bir yolsuzluğunun dahi cezasını 
ft izyaret sebebini anlattıktan sonra : vrrerek onları bfüakkın , bir hak mü _ 

-Tamam, diyor, biz de aynı mevzu dafii şeklinde kalmayı muhafaza ey . 
iizerindeydik zaten.... ler. 
Hakkı var: Avukatlar için günün Hiç şüphe. yoktur ki bu kanunla a-

meseleıi yeni kanunlarıdır. vukatlık bihakkın itimada şayan şe -
- Sizin görütünüzü öğrenmiye gel- refli bir meslek halini iktisap etmiş -

mi•tim, diyorum. Kanunun hazırlan - tir. Daha doğrusu, adli hayatımızda 
muını icap ettiren sebepleri herkes - layik olduğu şerefli mevkie bu ka · 
ten iyi bilenler sizlersiniz. nunla çıkarılmıştır. 

Bir dakika düşünüyor. Ve: Bu kanunda mühim olan bir nokta-
- Mükemmel kanun, diyor, avukat. 

da adli müzaharet bürolarının tesis elar bu kadar korunabilirdi. Hem yal -
dilmiş olmasıdır. Haklarını aramak -

nız avukatlar mı ya? Avukata işi dil - tan aciz olanlar barolarda kendilerin e 
ten halka da bu kadar sağlam ve kont-

daima avuktı müzahir olarak bulacakrollü bir teşkilttan daha fazla emni • 
!ardır. Kanun içtimai bir derdimize de yet ve itimat telkin edecek bir mües-

·~ olamazdı, diyor. cevap vermektedir. Hayatını meslek 
Ve ağır ağır anlatıyor: uğrunda yıpratmış olan bir avukatın 
• A k ihtiyarlığında ona yardım etmek, onu '- vu atlık mctleği Türkiye'de 

ıstırap içinde kıvrandırmamak gaye -
te,ekkül ettiği tariıhten beri kendi 

siyle kanun, meslek sigortasını tesis 
haklarına sahip olmak için ciddi mü-

etmiştir. cadeleler geçirmiştir. 
340 tarihinde netredilen kanunla a- Hangi cihetten bakanak bakalım 

vukatlık kanunen teşekkül etmiş, bir yeni avukatlık kanunu ile avukatlık 
meslek haline gelmiştir. ve avukatlar çok şerefli ve himaye 

938 tarihli kanunla ise avukatlar görmüş vaziyete gelmiş bulunuyorlar. 
tam minuiyle haklarına sahip, adli Cumhuriyet hükümetinin bu kıymetli 
bünyemizde Iayik olduğu mevkie çık- eserini takdir etmek bütün avukatla-
mıt bulunuyorlar. rın borcudur." 

Medeniyet yolunda dev adımlariyle B. Hüseyin Fevzi'ye dönüyorum: 
ilerliyen cumhuriyet devri, avukatlık - Sizden de düşündüklerinizi rica 

l:ı... 1• ..ııı1 k' h' b' edeyim, diyorum. 
lillJ &'\MI et ma ınesinin mü ıın ır uz-

vunu ihmal edemezdi. Her ıey gibi - Tamamen i,.tirik ederim, diyor, 
bunun da terefini cumhuriyet devri- arkadaşım benim söyliyeceklerimi _de 
ne vermek lazımdır. Bu kanun avukat- söylemiş bulunuyor. Yalnız kaydedın: 
hğı n avukatları doğrudan doğruya Fevkalade mükemmel bir eser kar -
adliye vekaletinin himaye ve muraka- §1&ındayız. 
beıi altına vermiıtir. Bununla avu - Sonra elindeki kanunun yaprakla -
katlar varlıklarından hiç bir feY kay- rını çeviriyor. Maddeler okuyor ve: 
betmemitler bel'ki bugün, bu suretle - Bakın diyor şu maddeye ... Bun
alelAde bir cemiyet olmaktan kurtul - dan daha himayekar bir hüküm olur 
mutlu ve amme hizmetini görür res- mu? Hem bizim için, hem müvekkil -
mi bir te,ekkül halini almışlardır. terimiz için .... 

Maddi ve manevi f(U"ılar Ziyaretlerimin sonunda JU fikir 
AYUkat olabilmek: için maddt ve ma- bende kökle,tyor: 

bevf bir çok ,artlar arandığı gibi mes- - Avukatlar himayeci bir kanuna, 
lekt bilgiyi de bu kanun ıart koşmuş- halk haklarını istediğinden ve bekle -
tur. Onun için avukat olmak istiyen - diğinden çok daha mükemmel surette 
Jer ltajmı gördükten ıonra baro ida - emniyet altma alan bir mevzuya ve 
re mecli•lerinin karariyle muvaffa - ' cumhuriyet adliyesi mükemmel bir e
kiyetlerini iıpat etmeğe mecburdur - sere kavuflllU§tur. - Kemal Zeki 
lar. Avukat olduktan ıonra da avukat- Gençosman. 

1 Yurtta yap.lan törenler 

Nahiyede Atatürk büstüne konan çelenkler 

Çinarcık nahiyesinde yapılan tören 

1 

h. · bagvh köyler ebedi Şerm cenaze 
Y 1 , Çmarcrk na ıyesı ve ona 

1 a ova mn . . .. k büstü etrafında top anarak 
töreni sünü nahiye merkezındekı Atatur . 1 . ı· bı'r nutuk SÖ•le-

. 'd" .. Nurı ntepe ıç ı 1 

çelenkler koymutlardır. Nahıye mu uru.. amel& büyük öliiye 
mit, bütün halk ve mektepli çocuklar soz yatları ara 
... tbimlerini sÖltamiflerclir. 

u ı.; u s 4 - 12. 1938 

r········· .. v·LJ' .. R.TT·A··N······R··E··5··1··M··L··E··R········1 

Bartln ırmağında direk nakliyata yapan bir yelkenli 

Hiç yüzünden 
bir cinayet 

İzmit, (Hususi) - Geyve'nin Gü
ney köyünde eski bir kin yüzünden bir 
cinayet olmuştur. Hadise şudur: 

Gaziantep'te el ve makine sanatları 
son ydlarda çok inkişaf etmiştir 

Cevat isminde bir köylü bundan bir 
miiddet evel Feysullah adında bir ada
mın köpeğini öldürmüştür. Bu hadise 
dolayısiyle Cevat'a kin bağlıyan Fey
zullah, bir gün Cevat'ın ormana odun 
kesmiye gideceğini haber alım§ ve 
yolda puıu kurmuıtur. Çablıarm ara -
sına saklanan Feyzullah ateı etmit ve 
zavallı adamı ağır surette yaralamış -
tır. Mütecaviz kaçmış ise de jandarma 
tarafından yakalanmııtır. 

İzmir Belediyesi 

ve arabacılar 
İzmir, (Huıusi) - Belediye ile yük 

arabacıları arasında çıkan bir ihtilaf, 

bugün şehirde epiyce alakalı ve hara -

retli bir safha yaratmıştır. 
Şehir meclisi, iki sene evci, tehir 

yollarının harap olmamasını temin 
maksadiyle araba tekerleklerinin kal · 

dırımlar üzerinde dönen demir kısmı -

nın, yani daire muhitinin yedi santi

metre olmasını kararlaştırmış ve ara -
bacılara ilk defa mühlet vermiıti. Son 

mühlet bugün bitmiş ve belediye, 

prensip itibariyle kararın tatbikatına 
geçmiştir. Arabacılar, alınış oldukları 

mühlete rağmen arabalarının tekerlek
lerini istenilen şekle sokmuş bulun · 
madıklarından, belediye de kendileri
ni işten menetmiı, bu suretle nazik bir 
vaziyet husule gelmiştir. Çünkü iş 

mevsimidir, tahmil ve tahliye çoktur. 
Tacirler, alakadarlar faaliyete geç -
mişler, vilayete ve belediyeye başvur
muşlar, fakat belediye her tedbiri biz
zat almayı kararlaştırmıştır. 

Şehirde birçok kamyon ve kamyo
netler bu gibi nakliyata ayrılmıştır. A
rabalardan on, on beş tanesinin teker
lekleri, sahipleri tarafından, derhal 
iatenen ıekle tahvil edilmiştir. Diğer 
bazıları da aynı harekete başvurmuş -
lardrr. Va:ı;iyetin normale dönmesi bek 
lenmektedir. 

• 
lzmir'de feci bir 

kaza 

T ezgôh adedi 
3.000 ni buldu 

Bu 

kiti 
15,000 sanatlarla 

geçinmektedir 
Gaziantep, (Husuıi) - Vilayetimiz, bilhas~ 

sa el sanayii bakımından çok zengindir. Gazi
antep'te el sanayiinin batında dokumacılık 
gelir. Umumi harpten sonra ölen bu sanat 
cümhuriyet idaresinin koyduğu gümrük hima
yeıi ve aldığı tedbirlerle günden güne inkitaf 
etmit ve bugün tezgah sayısı (3000) e çıkmıt
tır. Bu üç bin tezgahla 15000 nüfua geçinmek-

tedir. Bir senede Anadolu'ya yapılan 
dokuma ihracatı {1200) tonu bulmak
ta ve tchre iki milyon lira getirmek
tedir. 

Sabunculukta da vilayetimiz epey 
ilerlemiştir. 16 sabunhane, bir tuva
let sabun fabrikası vardır. Bir sene
de Anadolu'ya ihraç ettiği sabun mik
tarı (550) bin kiloyu ve bedeli de 
(220) bin lirayı bulmaktadır. 

Cümhuriyetten evel birkaç un fab-
rikasına inhisar eden motör kudreti, 
bugün mensucat, iplik, zeytinyağı, 

sabun, müskirat, bakır gibi mühim 

fabrikalardan başka torna işlerine ka

kadar kullanılmaktadır. 
Vilayet dahilinde belli başlı: 
Elektrik fabrikası, Zeytinyağı fab

rikası, iplik fabrikası, Mensucat fab
rikası, Rakı fabrikası, Un fabrikası, 

Bakır ve sabun fabrikası, Buz fabri

kası vardır. 

1 
Gaziantep'te iplik bo
yaları ve bir dokuma 
tezıihı 

lzmir'de devrim müzesi 

İzmir, (Husuıi) - Devlet Demir -
yolları ıekizinci. itletmesi fabrikasın • 
da, çalışan ve Karııyaka'da Soğukku
yuda oturan 18 yatlannda Şakir oğlu 
İsmail, bir kazanın tamiriyle mefgul 
olurken, kazan, üstüne devrilmit ve 
zavallıyı ezerek öldürmüttlir. Temel atma töreninde bulunanlar 

Arkadaşları yetişmiş, fakat kendi -
Unıi kurtaramamıılardır • 

lzmir, (Husuai) - Kültürparlcta ı ettirilecek olan büyük "Devrim mü-
Maarif Vekaleti tarafından yeni inşa zesi" nin temel atma meruimi vali-

• 

=· : -
Bir genç kaza ile 

arkadaşını öldürdü 
İzmir, (Hususi) - Ödemiş'in Gazi 

bulvarında oturan Pir lipeli Recep oglu 
18 yşaında Nihat adında bir genç e
vinde dayısının tabancasını kurcalar -
ken ateş aldırmış. namludan çıkan iki 
kurşun, karşısında oturan arkadaşı 16 
yaşlarında Salihaddin'in karnına İsa -
bet ederek zavalhnın ölümüne sebebi
yet vermiştir. Nihat tevkif cdilmİ!ltİr. 

nin, müstahkem mevki komutanı, be
lediye reisi, maarif. ve şehir erkanının 
huzuriyle yapılmıstır. T emelin ilk 
harcını kısa bir söylevle bizzat vali 
koymuştur. Vekalet, ilk masraflar 
için 24 bin lira vermiştir. Eser, çok 
büyük olacak ve inkilabımızın baıart"" 
larını, ana hatlarını canlandıracaktır. 



Gary Cooper'le karısı 
Paris' e. geldiler 

• 

Yukarıdaki resimde Gary ':"'!." 1 
,,.,-'le karısı Sandra Thaw'ı gorıt-

rsunuz. Birçok genç kız oe ka
l';' l ın kalplerini tatlı tatlı çarp
ıptn ar . ı· . t t nı· geolan sevım ı artıs , a ı • 
tı~mkenarlı §apkasını ve lasosunu 

':i,kaç halta için . bi~ tarafa bıraka
_._ karısiyle bırlıkte Avrupa'ya 

ra1Cı 

,amiftıir. 
Yolda Londra'ya uğnyan aTtistin 

fikrine göre, lngiltere'de de, Lon
Jrci da da gaz.eteciler 11e "merak- \ 
lılar';=Amerika'ya göre daha ~ yo
rocudur. Akşam gazeteleri kendisi
nin Paris'e geldiğini ~.~al~
nna rağmen, istasyonda buyuk bir 
gazeteci ve halk kalabalığı. ~ktu: 
Artistle karısı, Paris'te geçırdıklerı 
günlerde nisbi bir §ekilde rahat et-

mişlerdir. 
Gary diyor ki: 
.,_ Amerika'Ja el yazısı merak-

lılan tıpkı alacaklılar gibidir: lm-
b . t lık vazınızı al-

.zanız.ı oeya ır sa ır ., B. d 
d kanız.ı bırakmazlar. ız e 

ma an ya . .b ... k 
orada, sanki borçlu imişız gı ı~ su -

'

.. ··klüm davranmak sa/lıgında 
um pu h. l azuz. Fransa'da ıç 0 m 
bulunuy~~ .eraklılar size yakla§ır
sa bu gıbı. ~ bir gülümseyi§le 
ken, naz.ık~e .. lı orlar.'' 
••Lutfen ... " dıye skoze b~ .:"Holly-

G Cooper'le arısı ıçı 
ary ., · d mek me-
ood'un en mesut çı tı,, e . b. 

w . · t• Parıs'te ı-
l h .. hmiine gırmış ır. 

ae u h. rılmıyan bu ka-
ribirlerind~!' ıt aybu sözlerin doğ-
rı kocayı goren er, . . 

v hühmetrnışlerdır. 
ruluguna •ft beraber gezmek-

Bu mesut fi J . a kalabalık
le kalmamakta; a~ulunrnak da 
tan ın:ak oe ya na. . . tenhalar-

d . Onun ıçın, . 
istemekte ır. •ttikleri yerı 

. l ıJe her gı ela gezıyor ar 
giz.li,yorlar ·•·• -
Annabella yeniden 

evleniyor mu! 
evel Anna 

Bundan bir ay kadar a'l11"ıldxkları 
M .. ra'nın ,- T. 

Bella ile Jan u nella'nın ı-
Anna v ~ haberi yayılınca, w. söylenınege 

ron Pover'le evlenecegı ,, isınindeki 
b 1 ''Süveyş 
aşlandı. Bun ar, lardı. 

filmde beraber oynamış d cenubi 
. er:enler e 

Tıron Pover, g z ktt O za· 
. · ahata çı · 

Amerıka'ya bır sey . 'te bulunuyor-
man Arına Belle :ar.ıs 

0 
kablo ile 

du. Cenubi Amerıka da . t derhal 
Anna Bella'yı buldu. Artıs 
Paris'ten kayboldu. bA Arneri-

Bugün Anna Bella cenu 
1 şiındi 

k . .. J ro'dadır. 
a'da Rıyo do aney . bü iki ar· 

bütün Arjantin g~z~teler~aktadır. 
tistin evleneceklerını yaz k. p 0 ver 

Yalnız unutmamalıdır.. 1
' ·· .. el ar-

w b .. tun gu .. 
kendileriyle oynadıgı u . Janet 
t . ~ s a aenı, 
ıstlere asıktır. ony yung 

G ~ ş Lorette 
aynor, Norma erer, . A konuşur. 

gibi artistlerle çok samımı 
1 

rı var
Hepsine ait evlenme karar a 

dır. . d ha ta-
Anna Bella diğerlerındedn .. \e ev

lihli olmalı ki, Pover ken ısıy 
ı.- .. :-

Sinema Endüstrisi 

Seyircileri kendilerinden 
usandırmamak için ... 

Büyük artistler 
Tip değiştiriyorlar 

S
inema, yıldızları yiyip bitiren bir canavardır oe bu işi de umu

miyetle be§ senede yapar: Yani bir kadın, hatta çok güzel 
olsa da, beı sene birbiri ardı sıra film çevirdi mi, artık kdlay 
kolay angajman bulamaz;, Halk, ne kadar güzel olursa olsun, 
aynı kadından usanmağa bO§lar. Onun için halka daima yemi 

yJdızlar bulmak lazımdır. Bu vaziyet karşısında büyük Film imaliit
çıları hiç tanınmamış kız ve kadınlar bularak bunlarla kadrolarım 
gençleştirirler. 

Büyük sinema yıldızları bu hal karşısında telaşa düşmüşler ve düşüne 
düşüne ıu neticeye varmışlar: Bu yeniliği biz kendimiz yapsak ... Hal
km karşısına, bizi görmeğe alıştığı ıekilde değil, yepyeni bir şekilde 
çıksak ... Yani, &Özün kısası, tiplerimizi değiştirsek nasıl olur? Halkın 
rağbetini görmeğe devam eden Greta Garbo, Norma Shearer, Joan 
Crawford, Kay Fra.ncis gibi artistler, hemen bu fikrin tatbikatına 

geçmiılerdir .. 
Böylelikle bu büyük artistler, birçok arkadaşlarının dönemedikleri fır

tınalarla dolu dönemeci muvaffakiyetle atlatmışlar ve halkın sevgi
sini muhafazaya devam etmişlerdir ... Halbuki ötekiler, §İmdiye ka
dar kökleımiı bir kanaate saplanarak eski tıiplerini, janrlarını, kuva
fürlerini, hatta jestlerini bile muhafazaya devam ediyorlardı: Halk 
bizi böyle görmekten hoşlanıyor; biz de böyle kalmıya devam ede
lim diyereh ... Netice malum .. 

Artıistlerin tip değiştirmesine yardım eden bir "Büyük adam" vardı. 
Birkaç ay önce ölmüş olan bu zattan biz de birkaç defa bahsetmiş
tik: Hollywood'un makyaj kıralı Max Factor ... Bu adam, 26 sene 
müddetle, Hollywood'a gelerek servet oe şöhret sahibi olmak istiyen 
yüzlerce genç ve güzel kadın artisti adım adım denecek kadar ya
kından takip etmiş, bunlann nasıl parlayıp yükseldiklerine, sonra 
nasıl sönüp unutulduklarrna çok yakından şahit olmuştur. 

Her sene inkişafa doğru gidiyor 

Deği§mek, yenileşmek, halkın karşısına büsbütün başka bir tarzda çık
mak lüzumunu anlıyan büyük yıldızların ilk işleri de, Max Factor'a 
koıup tiplerini değişdirtmek olmuştur. Tip deği!}ir)ce, rol de kolay
lıkla değişir. Eskiden yalnız şımarık genç kız, sehhar güzel kadm, 
yalnız; meşum, felôket getiren esrarlı kadm rolü yapanlar, tipleri 
değişince, r:llerini de kendi aralannda değiştirmek imkanını bul-

mU§lardır. 

u 

Hatta bu artistler daha ileri giderek bir filmden ötekine kuvafürlerini, 

3,5 milyon metrelik 3.000 
film gösterilmiştir 

sene 
ton 

makyajlaTını ve giyiniş tarzlarını <la değiştirmektedirler. Ôyle. k~, 
ilk bakııta ehemmiyet•iz, hatta '"cin06u 11ibi 11ö~.ne~ -:: lıaıın. ~ız~ı-

• v bı·,,.,·mi tuavletteki ulak bir larlt - lflbı kuçuk d•iıııklık-n, ag1'tn r ı 

ler ortaya yepyeni bir kadın koymuştur. . . 

Z k ~ h kesin itimat ettiği, artist, şai.r, edip, bıraz da ressam bır zat 
ev me er · h ·· l · l de öyle diyordu: "Her yeni şey güzeldır, er gu:ze şey yenı
geçen er f k . . . . d v. • • • l 
clir.'' Siz de artistler gibi hareket edere tıpınızı egıştırırsenız nası 
olur acaba? Her halde bunun birçok müsbet neticeler vereceği mu
~ ... .ız. Evli İ•eniz kocanız, değilseniz niıanlınız, nişanlı da değil
seni" ahbaplan ..... ıai:ze büsbütün başho ı.;,. r•l .. 1. .. J.---1.ı ..... ""' siz 
de bilmediğiniz bir muhite yeni sokulurken duyduğunu" hislere ben-
zi.yen yepyeni hisler tadacaksınız.. 

Marika Rökk, son seneler içinde yetişen cazip ve güzel bir al
man film yıldızıdır. Bilhassa Ufa'nın çevirdiği filmlerde rol alan 
bu güzel artisti, yukardaki resimde, son filmlerinden birinde neıe 

ile danı ederken ııörüyornınuz. 

• Bizim tuluat kumpanyalnrrnda bir 
adet vardır: Komikler müsabakası 
yaparlar ..... Komik Sacit'le Püskül
lü lsmail miisabakası" 1-ribi ilanla
rı, salaş/arın önünde görmek ka
bildir. Haber verildiğine göre Ti
no Rossi ve Reda Cair de yakın-

da bir filmde böyle bir müsabaka 
yapacaklardır . • En çok boşanma Amcrika'da ve bil-
hassa sinema artistleri arasında

dır. Boşanma kararının en kolay ve 
çabuk verildiği yer de Amerika'da
ki Reno şehridir. Gelecek seneki 
Nevyork sergisı'nde, hakiki hakim-
ler ve davacılar, "boşanma payı
taht" ında işlerin ne çabuk yürüdü
ğiinü dünyanın dört tarafrndan ge
len ziyaretçilere göstereceklerdir. • Bir ilk mektepte, muallim talebeleri-
ne kuyruklu yıldızlardan birinin 
ismini sormuş. Bir müddet süküt
ten sonra arka sıradan ince bir ses 
bağırmış: "- Buldum: Micki Fa
re! Micki Fare! ... 

• Bu frkrayı da Maurice Chevalier'ye 
atfediyorlar: Paris'te gezerken, 
sokaktaki deliklerden birine 20 
frank düşürmüş. Sonra da cebin
den bir JOO franklık çrkararak deli
ğe uzatıp beklemeğe başlamış. Ah
baplarrndan biri onun bu halini gö
rüp sormuş. O da vakayı anlatmış 
ve ili.ve etmiş: - para para çeker 

Myrna Loy 

Kay Francis 

G.·eta Garbo 

Joan GrawlorJ 

frene Dunne 

Norma Shearer 

Mikifare'nin büyük 

annesi havagazi ile 

zehirlenerek öldü 
Şu Miki Farenin babası olan Valt 

Disney'in bir türlü şansı yaver gitmi
yor. Fakat bu defaki hepsinden elim 
çıktı. 

Valt Disncy, bundan tam on bir ay 
evel annesi ile babasına Holivod'un 
en sakin mahallelerinden birisinde 
hediye olarak güzel bir köşk vermiş
ti. İşte, büyük canlı resim sanatkarı
nın annesi Flora Disney, bundan üç 
gün evel bu köşkte ölmüştür. 

Kavuçuk bir boru patlıyarak gaz 
çıkmağa başlamış, gaz bütün apartma.. 
nı sarmıştır. Kadın gazdan boğularak 
71 yaşında ölmüştür. 

derler ... Belki bizim 20 frank geri 
gelir diye bekliyorum! ... 

• 
Marlene Dictriclı fi'ransa'ya gelerek 

film çevirmeğe devam edecektir. 
Amerika'da çevirmekte olduğu son 
filmde de Fransız kadrn mırharrir
Jerind<'rı Georgc Sand'z temsil e
decektir. 
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İtalya'nın Afrika'daki emellerinden 

Almanya'nin 
haberi Yar mı ! 

İtalya gazeteleri 

Meşru Ye tabii 
emelden bahsediyor 

Yahudiler otomobil de 
kullanamıyacaklar ! 

Afmanya'da gene Yahudiler 
aleyhinde kararnameler çıkarlldf 

Paris'te Ribbentrop'a bu hususta 
sualler sorulacağı bildiriliyor ! 

Korsika halkı İtalya'ya karşı 
büyük tezahürler tertip ediyor 

Yahudiler İçin Berlin' de 
hususi bir ''Getto,, kuruluyor 

.. Paris,. ~ ~.a. - Hariciye nazırı Bone, Almanya'nın Paris Bü _ 
yuk Elçısını kabul ederek alman hariciye nazırı fon R "bb t un sal .. .. p . ' . ı en rop-

(Başı 1 inci sayfada) 
lıyacağını çünkü faşist hükümetinin 
bu suretle kendi vaziyetini tasrih ey
lemek imkanını bulacağını yazmakta
dır. 

"Vatanseverliğini her türlü düşün
celerin fevkinde tutan Ajacco halkı, 
müttefik olarak, size, bazı söz teza -
hürlerine karşı takbihlerini bildirme
yi ve fransız olmadan evel Korsikalı 
olan Korsika'nın Austerlitz, Marne 
Verdun'da dalgalanmış bayraktan gay 
ri bir bayrak tanımadılClarını teyit 
eylemeyi kendisine bir vazife telak
ki etmektedir. 

Berlin, 3 a.a. - .Berlin Poliı Umum Müdürü, 6 ki.nunuevelde 
meriyet mevkiine girecek bir kararnameyi imzalamıftO'. 

. ı gunu arıs e yapacağı zıyaretin programını tespit etmiş • 
tar. 

Bu kararname mucibince, bazı umu- Hükümet bloku reisi general 

Bone, aynı zamanda İngiltere 
Büyük Elçisiyle Yugoslavya orta 
Elçisini de kabul etmiş ve dün 
Roma hükümeti nezdinde yapı -
lan siyaıi teıebbüı hakkında ma
lUınat vermiıtir. 

. "Alman - İtalyan - japon birliği hiç 
bır zaman başka anlaşmaları reddet
memiştir. Daima bütün kurucu unsur
l~rla teşriki mesai azmini göstermiş
tır. Daladiye'nin anarşi ve bozguncu
luk zihniyetine karşı galebe çaldığı 
şu mesut anda fransız - alman dekla
rasyonunun imzası büyük ümitler ver 
mektedir.,, 

Gazetta del Popolo, şöyle yazıyor: 
"Versay'da haklarından mahrum e

dilen ihanet görerek Akdeniz'e hap -
sedilen İtalya eğer başka kıtalarda 
yaşıyan ve bugüne kadar tezli! edici 
muamelelere uğrıyan milyonlarca ev
ladını düşünmezse işte asıl o zaman 
garip bir vaziyet hadis olur. İtalya 
hariçte yaş:yan evlatlarını dilşünmek 
mecburiyetindedir . ., 

mi mahalleI'de, sokaklarda, umumi Skwarczynski bugün mebusan mecli· 
bahçelerde yaya veyahut araba ile ainde yaptığı beyanatta bu meselenin 
gezmek ve bazı binalara girmek, al- Polonya'daki yahudi adedinin aza~ma
man tebaası yahudiler ile tabiiyetsiz sı Polonya ekonomi ve kültürünün ya• 
yahudiler için daimi surette memnu- hudi tesirlerinden kurtarılmaaı ve ba
dur. zı mesleklerde yahudi niabetinin azal .. 

Halk, size, hiç bir uzlaşma ve hıya
net bilmiyen hissiyatını arzetmeklc 
şeref duyar.,, 

Yahudilere memnu olan yeder şun- tılmuı suretiyle hal'lediı.eceğini kay-
lardır: detmi§tir. 

Bone Fransa'nın Belgrad ve Buda
pcşte orta elçilerini de kabul etmiş ve 
onlarla da uzun bir mülakatta bulun . 
muıtur. 

Bütün tiyatrolar, sinemalar, konser General, diğer taraftan hüküımetin 

Germania gazetesi diyor ki: Londra. 3 a.a. - lyi haber alan mah 
fillerin teyit ettiğine göre, Fransa -
nın Londra Büyük Elçisi B. Korben, 
cuma akşamı hariciye müsteşarı Ka
dogan ile görüşmüş ve bu görüşmede 
italyan mebusan meclisindeki fransız 
aleyhtarı tezahürler bahis mevzuu e
dilmiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
yarın bütün Korsika'da ve ezcümle 
Ajacco ve Bastia'da, İtalyanın emel
leri karşısında halkın duyduğu nef -
reti ifade için büyük tezahürler ya
pılacaktır. 

salonları, müzeler, döyçlanhalle, sper- müıterek Polonya - Macaristan hucıu.. 
tpalast, Olimpiyat stadyomu, bütiin du teıisi hakkındaki metalibatına da 
spor yerleri, umumi ve hususi bütün azimle devam eyliyeceğini söylemiş

Hariciye nazırları radyoda 
beyanatta bulunacaklar 

Parla, 3 a.a. - Alman hariciye na
zır~ fo.n Ribbe~trop'un Paris'e yapa . 
ugı zıyaret munasebetiyle Matin ga
zetesi diyor ki: 

"Fransız . alman deklara::;yonu Av
rupa'nın teskini yolunda yeni bir un
sur olarak ortaya çıkmaktadır. Enter
nasyonal münasebetlerde anlaşmayı 

arıyan ve ihtilafları müzakere yo
luyle halletmek istiyenlerin otoriter 
tlevletler oldukları bir kere daha sal,>it 
olmuştur. Cenevre'tle senelerce bey
hude teşebbüslerde bulunulmu~tur. 

Halbuki bugün cesaretli bir kaç dev
let adamının hareketi doğrudan doğ
ruya müzakere yolu ile bu meseleyi 
halletmiş bulunuyor.,. 

banyo ve plaj yerleri, Vilhemstracse tir. 
caddesi, ve harp ölüleri anıtının bu
lunduğu meydan da dahil olmak üze lngil.iz - tdman münaaebeıleri 

vahimleıiyor 

"F . ransız • alman deklarasyonunun 
ımzasından sonra her iki memleket ha
riciye nazırlarının radyoda. beyanatta 
bulunmaları çok muhtemeldir. Fran -
sız • al~n anlaşması, diplomatik ve 
ekonomık sahalarda çok iyi tesirler 
yapacak olan icraat yolunda yeni bir 
merhale teşkil edecek mahiyette telak
ki edilmektedir." 

Berlin ve Paris 
u=iaf(Jbilecekler mi? 

Petit Parisien şöyle yazıyor: 
"'Ademi tecavüz, hudutlara riayet 

ve istişare, iki memleket arasında iyi 
müna.sebetlerin kurulması için tabii 
prensiplerdir. Ancak bu deklarasyonu 
müzakere edenlerin mülhem bulun -
dukları zihniyet sonralar da devam et
melidir. İstikbal iki milletin her halde 
diledikleri uzlaşma devrini fon Rb -
bentrop ziyaretinin açıp açmıyacağını 
bize gösterecektir.'' 

I tal yan parlamentosundaki 
te:r.alıürler etraf md.a 

Epok gazetesmin mlitaleasına gö
re, Almanya ltalya'nın Tunus ve 
Korsika üzerındeki ıddialarına resmen 
ve alenen muhalefet göstermediği tak
~rcıe. r.-..... ,7' - alman deklarasyonunun 
hiç bır kıymeti olamıy .. c: .. 1r~.r. 

Gümrükler' de 

Yapılan terfi tayin 

ve nakiller 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 

Gümrükler Umum müdürlüğünün 

merkez ve taşra teşkilatında bazı ta
yin ve nakiller yapmıştır. Bunları sı
rasiyle yazıyoruz: 

Merlce:ısde: 

Tarife müdürlüğü mümeyyizliğinc 
açıktan Mehmet Kural, zat işleri tet
kik memurluğuna gümrük işleri tet -
kik memuru Şeref Toroslu. 

lstanbul giimriiklerinde : 
Başmüdürlük kimyagerliğine şa -

rap laboratuvarı kimyageri Sadık Tü -
zün, başmüdürlük memurluğuna mu
hasehı- mı>rnurl:ır1nıi:ın Hamit Al-tan, 
ambar memurluğuna Bandırma ambct
rı memuru Hilmi Günay, başmüdür • 
lük memurluklarına açıktan Ahmet 
Reşat Kıralı, Halim Mongan, Mustafa 
Naci Yıldam, Hikmet Gürler, Muaz -
azzez Akyüz, ve kolcu Mümtaz Baş -
kancı. 

Haber verildiğine göre, İngiltere 
hükü!11eti Roma'daki büyük elçisi 
Lord Porte bir telgraf çekerek Kont 
Ciano'yu görmesini ve kendisinden 
izahat istemesini talep etmiştir. lngil 
tere hükümeti, bu izahat talebinde, 
son İngiliz - İtalyan anlaşmasına isti
nat edecektir. Filhakika bu anlaşma
da, iki devletin' garbi Akdeniz'dc hiç 
bir degişiklik bahis mevzuu etmiye -
ceklerini amir bir kayıt vardır. 

Roma, 3 a.a. - Kont Ciano, bugün 
öglc üzeri İngiltere Büyük Elçisi 
Lord Port'u kabul etmiştir. 

lngiliz tcşebbii~ü ve Fransa 
Paris, 3 a.a. - Havas bildiriyor: 

İtalyan mebusan meclisindeki teza -
hürler hakkında İngilterenin Roma -
da teşebbüs yapacağı haberleri, bura
da büyük memnuniyetle karşılanmış
tır. Paris, ingiliz kabinesinin fransız 
hükümetinin noktai nazarına tama -
miyle i1tirlk ettiğine •e franaıa hü -
kümetinin Roma'daki hareketine ka
yıtsız ve şartsız müzaheret eylediğine 
dair teminat almıştır. Eğer Londra 
italyan hükümetinden bazı teminat 
almaz ise B. Çemberlayn ve Lord 
Halifaks'ın Roma seyahatlerinin ye -
niden mUzakere mevkiine konması 

muhtemeldir. Filhakika ltalya'nın bu 
gibi taleplerde bulunması, İngiliz -
İtalyan anlaşmasına muhaliftir. 

Ronuı' da ki te~ebbiis 
etrafında 

Londra, 3 a.a. - İngiliz matbuatı 
Fransa'nın İtalya hükümeti nezdin -
deki teşebbüsüne büyük bir ehemiyet 
vermektedir. 

Roma, 3 a.a. - Havas bildiriyor: 
"İtaly.'.l'nın tabii ve meşru emelleri,, 
parolası bütün italyan gazetelerinde 
hakim olmaktadır. 

Messagero gazetesi, İtalya tarafın
dan g~çenlerde meriyete konulan İn
giliz - İtalyan anlaşmasının esasını 
te§kil eyliyen Akdeniz statükosu hak
kında f(>yle yazıyor: 

Bugünkü statükonun ilelebet muha
fazaunın hayat ve tarih zaruretlerin~ 
katiyen aykırı olduğunu söylemiye 
lüzum bile, yoktur. Eğer hakikaten 
sulh tarain edilmek isteniyorsa bu 
yolda şaşmaksızın ve aksamaksızın 
yürümek lazımdır. Milletlerin meşru 
emellerini tatmin etmek suretiyle bü
tün Avrupa muvazenesini ortaya koy
mak şarttır. 

Tribune gazetesi, Tunus meselesi
ne tahsis ettiği bir yazrda diyor ki: 

"Tunus'un askeri mahiyeti mallım
dur ve burası, İtalya için bir tehdit 
teşkil eylemektedir. 

Fransa Tunu • ., ita/yanlarını 
t.asyik ediyormıq 

Roma, 3 a.a. - Tunus'daki italyan
ların "Giornale di Sicilia,, gazetesine 
tayyare ile gönderdikleri bir mektu
bu bütün gazeteler iktibas etmektedir. 

Bu mektuba ~öre, bir aaırdan beri 
yorulmak bilmez gayretleriyle Tu
nusu zenginleştirmiş olan ltalyanlar 
fransız makamatı tarafından tazyik ve 
zulüm görmektedir. Tunus'ta bulu
nan 120 bin İtalyan milliyetlerini kay
betmek istemediklerıinden kendileri
ne ait olan hakkın verilmesini istiyor
lar. 

re Unter den Linden caddesine kadar 
Leipzigerstrasse caddesi. 

Bir yalıudi mıntakmı 
kuruluyor 

Yahudilere memnu mıntakalar da
hilinde oturan yahudiler, buralarda 
gezebilmek için polisten hususi müsa
ade vesikası alacaklardır. 

Yahudilere memnu olan caddeler 
bilahare daha ziyade te§mil edilecek, 
Kurfurstendann Friedrich&traue, Un
ter den Linden ve daha diğer mühim 
büyük caddeler de bu mıntaka içine 
girecektir. Berlin'in merkez ve ıima
linde yahudilerin evciden beri fazla 
miktarda ve toplu oturdukları bir ta
kım sokaklar yahudilere menedilmi
yecek ve bunlar ekseriyeti itibariyle 
yahudiler tarafından meskun mrnta
kalar halinde kalacaktır. 

Yaluuliler otomobil de 
kullanamıyacaklar 

s.s. şefi ve alman polisi yüksek a
miri Himmlcr, bundan böyle yahudi
lerin otomobi! kullanamıyacakları 
hakkında bir muvakkat emirname n~ 
retmiştir. 

Bu emirnamede ezcümle deniliyor 
ki: 

Yahudi 'Grynspanın bütün alman 

Ordr gazetesi, İtalyan parlamento -
•undaki tezahüre Almanya'nın hiç de 
yabancı olmadığını zannediyor ve bi -
naenaleyh İtalya'nın şimali Afrika 
pro.gramı hakkında fon Ribbentrop'a 
aanh sualler sorulacağını ve bütün 
meselenin bu suallere Ribbentrop tara
fından verilecek cevaba bağlı olacağı
nı tahmin ediyor. Diğer gümrül.Zerde : Times gazetesi, Fransa'nın Roma 

Bitaraflık kanunu 

tadil olunacak 

milleti tarafından takbihle karşılanan 
alçak cinayeti, yahudilerin otomobil 
sahibi olmıya ve otomobil kullanmıya 
salih olmadıklarını ispat etmiştir. Bu 
emirnamede yapılabilecek tadilat hak
kı mahfuz kalmak üzere, alman teba
asından olan ve Almanya'da oturaıı 
bütün yahudilerin otomobil kullan
malarına müsaade edilmiyecektir. 
Bunların otomobil kullanma ruhsat
nameleri geri alınacaktır. Alman te
baasmıdan olan ve Almanya'da oturan 
yahudilerin otomobil veyahut moto
siklet sahibi olmaları da yasaktır. Anla,maya doğru ilk adım 

Berlın 3 a a Al . • · · - man matbuatı 
fon Ribbe~trop'un pazar gunü Parıs'e 
yapacagı zıyaretı uzun uzadıya me'/ • 
zuu bahsetmektedır. 

Gazeteler bu seyahatı m . 
emnunı. 

yetle kar§ılamakta ve alman f • ransız 

Ankara kimyagerligıne İstanbul elçisi İtalyan hilkümeti nezdinde pro 
kimyageri Mehmet Sanlı, Van müdür-, testoda bulunduğu saatte Fransa'nın 
lug&.1ne Mudanya başmcmuru Galip Londra elçisi de keyfiyetten İngiliz 
Baoacan, Edırnc ınüdı.ırlügune terfıan hükümetini haberdar ettiğini ve bu 
Van müdürü Nurettin Atayakul, Bod- protestonun çok şiddetli bir lisanla 
rum muayene memurluğuna Fethiye • yapıldığından malumat vermi§ oldu
den Esat Tunç, Fethiye muayene me- ğunu yazıyor. 

deklarasyonunun iki memleket a . . raaın-

da ıyı anlqma yolunda ilk adım olma-
aını temenni eylemektedir. 

Fransa ile Almanya'nın anlaşma . 
lanna mani olacak ortada hiç bir me . 
sele bulunmadıgına dair Hitler'in bir
çok defalar yapmış oldugu beyanatı 
hatırlatan gazeteler fransız _ alınan 
anlaşmasının Almanya'ya kıymetli o
lan dostlukları hiç bir veçhile ihlal et
miyeceğini de tebarüz ettiriyorlar. 

murluğuna Bodrum'dan Abdülvelıap Daily Expresa gazetesi, İngiltere -
Barutçu, I~eşadiye idare memurluğu - nin Akdeniz işleriyle pek yakından 
na Gökabad memuru Mustafa Engin, alakadar bulunduğunu ve binaenaleyh 
Ünye idare memurluğuna Sinop'tan İtalyan mebusan meclisindeki tezahü
Sanu U gur ve Islahiye muayene mc _ re karıı göz yumamıyacağını kayde· 
muru Ziya, Antep muhasebe memur - diyor. 
luguna Bodrum ambar memuru Os • News Chronicle gazetesi, İtalya 
man Göksan, Marmaris muayene me . Tunus tahrikatına bir nihayet verme
murluguna Külluk'ten Nail Onsalan diği takdirde Çemberlayn'in kanunu
Kül~iı.k muayene memurluğuna Mar ~ sanide Roma'ya gidemiyeceğini bile 
marıs ten Hamdi Vilken, Sinop idare yazmaktadır. 
n:ıemurluğuna Ünyc'den Mehmet Nu -

Alnwnya delalarasyurıu rı, Ankara mcmurluguna Çobanbey i-

sevi11çle bekliyor dare m.:murlugundan asıkta Sıtkı Mal-
. koç, Yuksekova idare m 1 y 

Voelkischer Beobachtcr dıyor ki: . emur uguna 
. . b. terhan İstanbul ambar m li'" 

" Fransız millctıne kaı şı hıç ır za- · T . .. Ö . emuru use-
. . 1 . yın Uzun, zalp ıdare me l kl 

man düşmanlık hıslerı bes ememış o na t f' 1 mur u arı-
. • . 1 er ıan stanbul ambar memu la 

lan alman mılletı Pans dek arasyonu - nndan Zi E H kk r · 
.. .. • • 1. A k ver mer ve a 1 K"'""r 

nu buyuk bır sevınçle bek ıyor. nca Kenarbil mem ı y Of ·d -x- ' 

1 ~ 1 ur uguna ı are me. 
bu deklarasyonun gerek 30 ey u ta • ı muru Şükrü Gu" B d . . . rsoy, an ırma am -
nhlı Hıtler - Çemberleyn deklarasyo bar memurluğuna Antalya'dan açıkta 
nunun Roma - Berlin mihveri tarafın- Hasan Aser, Bodrum ambar memur
dan takıbedılen sulh siyaseti sayesin - .luguna Antalya muhasebe memuru E-. 
de mumkün olabildiğıni asla unutama- min Ayık, Trabzon manifesto memur
yız. Roma - Berlin mihveri ve keza luğuna Van aml;ar memuru Tahsin 
Berlin • Tokyo - Roma mi.ısellesi al • Güney, Akçay muayene memurluğu . 
man harici siyasetinin eskiden oldu - na fstanbul'dan Kamil Aygil, Mürşit
ğu gibi sağlam esası olarak kalacaktır. pınar muayene memurluğuna lstan • 
Ancak bizim yegane büyük düşmanı- buldan Arif Hikmet Özüce, Mudanya 
mız olan bolşevikliği bu esaslar ber - ambar memurluğuna İstanbul'dan Ek
taraf edebilir. İşte bu emniyet içinde - rem Tangör Antalya veznedarlığına 
dir ki, hükümet sıstemlerimizin ayn Payas veznedarı Nuri Mete, Trabzon 
olmasına rağmen iki büyük garp dev · veznedarhğına Trabzon manifesto me
letine elimizi uzatıyoruz." muru Suphi Küskiin. Trabzon mani • 

A"rupa'nın teskini için yeni 
bir un:cur 

Berliner Börsen Zeitung da şöyle 
yazıyor: 

festo memurluğuna terfian Ordu'dan 
Rahim Erkalfa. 

Terfiler: 
Kara memuru Hamza §enıün, Iz-

Tunus'un Franaa'ya aaraılnuu 
. bağlılığı 

Tunus, 3 a.a. - Fransız genel va
liliğinin bir tebliğine göre, büyük 
konseyin bütün azaıı namına söz sö
lemiye ve öütün Tunus halkının his
siyatına terceman olmıya selahiyettar 
bir heyet genel valiliğe giderek Tu -
nua'un Franaa'ya sarsılmaz baf lılığı
nı ve mutlak sadakatini bildirmittir. 

Koraika halkının Friınaaya 
. . bağlılığı 

~?accıo, 3 a.a. - Ajaccio belediye 
reıs~, Baıvekil B. Daladiye'ye apğı
dakı telgrafı çekmittir: 

mir ithalit manife.to memurlannd 
Muhittin Silmer ve Enver Acar, Gir-:. 
ıun memuru Ekrem Teker, İzmir it_ 
halat muhasebe memuru Şerif Etenıel 
İzmir kimyageri Cevdet Erbatur, tet. 
kik müdürlüğü memurlarından Latif 
Demirci, Sadi Okçu, Ekonomi i§leri 
memuru Atdet Civelik, tarife müdür • 
lüğü tetkik memuru Tahsin Akman 
latanbul ambar memuru Şakir Hüanll 
Dilala. 

Vaıington, 3 a.a. - Sulh komitesi 
bir beyanname neşrederek Amerika'
daki bitaraflık kanununun mütecaviz 
ile tecavüze uğrıyan arasında fark gö
zetilecek bir tarzda tadilini ve silah 
ve mühimmaıt ambargosunun ancak 
mütearrız hakkında tatbikini istemiş
tir. 

Ayan azasından Borah, bi;araflık 
kam~nunun reisicümhura harici siya
set sahasında daha geniı salahiyetler 
verecek tekilde tadili hususunda yapı
lan ısrarlar neticesinde Ruzvelt'in 
harp ilanından evci halkın reyine mü
racaat edilmesi hakkında Ludlov tara
fından verilen layihayı daha pratik 
'bir tekilde tadil edeceğini beyan et
mi§tir. 

Kendi çocuğunu yemek 
istiyen baba 

Paris'te çok enteresan bir vaka ol
muı,' 20 yaşında genç bir baba, kendi 
öz çocuğunu yemek istediğinden mü
phade altına alınmııtır. 

Vaka ıudur: 
Bir gün bir polis komiserliğine te

laı içinde genç bir kadın girerek: 
- Aman yetişin, çocuğumu öldü

riiyor yeti§in !. .• 

}' almdiler verilen emirleri 
tlinleme:;lerae 

Yahudileri muhtelif umumi mahal
lerde bulunmaktan meneden kararna
me mucibince ,aleyhinde hareket e
denlerden azami 150 mark nakdi ceza 
alınacak ve kendilerine altı haftaya 
kadar hapis cezası verilecektir. 

Polis direktörünün beyanatına gö
re, yahudilere, yakında, sırf yahudi 
lokantalardan başka lokantalara git
mek de memnu olacaktır. 

Yahudiler ekonomik hayattan 
çıkarılıyor 

Berlin, 3 a.a. - Havaa muhabiri 
bildiriyor: 

:Fena tesir yapmaıı muhtemel getto 
kelimesi kullanılmamakla beraber Al-

'd , manya a yahudiler aleyhine son alı -
~~n ~edbirler, filen ve hukukan yahu
cıılerın alman ekonomi hayatından ta
mamiyle tasfiye edilmelerini ve al
manların gündelik hayatından mutlak 
surette ayrılmalarını hazırlamaktadr. 
Milli tesanüt bayram olan bugün, bü -
tün Almanya'da, bütün yahudilere sa
at 12 den saat 19 a kadar aokağa çık
mak yasak edilmittir. Alınan tedbir
lerle, istikbalde, yalıudilere tahsis o
lunmuş ve hudutlarından dışarı çıka
rılması yasak edilmiş mahalleler teş
kiline gidilecektir. 

Diye bağırmağa ve tepinmeğe baş
lamı§. Komiser kadını zor durdurma
ğa çalıtarak fU izahatı alabilmittir: 

- Çocuğumu öldürüyor, ısırıyor, 
yeti§in, kocam çocuğumu yiyor 1 

Polisler derhal kadının evine ko
fupuılar, üç yaıında çocuğu di§ ya
raları aruında bırakan vicdansız ve 
vahıi babayı yakalıyark müphade ve 
muayene edilmek üzere akıl hastanesi
ne göndermi§lerdir. 

Nasyonal sosyali.t zimamdarlar, bu 
politikanın hariçteki aksülamellerini, 
nutuklarında, takbih etmekle beraber 
bu politikadan vaz geçecek gibi gözük
mektedirler. 

Zavallı çocuk baygın bir halde 
hastaneye kaldırılmıttır. Adamın bir
denbire tecennün ettiii tahmin edil
mektıcd1r. 

l 1ulonya' daki yahudilerin 
vaziyeti 

Varşova., 3 a.a. - Pdlonya'daki ya
hudilerin vaziyetini teabit edecek o -
lan kanun liyihası mebusan meclisi 
tarafından bu içtima devrelıindc kabul 
edilecektir. 

Ber1in, 3 a.a. - Paris'te bir yabudj.. 
nin yaptığı bir suykaat neticeainde 
Almanya tarafından yahudiler aley
hinde ittihaz edilen misilleme tedbir.. 
leri dolayıaiyle ingiliz matbuatı tara
fından Almanya a'leyhinde yapılan 
hücUınlarla vehamet kesbeden İngiliz.. 
Alman münasebetlerinden baıhaeden 
Deutsche Allgemcine Zeitung, ingili1i 
harici siyaaetinin münhasıran yahudi 
meselesini esas tutarak inkip..f etmesi 
nin doğru olup dlmadığını suale pyan 
görmektedir. 

Fili.atin'~ çarpl§malar gene 
sıklaşmıya ba§ladı 

Kudüs, 3 a.a. - Cenine civarında 
tayyarelerin de yardımı ile harekatta 
bulunan ingiliz kuvetleri bir arap gru. 
punu hezimete uğratmıştır. Araplar 
30 ölü ve birçok eair bırakarak kaç .. 
mıştır. 

İngiliz kuvetleri diğer bir grupıc 
da muhasara ederek imha eylemi§ler
dir. 

Hebron dağlarında diğer bir musa
demenin vuku bulduğu haber vema,.. 
mektedlr. 

Yahadi ~ini halliçiıı 
konJerWUJ 

Bükref, 3 a.a. - Hariciye nezareti 
namına söz söylemiye salihiyettar o
lan bir zat, merkezi ve cenubu p.rkl 
Avrupa'da yahudi mcaeletıinin halli ~ 
çin genit bir diplomasi hareketi ha
zırlanmakta olduğunu beyan etsni,
tir. 

Romanya, alikadar memleketlerin. 
bir araya gelerek yahudiler için A•
rupa haricinde bir mmtaka arayıp 
bulmalarını ff-klif etmektedir. · 

1 ngiltere boyuna 

buğday satln ahyor 
Londra, 3 a.a. - Resmen bildiril .. 

diğine göre, ingiliz tücurlan bu kere 
Amerika'dan 540 bin ton buiday aatm 
almışlardır. Bu mikdar son zamanlar
da yapılan dünya buğday mübayaatı • 
nın en yükseklerinden biridir. tngil. 
tere'nin daha geçenlerde Romanya' • 
dan da çok mühim miktarda buğday 
satın almıt olduğunu unutmamak li . 
zımdır. 

Falih. Rıfkı ATA Y'ın 
Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zarnanlanndan bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine ~i.r bakıt - Yugoslav-

ya ıçınde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyatı
nın batlıca eseri olan bu ki-
tabın ikinci ve kati tabı 

netrolunmuttur. 

Hepsi Remzi kütürhanesinde 

bulunmaklad1r 

] 
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Büyük Vatan şairimiz 
NAMIK KEMAL 

n n sa 

Artık· müsterih uyuyabilir 
Namık Kc mal Tekirdağı'nda doğdu; 55 yaJında 

iken Saku'da öldü. Bolayır'da metfundur. (OK SEYDiGi VATANI Fakat, iiç iami~• içindeki bu bMit cümle~e s.ı
ian kısa ha at o deft'iıı kafasına dar gelen bın bır 
hidiae ile ~lu cçmiıtir. Bir bak~kat ?ı~_r~~ de~c
biJiır ki Namık ~emal türk m.illıyetçıh&ının ılk $iMDİ A$1K OLDIJGU 
llliirtidi ve ilk balbkirıdır. k"ml in 

.Namık Kemal'i tahlil edenler, onun a er 
·· · olduğu-

teıiri altında kaldığını ve kimlere muessır f 

nu bulmak için u2un zaman beyhude gayret.sar ~t: HU" RRl.YEJ E il 1VU~MU~JUR 
-i•) d" k K --ı•jn 0 gür ve kuvctlı ıesını ftA 
.... -Y er ır. Namı eDJjlU . 
ietibdada kartı ilk defa olarak harekete_g .. et .. ı .. rc .. n_sa .. ·-·-------'i 
ltr hak11zhğa ve ı:ulıne ~a~ı duy
duğu gayz, hiiriyct ve mıllıyet aı~~
dır. Kendisin.den sonra kiml~re mu: 
tlair oldutuna ıeliqce tek ıfadcsı 
ilı "bütün bir millete,, demek Iı. 
lıındır. --ı 

Süleyman Nazif, Namık K~ 
hakkında yaptığı bir mu~c~e o-. 
llu bu bakımdan ,aylc tahhl c~ıyor. 

.. Kemal'in UslGbunda en zıya<k 
blırim zannettiğiın türklerdcn Ne
fi, accmlerden örfi, fransızlardan 
\'iktor Hüıo'dur. Namık Kema
l'in bazı etvarı ve halatı bcya
llı Viktor Hüıo'ya benzer. Fakat 
llıetrepçc aralarında çok .~a~k va~
dır. Viktor Hügo pek buyuk bır 
llıuhiti irfanda yetitti· Birinci Fran· 
•uva :zamanmdan iııkıllbı kebir• 
qc:1ar pek büyük debllar ve sek-'•~r 
f . i ı-ı ·ye a,ıe bir ran11zçayı ıtl ye or1 

• bu il 
lıau kemale laal etmiflerd.i kı . -
•ln artık Viktor HUeo gıbi ~~ 
cır bir -ir ve edip yetlftirebılırdı. 

-r- • d" L"sanın ıer-
V e nasıl ki yctittır ı. 1 f' a ··ao'nun ı-
•eti sayesinde Viktor u. . . 
it' 1 . d:-.&.111dall kalemınc mü-
ır erı -• ld - halde 

lebbea ve mUseyyen o ugu. . 
hıtikal ederdL Namık Kemal ı•e dı
ı · . ._ ı-'-ir.., cılıa bulınuftu. Do-
ını pea - ı-i iu.. ••. iıı de 
laıı fikir .., biıl«uı .,_ ıç 
a çahfır ve yorulurdu. 
Y~~ HUCo batk• noktadan da 

?<iamık ıcemal'den ayrılrr.1 hB.u fda~k 
bisilD edJıbl asammnzın c ıne ır. 
VlktOC' HOgo bari• ve garczkirdı. 
Naauk Kemal ise hasbi çalışır ve 

'-.!_dealist. V iktor Hügo'ya göre ede
bi~ .-- idi~ Namık 

-=ırc-maı•in nazarmda iae gaye ve yal-
nız gayedir. Viktıor il.UM .. 
Napolyon'un pıısma nanı • 
etm' .• N'"-•k Kemal ise ıultanla-

ıgtı, - Abd"l 
rın ne Abdülazizindcn, ne u : 
bamidinden ,ne ınüspct, ne . men~ı 
hi b' beklemiyor ve ıstcmı· 

Ç ır fCY . _. b' y 
}'ordu. Hali ettim. latcdıgı ır ~e 
l'ardı, tek bir fCY: sulüın ctmeaın~ 
ler. Ge~llğinde çıkarttığı bi~ rcs
lbi oğluna - vicdanınm tankı olan 
111 kıta ile - ibda etınitti· 
a. bu siJIDimd• esir olmııı :!::'atim• 
Pikri bilrriyetii milliyet idi makalldUJD. 
Umarun ki ıeni de siyretıme . eder 

vanı ., 

Gtneti ınıretiJll• b1diJD ed~udum. 

l9te Namık ıteaıal ı .. Bil~Ulll l-
..._1 ha kitınuı miJıverını koca 

ve re . auıda ta-
ltir bu kıtanın iJdncı 11111r 

~n göet~~:;stluğurıu ve tak
diri n~n~anllllf olanları sa~k 

nı ai&A Rccaızade 
:aım gclirse .. o saın~:aıid'in iıiın-

krem'le Abdülıbak d Buıuı, 
lerinl zikretmek ~p. e ~~u&u Mi
ktııdiainin nefyedılıDlt ~ yaadıiı 
dilli adamdan büyük f&ıre larında 
1laun bir mektubun fU ıatır 
törüyocuz: aba Ce-

.. Himat, ne dersin? ... ~c ınatba-
llabıhak bu millete benı 1~krcın'i, 
leı edip de bir ıarafıaıda e yeni 
bir tarafandı seni, önuaıd -iye 
~-ı bir plin ver- • 
'"~•tenleri garür, 1 keınali a-

hir bendin buı yer.terin uvaf fak e
lanıetıe tashih ctllllYe 111 

decek mi?.. halde ıı-
lleybat ı .. Of ı.. !enann da ın~k-

kıldım. Dur biraz aglay d aın 
tubun cevabına andan sonra ev 

•deytm... tan nak-
Şu aatular ıene o aıcktUP 

ledihniıtir : zaına-
.. inbizallll 

- Ordularıauzm uhUID 
llllldan beri vUcuduın ınezır: r. la-
,.._ · . d" Söyledıgi.111 
-1ıt haline gır ı. .1 · ş cc· 
kırdılar münkirine vcrı dll ada 
._Plar kadar sarurıdir. O can 

löyledigım: dan ıelir,, 
''Adama her feyiz vatan 0 ,.. 

lbııraı ne büyük hakikattır. __ 
""~- çatı,ırs-
-.ua kadar her neye if e sai-
lt•kle çalıtırdım. Şiındi vas l·a k geınalin e l • 
••ıyle çalıfıyorum. . de bu· 

den aemen iütınek dereccıın ,ehit 
1\lftan kalemi vatan yobıod• ucuna 
o~~"I bir alemdarı~ ba~ ıefalet
dıkılc:ce k bayrak ıib• ~ war ki 
ten refedecck iki kafdcfi.ID 
~kr-·ı . ..._ e aenam .• 

• - Vatan bUyUk 

Ya%an: 

le111I Zeki 
GENCOSMAN 1 

.. .... '"'' '" tllltll I tltl ti 1 ttl Ultl 1oıt1tl ''" .... 1 
hiç bir şeyden görmedi. Şi~~ ah· 
rete gitti. Beni önünüzde goru!or
sanız gayret edin, sizden kan ıste-

. Çünkü pek kolay bezle· 
mıyorum. k d mla 
dcccğinizi bilirim. Bir aç a 
mürekkep istiyorum ... 
Namık Kemal. ne yaptı? . . 
••Vatan. ,Ye "hüriyet., kelımclerı· 

al türk lfıgatine devrin kahhar taz
yikine ratmen sokan o olınu~tur.? 
.aman• kadar duyulaııyan, hıasedı-
lip ifade cdiJcmiyen vat~n aşkı .o
nun velveleli lisanında dıle gelmış-
ti. Vatan yahut Siliatrc'yi temaıl e· ketin hüriyetin degil tekrar ve da-
den tiyatroda zindan ve ölUm unu- ha koyu bir istibdadın esaretine 
tulmu,, ortalık alkıta boğulmuştu. düşeceğini duymadan ..• 
Namık Kemal, vatanında anane- Onu çekemiyenler çoktu. İbret 

nin. hurafelerin, hasis ihtiru ve gazetesinde yazdığı ate91i yazılar 
menfaatlerin doiurdu~u ve yaı~t- de düpnanlarına yardım ediyordu. 
tıiı bir istibdat i~arcsıne. k~r'.~ ılk Zamanın mustebidine: 
isyan eden, millctın i~i~ını ~orl.e- - Bunu sürmek tbımdır, fikrini 
ten perdeyi ilk yırtan, ıçın~c~ı .~ıl- telkin ettiler ve Magoaa'ya nefyine 
liyet hiaaini ve vatan scvgısını ılk ferman aldılar. Memlekette hüri-
tutuşturan adamdır. yet için çalışmış ve mücadele etmif 

lstanbul'un kayıtsızlığı ve istib- olanları saygı ve minnetle anarken, 
dadın baskısı Namık Kemal'in kal- gelecek nesillere bu fermanı, bu a-
binde kin ve gayz halinde birikmiş ğız kapatan zulüm vesikasını nak-
olduiu devirde o daha otu• yqma letmek lbım. Fermanın aon kısmı 
bu~tı. Duramadı: aynen töylediır: 

GöriiP ahkinu asrı mliabarif sıdlna " ... Tnldl relll blmayunam Yali 

-:~:=~~~~~~ı~ellm~~e!ttlen~..:.~o;/u;c~d;.rDl:~libn ola Jd ibret gantesl• babı ain ll1Jllbarriri Kemal Beyin bası 
.,.,._ ıbtian c/beti-

dcdi ve hür bir hava içinde m\lc:a • le t 
le için Avrupa'ya çekildi. ~stanb~l'- olduğundaıı keadislnln 1'cel 
un müstebit aunosf cri içındekıler Magosa kalesinde JrAlebend olmak 

--,ime ıı~nunak için fır- • anre KJbrır• tarda ael7l bu.suıı· 
saraya ve &&& • 
sat kovalarken o fCSylc ba&ırbıııtı: ,,. emri Jradel ali~aı ııılJteıllik ol· 

eaı muı olıaağın •n ld aptİJW miJfı"ri 
U ____ ,. kendini ~-~~ ha.orsmetten ' h • ·ı b · -- -- miifaranıley sın mumıı ey ı ,._. 
Milriivvetmend olan muluma .eı muru ,,,._,,_ t•rllbn lrAJdend 

çekmes ıanetteıa oltnllk iJure hemen Kıbrıs ceziresi-
M . . alimin d1Jı7ada erbabı 

uuu • denaettir ne nefyi Jrul• arlı r#lİJWt eyliye-
·--ı. . kalan sayyadı bl ansafa sı'n ..... sis lıi muta1111rrıl. ma-r. aa-Kor-t&r sev hismetten .... ~ 

ibl mumailqbimaı• vO.sullacle 
Fakat bu gür ıHi, ~u ınenf~d~ merlaı11111 bleHntlik cea.sı bak-

• -..ı ...... dan 2ındana ıötli· landa olan usul• tatblltaa laalellead 
ınahpHe, zı_..,.. • a ._ __ de belki 
rUyordu. Maıos& y • ~ öt" ::.u- olarak meal ibmet ve mahalli a-

. daha döıııneınek Usere i - hara bllnketİIN lraei rubaat olun-
~~~kcn bile vatan eevgisini unut- mayıp Mr halde firardan mahal•-
mamııtı. ve: zasrna bega~t itina ve dikkat ve bi

JAlerınaa itl&lundan mlicanebet ve 
u-lil .. babı cefa11n . Felek her t- toPlaaın ıelsln vusuJünO Dttrsaadetime tahrır ve 
Jsahpo1im millet if'ara aıiJbadttret eyliyıe.sls .•• H 

Dönersem yolunda bır uimetteo 
Bu yübek emirde ( 1) adları ıc-

di cbilecek kadar da diva~ına ba&lı çençen miltlr pa ... mutasarrıf pqa 
Y. anlı bir vatanseverdı. ve .... ı·p fermanm hükmünü mlltn 

ve ım 'h" d çok ·-H"riyete a9ıktı. Tarı ~ e . kün olan bütün ıiddet ve hasauı· 
ı. .... ugu··nler gorınilf olan büyük bır yetle yerine ıetirdiler. Korkunç 
,...a ı. olduı.unu duyan, d N k K l' nıilletin çocu •. u lTt içındc "hü- Maıoaa zındanın a amı ema ı 
ğ an ve hürıyetaı& _ kendi tibiriyle - yılanlara ve çı-

~ ır hütiyet,. diye bak istiyen ~ yanlara prbet arkadafı yaptılar. 
rıyet '. Un ömrünce o vefaaıa ma- Ve tam on ıeki• ay inlettiler. Bu 
dur. Büt . . • kasını aradı. K.endısıne • sulmUn niçin reva ıörüldüiilnü de 
fU dadan vaz geç. Yanaı:- öğrenmek iıter ıniainis? 

- Bu. sboevtarlar seni aç bırakır- çu··nkü Namık Kemal Vatan ya-
ıın. Scnı ld • Fakat bu nasl-d" enler"' u. but Silistre'sinde "dütman cepba-
~I 0:~ büsbütün çıldırttı ve ıunu nesinin Uatüne çıkar da atctlerim., 
söyletti: ıözüyle türke yakıtan bir cümle 

ili' ltetl be•I olsa k••~11 aarfetaıifti· 
Ne pm P bilrr&Jet BUyUk edibin, büyük vatameve-
Kaçar nu merd oıanm:~= ~etten riıı ve en glbel vasfiyle büyük türk 
ıcemendi caopsan eJclerl ~::rldııı çocutunun beti.iiyle mezarı bkbl-

blo arre seıaclri rine pek ,&kmdır. FakM bu kısa 
Jıliireccebtir yin• ..-rett• toprak meeafeal içinde bir ebediyet 

Çektiiim co•ru O a t f da AllJla;.:ı ı;a..ıetimcl• mqakkatlar yatıyor. nun mez rının e ra ın 
etten. bugün belki tek yefil yaprak ve i-

"i _..ıı_. ·-kl ll&dır •d&r sadaret&-, k b lk" "- l d ~ _.- u... .... taret yo tur ye e ı -er n e: 
f aaseıadea tannaz a Vatan bir blve a döamiilkim Sen oldiin ceYrin• ey dilıiken 

mah.lun. ben maman 
~yı~ aidik&Jll apuu uı:rbetteD Felek stillÜllt HY~'b!e~ 

rtca tl b&vften. indi~ Oltlnem ıPSrmeden millette Ummicl 
JılıaberraJJID ettliim fe1:1l 

f tteıa hakkım aırazı Yuıl-- ıenld kabrimde vatan 
Vaıifeın ınel& aa ' bttk6Jnettell - mabsuıı, ben mahna 

dilen hüriyete o da 
1293 de b&h•e heyecana kapılınıı

aldandı. Fakat 

tı: didarı 
klr 1ını.-ln lb ey btlrriJel 

Ne eflUD clıak 
Sairi .... oJdak ıerP brtUI esarett• 

--D IOJll'& JDCIDI~ 
clcdL ~tal.....--

yuılı olan mcsar taıı bile dik dur
muyor. Fakat millette ümit ettiii 
feyzi garemiyen büyük vatanseve
rin na.hu ebediyen müeteriıb olabi· 
lir: 

Çok andili nıtuu, lflk oldutu 
blri,ete kawfa:Wllm'· 

[ 
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenitebir ~Jeri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Sah - Merkez Eczane.i 
Çarpmba : Ankara Eczanesi 
Per•embe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kua. fevkallde bir 
ha•talılc vulnaunda acele ımdat istemek 
için belediyeler bastaneaine (2257) 
numara ile telefon edılir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yanıın ihban: (1521). - Telefon müra

caat, ,ebir: (1023-1024). - $ehirlerara
sı: (234l·Z342). - El~ktnlc v'- Hava· 
ıazt lrıza memurlup: (1846). - Me
sajeri Şehir anban: (5705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincarlicama cıva· 
rı: (2645-1050-1\%). • Samanpazan ci· 
•an: (2806-3259). • Yenisehir. Havus
baıı Bizam taksi: (2323). • ffavuzbasa. 
Güven takai: (3848). • Birlik takıı: 
(2333) •• Çankırı caddesı. Uluı taksa: 
(1291). - btanbul taksisı: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
llk 

Uluı M dan K. ıfere', e 
K. dere den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankayıı'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Uhıa M. dan Dıkmen'e 
Dılcmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keciören·e 
Keçıoren'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlık'ten Uluı M. na 

Ulus M dan Cebecı've 
Cebec:ı'dcn Ulu• M. na 

Cebec:ı'den As. labl.ra 
As. fabl. dan Cebecı'ye 

sefeı 
6.45 
7.IS 

7.2~ 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yeni•ebar'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yena•ebar'e 7.10 

S. pazarından Akkopru'ye 6.15 
Akkopru'den S. ııaıan'na 7.30 

Bahçeli Evtlrden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeh Evlere.-.-

ve 

Aksam 
Son 
'sefeı 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

zo.oo 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.0t 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

• U. Meydanı'yle htasyoo arasında beı 
be• daluıcada bır sefer olup tren za
manlan seferler daha 11ktu. 

U. Meydanı'yle Yenı•ehir, . Balcanhk
lar. Cebeci. Samanpazan arasında nat 
8 den 20 ye kadar Yand hor be• daki· 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: aaat 7 den a e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıcferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danı'na dönuslcri sinemaların dagılış 
saatlerine tfıbıdirler. 

Poeta S.adci 
T..w.tltll 1Ut (il) • bdlıl~ 
Poeta uat (it) a laıdaı' t....-.ı aJııell. 
a.e mektup bbıı1 eder. 

Tren Saatleri 
fh7darpqa''8 ı H• •bab IUO. Ber 

abam 19.15 ,,. ıt.50 
de (Puartesi. Per-

mbe. Cıamartoei 
at.) 

Samsan hattına : Her . ~ 
ri, mas. Amasya ba 
bat tberiadedlr,) 

Diyarbakır hattı : Hercüa 9.35 
Zonauldalı battı ı • 15.00 

Gündelik: 
... 

Hıcrt - 1357 
Şevval: 12 

8. D. 
Güı&et: 7 07 

Rumi - 1354 
Sonteırin: 21 

8. D. 
Akpm: 16 41 

Fransız ticaret 

heyeti Belg rad' da 
Bclgrat, 3 a.a. - Baıvektl ve hari

ciye nazırı Stoyadinoviç. framız tica
ret heyetinin tefi ve Franaa ticaret ne
zaretinin beynelmilel itilaflar dairc.i 
direktörü Alphand'ı kabui etmiı.ir. 

Ticaret ve unayi nuırı B. Kabali
ne, hali hazırda Belırat'ta olan franaız 
ticaret heyeti tcrefine bir ziyafet ver
miftir. Bu ziyafette bir çok zevôlrt ha
zır bulunmuıtur • 

Çekeslovakya 

Roma ve Berlin'le 

dost geçinecek 
Praı. 3 aa •• - Çekmlonk Reiai

cUımburu Dr. Hadıa, D.N.B. ajanamın 
Praı muhabirine af81ıdaıki ~yanatta 
bulunmuıtur: 

.. _ Çekoelcwakya'nm harici politi
U.ı, aon haftalar zarfmdaki veçhesin
den ayrdmıyacak ve bunu sadık bir 
ıurettc takip cyUyccektlr. Vaziyeti
mizi müdrikiz. Komtularmıızla ve bal
balsa büyük Almanya ile mümkUn ol· 
duğu kadar çabuk bir turette dostane 
münasebetler tesisi mecburiyetinde 
bulunuyoruz. Biz, açık vıe dürilat bir 
politika takip edeceğiz. Çekoslovak
ya'nın İtalya ile olsn münnebetlerl 
çok iyi bir surette inkipf etmekte· 
dir. Garp büyük devletleriyle de iyi 
münasebetler idame arzusundayız .• 

Çekoelovakya'dald almanların lide
ri mebua Erneet Jtundt ReiaicUmbur 
Hacba taraf ınduı kabul edilmiftir. 

_9_ · 

At yarışları 
111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün sonbaharın büyük 
ikramiyeli koşuları var 
Sonbahar at yarıılarmın dokuzun- zanmıı obnau biribıirlerinc ne kadu 

cu ha.ftaaı ile me~ büyük koşuları yakın kuvette olduklannı gösterir. 
başlamaktadır. Geçen hafta üç dort a- Yukarda da yazdıgımız gıbi aon ka • 
tın koıtugu baait koşulara mukabıl bp zandıgı koıu nazarı itibara alınırsa Ka
haftaki program, bir taneai muıteana, ranfıl ı bu koıunun favorisi telikki et• 
çok entereaan koıuları ihtiva etmek - mek icap eder. Fakat son tccnibclerin
tedir. Bu kotuları kazanacak at aahip- de bilhassa Ece ve Yılmazkaya'nın el
lerinin yüzleri gülecegi gibi oldukça de etmiş oldukları dereceler Karanfil. 
zor olan ikili ve müşterek bahisleri in galibiyetini fUpheye dlitürecek ka
tutturabilccek seyirciler de hayli sevi- dar kuvetlidir. Her halde bu üç tayın 
neceklerdir zannediyoruz. koşuyu bmbirlcrine çok yakın bitire • 

Koşulara bermutad saat on dörtte ccklerini zannediyoruz. 
batlanacaktır. Beıtinci koşu: Sonbahar büyük han-

Birinci koşu: Oç ve dört yaıındaki dikapı: Üç ve daha yukarı yattaki 
yarımkan İngiliz at ve kısraklara mah- yerli haliskan ingiliz at ve kısraklara 
suatur. ikramiyesi 275 lira mesafesi mahsustur. İkramiyesi 2000 lira mesa-
1800 metredir. fesi 2800 metredir. 

Bu koıuda Sağanak, Alceylan ve Bu handikapın kayıd muamelesi 
Lüksbar isminde üç at kopcaktır. ilkbahar yarışlarının bidayetinde ya -
Yarımkan İngiliz at ve kısraklarına pılmış ve atların taşıyacakları kilolar 
mahsus bilhassa handikap koşuları çok o zaman tesbit edilmişti. YalnJ~ o ta
at topladığı ve çok guzel olduğu halde rihten bugüne kadar programda tu • 

bu koıuya bu kadar az at ittırlk et - rih edılmiş olan beş koşudan herhan • 
meainın yegane sebebi Saganagın kot- gİ birini kazanımı olan atlara bu ko • 
maaıdır. Çünkü Saganagın her nman- şular için tesbit edilmiş olan kilolar io
ki gibi bu koşuyu da kolayca kazana. lave cdilmittir .• 
cagı tahmin edildigindcn at sahipleri Aşagıda bu koşuya yazılı atların ~ 
ikinci ve üçüncülük ikramiyeleri için simlerini ve ilk tcsbit edilen kilolan 
atlarını hırpalamak istememektedirler. ile bugünkü kilolarını sıralıiylc yuı • 

Sağanak iki senedir yaptıgı koşu • yoruz: 
larda hiç geçilmeden takriben 3500 li- Romana 67 - 7 5 
ra kadar ikramiye toplamıgtır. Tomru 61 - 69 1/Z 

İkinci koşu: Dört ve daha yukarı Baylan 58 - 58 
yaştaki haW.kan arap at ve kısraklarjl Girgin 55 - 55 
mahsus handikaptır. İkramiyesi 300 Tatpınar 53 - 53 
lira mcufcai 2200 metredir. Şıpka 51 - 51 

Bu handiakpta Bahtiyar 66, Efe 54 Özdemir 50 - 52 
Duman 50, Can 47, Budak 44, Yıldız Dafya 49 - 49 
ll 42, kilo siklet almı.lardır. Geçen Atcı 48 - 48 
hafta üç bin metrelik koşuda San kuşa Florya 4 7 - 4 7 
geçilen Bahtiyar bugün o kadar ku • Esin 42 - 42 
vetli bir rakip ile karıılaşmıyor. Bu- Bugünkü köşuda Romans, Tomru, 
nunla beraber, aradaki büyük kilo fark Dafya ve Florya'nın koımıyacağmı 
Jarını göz önünde tutarak Bahtiyar'm öğrendik. Diğer atlar arasında bu me-
kolaybkla koşuyu kazanabileceğini aafenin kuvetli bir atı olarak tanınnut 
zannetmiyoruz. Duman'm kilo.su çok olan Girgin batta gelmektedir. Yal
müaait olmakla beraber hutalı&ı do • ruz bu at ayagı acıdıgından dolayı u -
layısiyle kotturulmıyacağı söylenmek- zun zaman koşturubnadı. Geçen hafta 
tedir. Bu vaziyette Bahtiyar için teh - yaptıgı koşuda sonuncu kalıp da 
likeli bir rakip olarak Efe'yi göstere • anormal bir neticedir. Eaaacn üzcrin
biliriz. deki jokey bu atı sevkedebilccek kud-

Ü çüncü k~u; Yetiştiren koşusu : rette değildi. Viraj üzerinde dışan 
Dört '" daha yukarı yfflald balivan kaçmak iıtiyen Gir~in'i yola ıokmak i
-.p ,,.._. ..... '11fbıp1tm. fıuraL sin çok ulrqtı. Atını eararencb bir 
,.... 1000 ura ......, ... 1000 metiec&. ........ plıftıran Mlübi Bay Salih 'I'• 
Bu kofuya iıtirik edecek atlar ikinci mel aon fclmenmı ela ortahlr aprma • 
koıudan evel bir heyet tarafından tet- dan yaparak rakiplerinden clzlcdi. Bu 
kik ye muayene edilir. Aynı heyet ko- vaziyette Girgin'in koıucla ne yapaca
ıuyu mtitcakip birind, i.kiftci, üçüncü iını kestirmek kabil de~ldir. 
gelen atlan, ikıinci bir muayeneye tabi Ok~rJanjmza her ihtimale kanr 
tutar ve araJanndan damızlığa en mü- jiirgin'i müıterek halUetc uımal etinc
aait olanı ,.uırı~ıc ~ab eneli ~ mcI~rim ~ye edcccgiz: Fakat bu 
meni tamından 1700 liraya satın ah· tavaıyemız yalnıs Girgin'an eski kotu· 
nır. At uhibi bu fiatı reddetmek veya lanna ve bu mcufenin atı olarak ta -
atını ~tmamak hakkını haiz değildir. nıllJIUf olmuına iatinad etmektedir. 

MU..vi siklet ile koıulacak olan ı:okaa kO§uya yazılı atların bu mev. 
bu k09uda sekiz at yazılıdır: Alderviı. •m zarfında yaptıkları koıular ve id
Gltrle, Yıldız, Uçar, Dervlt n Tayyar man vasiyetleri nuan itibara ılnuna 
BenUboz, Ceylan. Eğer bu atların her Özdcmir•in raki,Plerinden daha pneb 
biri bu kotuya kadar arızuu bir hal· olduğu gözükür. 
de hazırlanmış olsalardı hiç şUphesiz Girgin mi? Özdemir mi? Yoka 
kotunun en büyük favoriai Aldcrvif. bagka bir at mı bunu bize kotu g&e. 
Udnrisi de Uçar olurdu. Fakat Alder. recektit. 
~ ayağında bir yara dolayıMyle on ~u hafta programa iki. .tane ildH 
bet gün iatirahatten IOnra ancak bu bahis konmuttur. Bunlar alrinci ve be
bafta çalıımıya bll§hyabildi. U- flnd ~ot~l~dadır. Çifte bahis de ... 
çar ite ökıüriik yüzünden ıe,.en tanedar, uçündl ve dördüncü kotular 
haf k bn 

11 arumdadır. 
ta osturu adı. Bu • sebepler bu 

iki kuvetll atın bugUnkU rakipleri için ~-------....;---
her zamanki cibi büyük bir tehlike oı- 10,Üll D I c HABERLER 
malanna mani olmaktadır. ~t biç 1 
bir zaman kotuyu kaybedecekleri id -
dia edilemez. Pcrıembe ubahı yapılan 
eon ıaloplarda UnHl rakiplerinden iyi 
derece elde etmiftir. Yıldrs ve Uçar • 
m dereceleri diierlerinden daha iyidir. 
Fakat bu ploplar tam kuYetle " ko
ıu mesaf eai berinde yapdmadıp için 
netice baklanda kati bir tahmine im • 
kin vermemektedir. Yalnıs Unlü'yil 
rakiplerinden bir as pnalı cfSrilyoru.s. 
Uçar, Aldervlı n Yıldız aaruiyle Un. 
l.ü için tehlikeli olabilecek atlardır 

Dardllnell kotu: Dumlupınar ko
ıusu: lkıi yaıındaki yerli haliskan in
ciliz taylara mahauatur. İkramiyesi 
1500 Ura mesafesi 1400 metredir. 

Bu kofuda kopcak taylar tunlar • 
dır: Karanfil, Seipeur, Yılmukaya, 
Yataıan, Sifkap, Ece • 

Bu taylann altıncı hafta yanıların
da yapmıı oldukları 1200 metrelik ko
ıuyu rakiplerinden fazla kilo taııma • 
una rağmen Karanfil kazanmıgtı. E -
ler at yarıılarında riyazi bir tahmin 
yürütmek imkanı olu idi, bqiin mU
•vi kilo ile kotulacak olan bu kotu
yu Karanfil'in kazanacağına katiyen 
hükmetmek laıım ıelirdi. Halbulıi at 
yanılan çok zaman beldcnilmiyen ne
ticeler veren bir apordur. Memleketi -
mizde yetiıtiklerint möylerken iftihar • 
la göğıümüzü kabartacak kadar glbel 
olan bu taylar her cUn biru daha teklmllle...,. ~ K.,a 
yanlı altı taym bec birinin kofu ka-

• X. A.tina - Şiddetli yaımurlar ne • 
ttcelinde Korent bogazmaa bazı mil • 
~ huarlar olmuı ve vapurlann ıe • 
çqı muvakkaten tatil edilmittlr 

X Bruk.el - Bqvekil Spaak, kınl 
tarafından kabul edilerek liyul nzl • 
yet hakkında izahat vcrmİftir. 

X .. Nevyork - Kito'dan bildirildili
ne ıore Ekuatör milli mecu.l riyase~ 
ne Aurelio MQlıuera Marvaes intihap 
edilmiıtir. 

X Belsr..t - Bütün aktam ıazc~ 
leri sabah refikleri gibi ilk uyfeılullU 
dün milli birlilin 20 inci yıldöniimll 
münuebetiyle yapılan mcruim ve ı.. 
zabürata tahlis etmektedirler. 

X F......_ - Mlle. Plar Primo ele 
Rivera ile iapanyol ak&demial reisi n 
milli iapanyol heyetinin IZHı, fqiet 
rnu6ueselcri ve şehrin abidelerini d
yaret ettikten eonra Cenevre"ye hare
kt etmifler ve istasyonda halkın aenı • 
pati tezahüratı ile uğurlanmıglardır 

X Roma - Limanlar amelesinc de 
noel yortuları milnaacbctiyle ikramiye 
ve haftalık ücret verilecektir. Bu au. 
retle 53 haftalık ücret prcnsipi yenl • 
den geniflemit oluyor. 

X Kopeh• - Danimarka orduıu
nun birçok yüksek zabitlerinin dlhil 
bulunduiu çok mühim blr cuusluk da
ha meydana çıkarılmrıur Zribdag'm 
önümtbdcki celsesinde heyecan uyan
chncn lfpatta bulun ... beklenil
mektedir. 



ULUS 

1 ngiliz Karal ve 

K1raliçesinin Kanada'ya 

yapacaklar. seyahat 

.1111111111111111111111111111111111111111.. 1 - -· - -: Ankara Borsası : - -- -5 3 llk:kinun 1938 fiyatlan : 
- - o 5 ÇEKLER __ : Ankara çüncü Sulh Hukuk Ha-

Mahkemeler 
ı teminat makbuz veya banka mektu~ 

ırını ihtiva edecek tekliflerini mu
yyen saatten bir saat evetine kadar 
.omisyon reisliğine vermiş olmaları 
lazımdır. 

- _ kimliğinden: 

5 Acılık F. Kapanıt F. : Terekesine vaziyet edilmiş olan ö-

~iliyoraunuz ki İngiltere kıralı al
tıncı Jorj, önümüzdeki sene zarfın
da Kanada'yı ziyaret edecektir. Bu 
hidiae çok ehemiyctli ve çok mana -
lı telikki edilmektedir. Çünkü Kana
da lngiltere'ye tamamen gcçtiğindcn
beri hiç bir İngiliz kıralı buraya ayak 
basmış değildir. Vakıa prensler ve 

- -- - lü Ali İnci'nin terekesinde Ba•kır : Londrı S.87 5.87 - s 
: Nevyork 125.5125 125.5125 : mahallesi Unlcr sokak 117 numaralı 
: Pariı 3.3025 3.3025 : ev. 
: Milano 6.6025 6.6025 : loh k ·be 00 t k : Cenevre 28.4925 za.4925 : 1 - :r-U ev ta rı n 1 me re a-
: Amıterdam 68.2450 68.2450 : dar üzerine zemin ve birinci kat ol-
: Berlin S0.3225 S0.3225 : mak üzere iki kat olarak inşa edilmiş 
: Brükıel 21.1350 Zl.1350 : harici divarları kerpiç dahili bölme 
: Atina 1.07 1.07 -
: Sof ya 1.5450 1.5450 : c uvarlarda birinci kat Hımış duvarları 
: Praı 4.30 4.30 E kerpiçle doldurulmuş hımış olarak 

veliahtlar herzaman giderler, fakat 
taclı bir kıralın Kanad'yı ziyaret et
tiii tam iki yüz senedenbcri görül
müt değildir. 

~ ~:~~!a 
2
tUz

5 2~:~25 5 yapılmıştır. Divarlar çamur üzerine 
: Budapeıte 24.8525 24.8525 : kıtık sıvalı ve doğrama aksamı yağlı 
: Bükreı 0.902'5 o.9025 : boyalıdır. Zemin kat koridor ile bi-
5 Belsrat 2.8075 2.8075 : rinci katta elektrik tesisatı ikinci 

ltte bundan dolayıdır ki, ingiliz 
imparatorlarının Kanada'yı ziyareti 
çok tantanalı olacaktır. Kanada'da, 
kıralm Kanada'yı ziyarete karar ver
difi andan itibaren son derece par
lak karırlama hazırlıkları yapılmak
tadır. Fakat işin asıl garip tarafı, in
ciliz imparatorları Kanada'ya ayak 
basar bumaz kendilerine iki Çığın 
ceyifi ile iki siyah Kunduz takdim e
dilecek.tir. 

5 ~t~~~~~=- 30~2~~ 30~t4~~ 5 katta su tesisatı vardır. Zemin kat 
: Moıkova 23.67 Z3.67 5 yol seviyesinden mürtefi bulundu-
: ESHAM VE TAHVlLA T 5 ğundan harici kapıya dört beş basa-
: : mak merdivenle çıkılmakta ve sokak - -: 1933 ikramiyeli : kapısından girildiğinde zemini beton 
: Erıani 19.25 19.25 : ve üzeri açık bir antre ve bu antre 
: Sıvaı - Erzurum : yanında bir hela ile takriben bir bu-
: hattı 11. I 20.25 20•25 E çuk metre murabbalı bir kömürlük 
,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" mevcuttur. Bu antreden bina dahili-

Bu anane ti ikinci Şarl zamanın
dan kalmııtır. İşte, İngiliz imparato
runu, iki Çığınla, iki siyah kunduz 
1670 aeneaindenbcri bekleyip dur
maktadır. 

Kan verme k1rah 
Amerika'da Spike Hovard adında 

IOn derece güçlü ve kuvetli bir adam 
~dır. ~u kadar güçlü bir adamı bel
~ pehlıvan ftya boksör zannedersi
nn .. H~lbuki hiç de öyle değil. Fila
delfıya da bu adama "kan verme kıra
lı" derler. 

Hakikaten Hovard bundan birkaç 
lf1n evci tam yüz seksen altıncı ada
ma kan vermi,tir. Şimdiye kadar baş
blarma botalttığı kan 109 litreyi bul-

maktadır. Hovard'ın şimdiye kadar 
verdiği kan 83 adamın deveran ciha
zını beslemiye kafidir. 

Hovard altmış yaJını geçtiği halde 
bugün pek dinç bir haldedir. O kadar 
ki, eğer bir fuarda kendisini teşhir 

etse, birçoklarını hayran bırakabilir. 
Bu iri yarı adam, önüne gelene kan 
verir. Hem de her seferinde yarım 

litreden aşağı olmamak şartiyle ... 

Öyle olduğu halde gelen bir ada
ma kanının yarım litresini botalttık
tan sonra bir saate kalmaz ki bu dev 
cüaaeli adamı ıpor kulüplerinde jim
nastik yaparken görürsünüz. Bu a
dam o kadar kuvetlidir ki, göğsüne 
taktırdığı zincirleri bir nefes ahıta 
çatur çutur koparmaktadır. 

• Elbise ve saıre ah nacak 
Bolu Orman Okulu Direktörlüjünclen : 

l - Okul taleben için apğıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, ve ilk 
teminatları yazılı elbise ve saire kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Bu ite ait ihale 19. 12. 938 pazartesi günü aaat 14 te okul direktör
llltfinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

.S - İlk teminat ( 409) liradır. 

4 - Bu iıe girecekler m•lb•kkak ıurette ticaret odamdan ve.ika ibraz 
llmele mecburdurlar. 

5 ~ ilk teminatlar Bola orman meeal mallnlpHflnhl Zlrnt banb8mda
ld helabına 17. 12. 938 akfamına kadar yatırılmıJ bulunacaktır. 

1 - NUmuneleri ve ıartnamesini görmek iatiyenler her gün okul direk
tlrlUIUne müracaat edebilirler. 

7 - Teklif mektupları komiayon riyasetine tam uat 13 kac1ar verilmlt 
baluaac:ütır. (4959) 4932 

lltbdlırı 
100 Takım 
IOO .. 
50 Adet 
50 

100 
.. .. 

Muhammen F. Teminatı Tutarı 
Cinıi 

Harici elbise 
Dahiıt elbise 
Pelerin 
Harici kuket 
Dahil! Jr.aıkot 

Lira kurut Lira Lira K. 
27 75 2775 
18 85 1885 
12 75 637 50 
1 40 70 

85 409 85 
5452 50 

T. C. Z 1 R AA T BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai Ye ticari her nevi banka muameleleri 

-Pırı biriktirenlere 28.800 lira ikr11nlye nrecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve llıbuaıs Tuarruf heaaplarmda 

en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek lrur"a ile &f&lı
dald plina ıöre ikramiye dafıtılacaktır: 

ne girildikte zemini beton tavanı ah
şap bir oda ile toprak zemini ve ta
vansız bir ahır bulunmaktadır. Bu so
fadan üst kata çıkan merdiven altı 

odunluk olarak ayrılmıştır. Birinci 
kata merdivenle çıkıldıkta ahşap dö
şemeli ve tavanlı bir sofa ve bu sofa 
üzerinde keza ahşap döşemeli ve ta
vanlı cadde üzerine iki oda arka cep
he üzerinde beton döşemeli ufak bir 
antre üzerinde hela zemini beton ta
vanı saç kaplama bir mutbah ve mut
bahtan geçilmek üzere ayrıca zemini 
kiremit ve tavansız bir kileri vardır. 
Binanın kıymeti 3000 liradır. 

2 - Satıı petin para ile olmak ü
zere 5. 1. 939 tarihine müsadif per
tembe günü saat on.dan 16 ya kadar 
Adliye sarayı üçüncü katında sulh 
hukuk mahkemesi salonunda icra olu
nacaktır. 

3 - Talipler takdir olunan yukarı
da yazılı muhammen ktymetin % 7 ,5 
nisbetinde para veya milli bir banka
nın teminat mektubu ile kanunen te
minat olarak kabul olunan hazine 
tahvilleri pey akçesi olarak bulundu
rulması ve talep vukuunda tevdii 
şarttır. 

4 - Satış günü artırma bedeli tak
dir olunan muhammen kıymetin 

% 75 şini bulduğu takdirde üç defa 
nida edildikten sonra mezkQr günün 
16 ncı saatinde ihale olunacaktır. 

5 - lfbu tarihteki artırmada tek
lif edilen muh•• ıen kıymetin ,;, 75 
şini bulmadığı takdirde 21. 1. 939 ta
rihine müsadif cumartesi günil saat 
ondan 12 ye kadar yapılacak ikinci 
artırmada en çok artırana ihale olu
nacaktır. 

6 - BirLnci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi m\lteekip veril
mediği takdirde üzerine ihale edile
nin talebi Uzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
limi veme eylemesi için bir hafta ka- · 
dar mühlet verilecektir. Bu müddet ; 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 1 

takdirde ihale bozulacak ve tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan tali
bine teklif veçhile razi olup olmadığı 
tebliğ olunduktan sonra teklif veçhi
le almağa razi ise ihale farkı birinci 
talipten tahsil edilmek Uzere bu ta
libe ihale edilecektir. Teklif veçhile 
almağa razi olmazsa gayri menkul 
yeniden onbeş günlük üçüncü artır
maya çıkarılacaktır. 

7 - Her üç artırmada gayri menkul 
talibine ihale edildikten sonra tapu 
harciyle belediye reemi müıteriye 
vergi ve aair borçlar da mal sahibine 
aittir. 

8 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarlılarm gayri menkul üzerin
deki hakları ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddiaları evrakı müsbi
teleriyle ilin tarihinden itibaren ni
hayet yirmi gün zarfında dairemize 
bildirmeleri lizmıdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satı' bedelinin hiuedarlara taksim 
edileceği. 

9 - Artırmıya ittirlk edecekler 
5. 1. 939 tarihinden önce 938/11 nu
maralı dosyanın herkese açık bulun
durularak prtnameyi okuyabilecek-
leri ilan olunur. 8924 

Demiryolları 

Elbise ve palto yapt1rllacak 

Şartname ve mukavele projeleri i
kinci işletme ve Sirkeci'deki 9. uncu 
işletme kalemlerinden parasız verilir. 

(4839) 8686 

Yolcu binası inıası ve muhtelif 
tesisat 

Devlet Demiryolları 8. inci lılet
me Müdürlüiünden : 

Komisyonumuzda mevcut proje ve 
fenni şartnamelerine göre ve "15540' 
lira 98 kuruş muhammen bedel ve va -
hidi fiyat esası üzerin.den Ödcmiş'te 
yaptırılacak yolcu binasiylc binaya a
it elektrik, su ve lağam tesisat işi 8 -
xn - 938 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 16 da Alsancakta 8. ci işletme 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından kapalı zarf usuliyle ihale edi -
lecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin "1165.57,, 
lira muvakakt teminat vermeleri ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince i
şe girmiye manii kanuni halleri bu -
lunmadığına ve kanuni ikametgahı 
gösterir beyannameleri ve eğer istek
li bir şirket ise şirketin sicille kayıtlı 
ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
alakadar makamdan alınacak bir vesi
ka, şirket sirküleri ve şirket namına 
h~reket edenin noterlikten musaddak 
şirketin vekaletnamesi ve teklif mek
tupları aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri veya posta i· 
le teahhüdlü olarak göndermeleri la -
zımdır. Postada vuku bulacak taahhü · 
rattan mesuliyet kabul edilmez. Bu iş 
için ehliyet vesikasına lüzum yoktur. 
lnşa edilecek binaya ait kroki ve şart
nameler beşer lira mukabilinde Anka
rada ikinci işletme, Haydarpaşada bi
rinci itletme ve İzmirde sekizinci iş -
letme veznelerinde satılmaktadır. 
( 4138-4856) 8747 

Balôst münakasası 
Devlet Demir Yollan Satm Alma 

Komisyonundan : 
İşletmemizin Haydarpaşa Ankara 

hattı üzerinde KLM. 335-438 arasın -
daki ocaklardan 10.000 M3. balastın 
ihzarı kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye çıkarılmıştır. Eksiltmesi 16-12-938 
tarihine rastlayan cuma günü saat on 
birde Haydarpaşa'da gar binası dahi
linde birinci iıletme eksfitme komis
yonunca yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunun tayin ettiği ev
safı haiz isteklilerin balast wtname
sinde yazılı ve beher metre mikabı 

150 kuruı muhammen bedele göre mu 
vakkat teminatı ile teklif mektupla
rını eksiltme günü aaat 10 na kadar 
komisyon reisliiine teelim etmeleri 
11.zımclır. r 

Mukavele projesi ile şartname yo 
bq müfettişliğinden parasız olarak 
verilir. (8623-4948) 8863 

Kazalar 
Kapalı arf UIUliyle 

ekıiltme ilam 
Nazimiye Malmüclürlüfiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: "Nazi -

miye kazaaı hükümet konağı inşaatı -
dır." 

Bu itin ketif bedeli "31476" lira "63" 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait ,artname ve evrak a-
şağıdadır: 

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

mesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Ketif cetveli, ailsilei fiat cet

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

tiyenler bu şartnameyi re evrakı (2) 
lira mukabilinde Tunceli nafıa mü -
dürlüğilnden satın alabilirler. 
3- Eksiltme 2. Kinun evci 938 sah 

günü saat ıs de Nazımiye hükümet bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

s - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcklilerin (2365) lira (75) kuruş mu . 
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. 

A - İhaleden en az sekiz gün ev
vel vilayete müracaat ederek bu işe 
girilmesi için ehliyet vesikası alına -
caktır. 

.. Devlet Demiryolları ikinci lılet- B - Bir taahhütte en az (20.000) 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 500 .. ı.ooo 
.. .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 • 
120 .. 40 .. 4.800 • 
160 .. 20 .. 3.200 • 

DIKKA T: Heaaplarındaki paralar bir aene içinde 50 li· 
radan qağı dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/0 20 
fazluiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül. 1 Birincikinun, 1 Mart w 
ı Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

me Müdiirlütündea : liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 
Kumqı idare tarafından verilmek dair vesika . 

üzere penonelimize yaptınlacak ve 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
muhammen bedeli 23850 lira olan kıt- üncü maddede yazılı saatten bir saat 
Irk tahminen 1800 takım elbise ile 900 eveline kadar Nazimiye mal müdürlü
adet paltonun harç ve imaliyesi iti ğü dairesinden eksiltme komisyonu 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka- reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
rılmııtır. 

lecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
12. 12. 938 tarihine ruthyan pazar- tupların nihayet 3 üncü maddede ya-

tesi gilnU saat 15 de Ankara istuyo- zıh saate kadar gelmiı olması ve dıt 
nunda ikinci itletme binumda topla- zarfın mühUr mumu ile iyice kapatıl
nan komiıyonda ihalesi yapılacalm· mıt olmu Jbımd 
dan isteklilerin kanunun tayin ettili l Postada

1 

olacak ~ikmeler kabul e-
n1ikalarlyle 1788.75 liralık muvakkat dilmu. (8593) 8948 
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Kiralık : 

Kiralık - Kalorifer ve fennt konfor· 
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

Kiralık apart.mum - Yeniıehir Ata
türk bulvarında Tuna apartımanmda 

kalorifer ve konforlu vebolitten geç -
ıniş sıcak sulu daireler. Resmi daire · 
lere elverişlidir. 8620 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu 
daireler 5 oda 1 salon Yenişehir, Ko -
catepe ismet İnönü caddeıi sonunda 
Tel. 2451 87 57 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar, 
baylar ve küçük aileler için. Havuzba
şı yanında çok güzel manzaralı ve gü
neşli müstakil odalar. Müsait kira ile 
Selanik cad. No. 16 8787 

Kiralık - Bir karı koca veya ba
yanlar için 3 oda, müşterek mutbak, 
elektrik, havagazı, bahçeli. Yenişehir 
İnkılap sokak No. 9 saat 9 - 12. 8788 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad. 
No. 5 de beıer odalı 2 daire kiralıktır. 
İsmet İnönü caddesinde 70 numaraya 
müracaat. Ti: 3677 8799 

6 octab daire - Bahçeli yeni mu -
şambalı ve tekmil konforlu. Y enitehir 
Kazım Özalp cad. Onovluk sokak 8. 
B. Tümer 2612 sabahları ve 2 - 5 ara-
sı gezilir. 8818 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene 
apartımanında beş odalı daire. Daimi 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel. 3114 e 

8846 

Kiralık - Yenitehir Yüksel cadde -
si No. 7 evin üst katı. S oda ve bütün 
konforlu ehven fiatla kiralıktır. Alt 
kattakilere müracaat. Tl: 3715 8866 

Kiralık - Yenitehir Sellnik cad -
desi 1, 2 numaralı Kugu apartmanın -
da kiralık daire aynı apartman • 
da 7 numaraya milracaat. 8871 

Kiralık Apartman - Y enitchir nafıa 
Bakanlığı karşısında ve otobüs durak 
yerinde olup inşaat• on günde hitam 
bulacak olan dokuz daireli, bilfunum 
konforu muhtevi ve kaloriferli parke 
döşemeli apartman toptan. veya daire 
daire kiralıktır. İçindeki bekçiye mü • 
racaat. 8884 

Kiralık cLıinı - 3 oda, 1 hoL Ye -
nişehir Enoy ~ Ttlefon 
3654 - 3710. 8897 

Denen kirahk - Yenlpblr. At. 
tUrk bulvarı, Klsılay bahçesine biti • 
tik S8nmeı: apartımaru. 7 No. daire 
devren kiralıktır. İçindekilere müra -
caat. Telefon: 3143 8899 

Kaloriferli müıtakil zemin katı -
Denizbank - Toprak Ofis yalmunda. 
İki büyük oda, hol, mutbah, hava ıa -
•ı, elektrik var. Su parası dahil aylığı, 
28 lira Çankaya caddesi 67 No. alt ka-
ta müracaat. 8905 

Kiralık - Möbleli kaloriferli sıcak 
sulu, yeni bir evde kiralık oda. Posta 
kutuau 466 8907 

Kiralık - Yeniıehir Ataç sokak 
18 No. lu apartımanda her türlü kon -
foru havi geniş 4 er odalı ve holü bayi 
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 -
partnnanı No. 1 aylığı 20 lira. 8909 

Kiralık oda - Mobilyasız güzel bir 
oda kiraya verilecektir. İtfaiye meysla
nı İhsan bey apartımahı ikinci kat 5 

Küçük ilôn şartlal'I 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 K,uruı 
lki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kurut 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilinlardan her def ... 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defi 
neşredilecek bir ilin için, 140 ku 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üs 
her satır, kelime aralaandaki boıl 
lar müstesna, 30 harf itibar edilm 
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibar 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için br 
her seferine ayrıca on kunıt alınır. 

Sablık - Ankara'nm her tar 

irat getirir beton, ahpp ev ve a 
manlar ve bahçeli evler yapı koo 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şer 

8177 

Satılık - Ankara'nm her t=3raf 
apartıman ev arsa aJmak ve atmak 
tiyenlere tavaBSut. Tel: 2406 .N 
Şeren. 8178 

Satılık Ana - Çankaya cadd 
yeni yapılacak B. :M. M. ne gi 
50 metroluk caddenin kar)lsmda 
başı. Tel: 2884 

Satdık ev eıyaaı - Azimet dola 
siyle yemek odası ve yazıhane 
satılıktır. Bakanlıklar karpn.da 
sin Ap. daire 8 Tl: 3195 8 

Sablık - Az kullanılmıt flk bir 
cuk arabası satılıktır. Adres: Yeni 
aon durak Meşrutiyet caddesi No: 

Satılık Oda Talmnlan - Yep 
ve mükemmel bir yatak odaaı ve 
yemek odaaı takımı aatılıktır. Gö 
ve görüşmek istiyenler Havuzba11' 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil 
rumunda Kemal Özerk'e müracaat 
debilirlcr. (Teicfon: 1975) 

Satılık otomobil - Çok temiz 
gayet ekonomik kapalı ' Reno" ot 
bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 

Satılık -.a - Keçiören asfalt 
lu üzerinde 800 metre murabbalık 
arsa satılıktır. Telefon 2208 8911 

Sablık bağ - Dikmen'de 
cadde üzerinde 144 metrelik c.e 
olan 11704 metre murabbaı salııdlll"I 
Kavakh bağ satılktu. YeniıeJıir 
llOkaJı: 1 O numarada buma& F.mine 

~·-~ 8~ 
Satılık pi,...-A1imn marka 

..a w. plJrano aatılıktır İsmetpqa 
faltı Ölçerler sokak No. S de 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 11 

8927 

iş anyanlar ı 

Fransızca ders - İlerletmek ve 
nidcn öğrenmek istiyenlere iyi ve 
buk asri usul, müaait praitle tecrü 
bir bayan evlerde ders veriyor. 
kanlıklar postahanesi Postrestant 
yan BEYMON. 8791 

it arıyor - Tecrübeli bir mühell 
dis (su, yol, demiryol, köprü illfd 
Mühendis Wolf. Ankara Yeni 
mühendialer birliği oteli. 8 

Dana meraldılanna - 20 gü 
mükemmel danı öğrenmek istiyor" 
ruz Ulua'ta B. G. rumuzuna mektu 
müracaat ediniz. Dana evlerde veri 
lir. 8838 

Fransızca deni - Fransa'da 20 
ne kalmış bir türk genci fran 
ders vetiyor. Figani Demokan. P 
kutusu 77 8906 

iş verenler ı 
Kiralık hane - lsmetpaşa mahalle-

si polis noktası altında Tinli sokakta 1 M- ebb. Al ..a 

numaraya müracaat. 8926 

od ur ıye aranıyor. - tı 1 -
3 .. a, mutbak ve bartyo. No: 22 ye şında bir kız çocuğuna franaızca 
muracaat. 8938 retecek ve bakacak orta yqh bir 

Kiralık oda - Yenişehir Demir • rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8 
köprü yanı Özveren Ulus sokak 1 No. lnaifüıce muallimi aramyar _ 
ap. Alt katta. Sırpça, macarca bilen ai- iki yaşında çocuk için. İngiliz te 
le yanında, 8937 olunur. Mazhar GökniL Ziraat Ban 

Kiralık oda - Yenişehir'dc asfal - sına müracaat. 8836 
ta 1 dakika kalorifer ve daimi sıcak 

sulu ve biltün konforu havi. Ti. 2255 
Hayri Yelman 8939 

Bir bay• için kiralık 1 oda - Yeni
şehir Bakanlıklar karşısı Akay aokak 
No. 13 de tenha bir aile nezdinde mo
bilyalı mobilyasız tekmil konforlu. 

8941 

Kiralık - 4 ve 5 odalı daireler. Ye
nişehir'de Çankaya caddesinde Bakan
lıklar otobüs durağıırıda 35 No. kira 
şartları müsaittir. 8951 

Sahhk ı 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civannda istasyon arkalann
da ve Ankara'nm her tarafında inpata 
elverifli arialar, tel: 2406 Neıet Şe-
ren. 8176 

Usta ar&nıyor- Tesviye, relim 
oksijen kaynak işlerinden anlar 
ustabaşıya ihtiyaç vardır. Dolcun 
miye verilir. Bankalar cad. Çiçin 
sokak nikelaj atölyesine müracaat. 

8916 

.111111111111111111111111111111111111111 -S Ehliyet sahibi bir makiniste 
§ ihtiyaç v•rdn:. Tal iplerin 
: Sinemalara müracaatı. -.,1111111111111111111111111111111111111• 

Zayi - Uç sınıflı Ankara 
muallimininden almıt oldufum ~ 
detnamemi zayi eyledim. Yenisini 
cağımdan eskisinin hükmü otmadı 
ilin olunur. Ankara Hacı Halil 
lesinde yibıbafı aokağ "da 10 No. 
evde Hu.eyin Tutbul 8925 
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RESMİ lLANLAR 

[:::: :::::::::~~~~~;; Amirliği ..................... , ...... -....... 
Un ah nacak 

· l·-· Satın Ankara Levazım Anur ıgı 
Alına Komisyonundan : . . 

1 - Sürbehan ihtiyacı ıçın l75000 
kilo un eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28875 lira olup 
nıuvakkat teminatı 2165 lira 62,5 ku-

l'U~~ -
3-Eksiltmesi 16-12 - 938 cuma gu-

nü saat ıı dedir. . 
4 - Eksiltmeye gireceklerın ek-

•iltıne gün·· 2490 sayılı kanunun 2• 
3, üncü ma~delerinde istenilen b;l
ieleriyle birlikte ihale g~n ve saatın
den en geç bir saat evelıne kadar te
Dıinat ve teklif mektuplarını Erzu 
!'Um satın alma komisyonuna verme -
leri. (4929) 8827 

Un ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : . 
ı _ Iğdır ihtiyacı için 175000 kılo 

un eksiltmeye konmuştur. . 

2 _ Tahmin bedeli 28875 lıra olup 
nıuvakkat teminatı 2165 lira 62,5 ku-

ruştur. .. 
3- Eksiltmesi 16- 12 - 938 cuma gu-

nü saat 14 dedir. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek-

ailtm~ günü 2490 saydı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen 1>;1-
geleriyle birlikte ihale gün ve saatın
den en geç bir saat eveline kadar te
IDinat ve teklif mektuplarını Erzu· 
rum satın alma komisyonuna verme -
lcri. (4930) 8828 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . 
1 - Karaköse ihtiyacı ıçın 200.000 

kilo un eksiltmeye konmuştur. 

2 
_ Tahmin bedeli 28000 lira olııp 

muvakkat teminatı 2100 liradır. .. 

3 
_ Eksiltmesi 16-12-938 cuma gu· 

nü saat 10 dadır. . . 

4 
_ Eksiltmeye gıreceklerın ek-

.1 gilnü 2490 sayılı kanunun 2, 
aı tnıe . ·1 b 1 .. .. maddelerinde ıstenı en e -
3, uncu .. . 

de ve Çorluda ikişer top hangarı [ 
Kp. zarf eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olu. 
muvakkat teminatı 6997 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü-

nü saat 16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
~eleriyle birlikte ihale g~n ve saatin 
den en geç bir saat evelıne kadar te
minat ve teklif mektuplarını Çorlu 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4936) 8833 

205,000 kilo un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: . 
1 _ zara garnizonundakı kıtaatın 

senelik ihtiyacı 205000 kilo un ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 _ Tahmin bedeli 28700 lira olup 
muvakkat teminatı 2152 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 günü sa-

at 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel -
~elerile birlikte ihale g~n ve saatin -
den en gec:; bir saat evelıne kadar te
minat ve teklif mektuplarını 36 alay 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4983) 8943 

26,000 kilo sade 
yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonun~an: .. 
1 - Erzurum ihtıyacı ıçın 26000 

kilo sadeyağı kapalı z. eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 23725 lira olup 

muvakkat teminat 1779 lira 37,5 ku

ruştur. 
3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 

günü saat - dedir. . . 
4 - Eksiltmeye gıreceklerın ek -

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel • 
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu -
rum satın alma komisyonuna verme · 
leri. (4984} 8944 

Tarım BakanhOı 

Uyuz banyosu alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 
Hayvanların uyuz hastalıkları mü -

cadelesinde kullanılmak üzere galva
nize saçtan mamul (50) adet uyuz 
banyosu kapalı zarf usulü ile satın a -
lınacaktır. 
Banyoların beherinin muhammen 

fiyatı (200) lira (50) banyonun mec • 
muu fiyatı (10.000) lira, muvakkat te
minatı (7 50) liradır. 
Banyoların plan ve şartnamesi pa -

rasız olarak vekalet levazım müdürlü
ğünden alınacaktır. 

İhale 20 - 12 - 938 tarihine miisadif 
salı günü saat 15 de vekalet satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin teminat mektupları veya 
makbuzlarını ve (2490) sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü madclelerinde yazılı 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 
mezkur tarihte saat 14 de kadar satın 
alma komisyonu başkanlıgına t eslim 
etmeleri ve saat 15 de komisyonda ha-
zır bulunmaları. (4883) 8796 

Devlet Hava Yolları 

2 otobüs satllacak 
Devlet Hava Yolları Levazım Mü 

dürlüğünden : 
1 - İdaremize ait Fort ve Spa mar

ka 2 adet otobüs 19.12.938 pazartesi 
günü saat 10 da açık arttırma ile dev
let hava yolları tayyare meydanında 
satılacaktır. 

2 - Her ikisinin muhammen bedeli 

500 liradır. 
3 - Talipler her zaman otobüsleri 

mezkfır meydanda görebilirler. 
4 - Taliplerin 37 lira 50 kuruşluk 

teminatları ile birlikte tayin olunan 
günde müracaatları. (4955) 8930 

Sızdırma koyulan ve septik 
~ukuru yaphnlacak 

geleriyle birlikte ihale g~n vke dsaatın-
den en geç bir saat evelıne a ar te-

ıninat ve teklif me~tuplarını Erzu· 28 000 kilo sade 
rum satın alma komısyonuna verme - .. / 

D evlet H av a Yolları Levazım Mü 
dürlüğünden : 

ı - Devlet hava yollarının tayyare 
meydanında yaptırılacak sızdırma 
kuyuları ile septikçukuru açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

)es-t. <4931> 8829 yağı ahnacak 
Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komiayonund8:ıı : . . 

1 
_ Kağızman ihtıyacı ıçın ıı500 

kilo un eksiltmeye konmuştur. 

2 
_ Tahmin bedeli 32250 lira olup 

nıuvakkat teminatı 2418 lira 75 ku -

ruştur. 

3 _ Eksiltmesi 16-11-938 cuma 

günü saat 15 dedir. . 
4 - Eksiltmeye gireceklerın ek -

ailtme günü 2490 sayılı. k~unun 2
• 

3 .. .. maddelerinde ıstenılen bel· , uncu . 
Releriyle birlikte ihale gün ve saatın-
den en geç bir saat evetine kadar te
nıinat ve teklif mektuplarını Erzu
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. (4932) 8830 

Sığır eti aJınacak 
Ankara Levazon .Amirliği Sabn 

Alnı K · yonun<dan : a omı& . d 1 y eratının 
1 - Yozgat pıya e a av . 

iht
. . . 21500 kilo sıgıretı açık 
ıyacı ıçın 

eksiltmeye konmuştu~-
55 

lira olup 
2 - Tahmin bedelı 36 r 13 kuruş-

IDuvakkat teminatı 274 ıra 

tur. · 12 938 cuma gü-
3 - Ekailtmesı 16- • 

nü saat 8,30 dadır. . kl rin ek-
4 - Eksiltmeye gırece e un 2 

•iltme gtinü 2490 sayılı. kan~:n bei-
3, üncü maddelerinde ısten · 

. "n ve saatın· 
geleriyle birlikte ıhale g~ e kadar te· 
den en geç bir saat evehn y t 
hlinat ve teklif meıktupların~ 0~~~ 
piya<le alay satınalrna '*0~)ısy 8831 
'9crmeleri. ( 493 

ah nacak Sade yağı 
a.-irliği Satın 

Ankara Leva:ı:Oll ~·· 

Alına Komi&yonunoı:l~n]'~leri ihtiyacı 
1 - Kor h1erke:z bır 1 f u 

için 11000 kilo sadeyağı kapalı :zar ~ 
•uliyle eksiltmeye k~nrnuşt~;;a olup 

2 - Tahmin bedelı 
hluvakkat teminatı 825 liradır~ gü· 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cu 

nu saat 16 dadır. . ek· 
4 - Eksiltmeye gireceklerın 2 

•iltme gtinü 2490 sayılı. kan~~:n beİ-
3, üncü maddelerinde ı~tenıl atin· 
geleriyle birlikte ihale s~: ~a~:r te
den en geç bir saat evelın ç lu 
tninat ve teklif mektuplarını 

1 
.or 

erme erı. 
tatınalma komisyonuna v 832 (4935) 8 

Top hanaan yaptırllacalr 
a.-irliği Satın 

Ankara Levazllll ~-

Alına Komisyonundan : Kırklarelin-
1 - Kor mıntakasında 

.._ ~. Levazım Amirliği Satın 
Alma'lt~: • 

ı - sarıkamıı garıiizoft'ümıın.......ı 
yacı 28000 kilo sade yağ kapalı ~ ek-
siltmeye konmuştur. . . 

2 - Tahmin bedelı 25900 lıra olup 
muvakkat teminatı 1942 lira 50 kuruş-
tur. 

3 
_ Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 

günü saat - dedir. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek -

2 - Keşif bedeli 5950 beş bin dokuz 
yüz elli lira 37 otuz yedi kur~şt~r· .. 
•-llale 17.JZ.938 cwnartesı guı'lu 

saat ıo da uiiiü'iti mthHın•Jtil• hinuında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 447 liralık teminat 
mektubu ve icabeden vesikalarla bir -
likte mezkfır gün ve saatte komisyon
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4956) 8931 

Posta, Telgraf ve Telefon 
siltme glinil 2490 sayılı. ka?unun 2 

3, üncü maddelerinde. ıstenılen b~I 
gelerile birlikte ihale g~n ve saatın 
den ·en geç bir saat evelıne kadar te· . 

minat ve teklif mektuplarını Erzu - Telsiz perföratör bandı 
rum satın alma komisyonuna verme · 

leri. <4985
) 

8945 alınacak 

300,000 kilo 
ah nacak 

un 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan: . . . 

1 
_ Eskişehir hava birliklerı ı~tı-

yacı 300000 kilo un pazarlıkla eksılt· 
meye konmuştur. . 

2 - Tahmin bedeli 292.50 lıra olup 
muvakkat teminatı 2194 )ıradır. 

3 - Eksiltmesi 7-12-938 çarşamba 
ünü saat 14 dedir. . . 

g 
4 

_ Eksiltmeye gıreceklerın ek -
.... 2490 sayılı kanunun 2, 

siltıne gunu . b 1 
.. .. -addelerinde istenılen e -

3 uncu ... .. tin 
g'eıerile birlikte ihale g~n ve saa -

bir saat evelıne kadar te
d~n en getç klif mektuplarını Eskişe· 
mınat ve e . 

. L amirliği satmalma komısyo -
hır v. ) 8946 
nuna vermeleri. (4986 

2 Pavyon 
yaptırılacak 
k 

T -vazım Amirligi Satm 
An ara..-

Konıiıyonundan: Al;°: Kilis alayının ihtiyacı 2 pav • 
·1 meye konmuştur. 

yon eksı t . bedeli 76238,51 lira o-
Tahrnın . d 2 - k t teminatı 5717 Iıra ır. 

Jup ınuvak ·~tınesi 19-12-938 P. ertesi 
3 - Eksı 

14 dedir. 
günü saat 'ltrneye gireceklerin ek -

_ Eksı 2 
4 .. . 2490 sayılı kanunun , 

sil~~e .. gun~delerinde istenilen b~l -
3, un~u ~likte ihale gün ve saatın -
gelerıle bı b' saat eveline kadar te
den en geç klı~f mektuplarını Kilis 

. t ve te ı rnına komisyonuna verme -
alay satıııatına (4'&8) 8947 

leri. 

P. T. T. Levaznn Müdürlüğünden: 
1 - tdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (5000) adet telsiz perföratör 
bandı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira, 
muvakkat teminat (112,5) Jıradır. 

3 - Eksiltme 17. 12. 938 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat (11) de 
Ankara'da P.T.T. umumi Md.lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha
nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
Md. Iüklerinden parasız verilir. 

(4575) 8141 

Sahra kablosu ahnacak 
P. T. T. Levazım Mü·diirlüğün

den: 
1) - td .. e ihtiyacı için açık eksilt

me ile (100.000) metre tek nakilli sah
ra kablosu alınacaktır. 

2) -Muhammen bedel (4900), mu • 
vakkat teminat (367,5) lira olup ek -
siltmeai 9 ikinci kanun 939 pazartesi 
günü saat 16 da Ankara'da P. T. T. U. 
MD. Iük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat 16 da 
mezkur komisyona müracaat edecek -
lerdir. 

4) - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T. T. 
ayniyat şube MD. lüklerinden parasız 
verilecektir. (4873) 8754 

Pazarhk ilônı 
Posta Telgraf Umum Müdürlü -

ğünden: 

28.11.938 tarihinde yapılan eksilt -
mesinde verilen teklifler şartnamesi -
ne uygun çıkmıyan iki hatlı ve adi te
kerrür''i 6 adet orta müşeddidesi 17 
birinci kanun 938 saat 11 de Ankarada 
posta telgraf umumi MD. lüğü bina -

l 
ındaki satın alma komisyonunda ya

pılacak pazarlıkla miibayaa olunacak
tır. 

Muhammen bedel (9000) muvakkat 
teminat (675) liradır. İsteklilerin me
sai saatleri dahilinde her gün mezkur 
komisyona ve İstanbulda Kınaciyan 
hanında P. T. T. ayniyat şubesine mü
raatla şartnameleri görmeleri ve pa -
zarlık için yukarıda yazılı gün ve sa· 
atte adı geçen komisyona hazır bu -
lunmaları ilan olunur. (4840) 8881 

1 
...................................................... 1 

Vilôyetler ..................................................... 
Hükümet konağı yaptmlacak 

Mani&a Nafıa Müdürlüğünden: 
1) Salihli hükümet konagı inşaatı 

46329 lira 78 kuruşluk keşfi üzerin -
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2) Bu işe ait eksiltmt• şartnamesi i
le proje ve keşif k5gıtları ve bunlara 
müteferri kağıtlar 232 kuruş mukabi -
linde Manisa nafıa müdürlüğünden a
lınabilir. 

3) İhale birinci kanunun sekizinci 
,ıerşembe günü saat on beşte Manisa 
;ilayeti nafıa müdüılügü odasında ya· 
pılacaktır. 

4) Muvakkat teminat (3474.73) lira· 
aır. 

5) İsteklilerin ihaleden en az sekiz 
gün evel Manisa nafıa müdürlüğün -
den bu iş için alacakları ehliyet vesi -
kası ile 938 senesine ait ticaret odası 
vesikasını da teklif mektuplarının içe
risine koymaları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırlıyacakları teklif mektup -
!arını 8. birinci kanun. 938 perşembe 
günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri ve
ya bu saate kadar gelecek surette pos
ta ile göndermeleri ve postada vaki 
teahhurların kabul edilmiyeccği ilan 
olunur. 8764 

Kalörifer fesisah yaphnlacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü

ğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: "Ela· 

zığda dördı.incü umumi müfettişlik 
binası kalorifer tesisatı inpatıdır. 
Bu işin keşif bedeli .. 19079.05,, lira -
dır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proejsi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D - Sıcak sulu ve buharlı kalori -

fer tesisatı için umumi ve fenni ,art-
name, 

E - Keşif cetveli, 
F - Proje, 
J - lstiyenler bu şartnameyi ve 
rakı Tunceli nafıa müdürlüğünde 
delsiz olarak görebilirler. 
3 - Eksiltme 12-12-938 pazartesi 

günü saat 15 de Elazığda Tunceli na
fıa müdürlüğü binasında yapılacak -
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin "1430,93,, lira muvakkat te • 
ıninat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. İhale
den en az sekiz gün evel Tunceli vi
layetine müracaat ederek alınmış bu 
işe girebilmeleri için ehliyet vesikası. 
ticaret ve sanayi odasından alınmış 

sicil vesikası. 
6 - Teklifler yukarda üçiincü mad

dede yazılı saattan bir saat evetine 
kadar Tunceli nafıa dairesindeki ek
siltme komisyonu reisliğıne makbuz 
mu'kabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ü-
çüncü maddede ya:r.ılı saata kadar 
gelmiş olması ve. dış zarfın mühiir 
mumu ile iyıce kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 8776 

Elektrik 3antrah tevsii 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

1 - Aydın belediyesi elektrik san . 
tralma ilaveten konulacak 240 • 250 
beygir takatinde bir motör ile jene -
ratör, alternatör, tevzi tablosu ve bun 
tarın teferruatı ve montajları 12-ikin
cikanun - 1939 perşembe günii saat 
15 de belediye daimi encümeninde iha 
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti 
24860 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır 
a) Fenni şartname , 
b) Keşifname, 
c) Eksiltme şartnamesi , 
d) Planlar, 
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın 

belediyesinde görebilirler ve paraaız 
alabilirler. · 

5 - Eksiltme iştirak edebilmek için 
1864 buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzlarını, 1938 senesine ait tica • 
ret odası vesikası ve eksiltme tarihin -
den en çok bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürlüğünden usulü dairesinde a · 
lınmış ehliyeti fenniye vesikası ile 
birlikte teklif mektuplarını lef etme· 
leri icap eder. 

6 - Tesisatın ikmal müddeti ihale 
tarihinden itibaren on beş aydır. 

7 - Teklif mektuplarının ihale gün 
ve saatından bir saat eveline kadar 
Aydın belediye reisliğine - makbuz 
mukabilinde - tevdii lazımdır. (Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez). 

8798 

Hükümet konağı yıphrllacık 
Mardin Defterdarlığından : 
1 - Geçen sene (9750) liralık tah· 

s isatla inşasına başlanan Gercüş ka· 
zasz hükümet konağının 938 mali yılı 
zarfında inşa edilecek ikinci kısmı 

keşif bedeli olan 19694 lira 60 kuruş 
üzerinden 2490 sayılı kanunun 31 ci 
maddesi mucibince kapalı zarf usu -
liyle ihale giinü olarak tekerrür e -
den 21-11-938 gününün tatil olması 

dolayısiyle 22-11·938 gününde talibi 
çıkmadığından ihale yapılamamıştır. 
Yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

İhale 25-12-938 tarihine müsadif sa
lı günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 

1477 lira 10 kuruştur. 
3 - Bu işe ait fenni şartname ke -

şifname model ve proje gibi evrakı 
müspite bedels;., olarak Mardin def
terdarlığı ile Nafıa dairesinden arana 
caktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü -
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec· 
buridir. Bu ehliyet vesikası alacakla
rın eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile vi
layet makamına müracaatla ehliyet 
gibi vesikaları almaları mecburi olup 
olmıyanlar eksiltmeye iştirak ettiri. 
miyecektir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
1050 sayrlı muhasebei umumiye ka -
nununun 83 cü maddesinin H. fıkra
sına tevfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabilinde müteah
hide avans olarak verilebilecektir. 

6 - İhale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek
tuplarını ihale gününde saat 10 a ka
dar defterdarlık makamında toplanan 
komisyon riyasetine behemehal ver -
miye m ecbur oldukları ilan olunur. 

(8624-4949) 8864 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Bursa C. H. P. 1lbaıkanlıi1ndan: 

1 - Bursa cümhuriyet alanında in
şa edilecek Halkevi binau inpatın -
ın bir kısmı tediye şartlarında ve 
müddet meselesinde yapılan tadilat 
dolayısiyle yeniden eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 70.000 
liradır. 

3 - Bu i§e ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C • Hususi, fenni, mali §artname 
O - Keşif huliaa cetveli 
E - Projeler, 
F - Bayındırhk işleri genel ve ya

pı işleri fenni şartnameleri. 
1stiyenler bu evrakı "350" kuruş 

mukabilinde C. H. P. Sekreterliğin
den alabilirler. 

4 - Eksiltme 19-11-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetli olup 19-12-
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat "15" de Bursa C. H. P. binasın. 
da başkanlık odasında ihalesi yapıla· 
caktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4750 liralık muvakkat te -
minat vermesi, üçüncü maddede ya -
zılı evrakı kabul ve imza etmesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına 1938 senesine 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

B. - N~fıa. müdv~rlüğiinden almmış 
b~ ışe gırcbılecegıne dair ehliyet ve
sıkası. 

C - Müteahhidin i§ ba§ında mes _ 
liyeti fcnniycyi haiz bir yüksek ~. 
h d

. mu-
en ıs veya mimar bulundu.-.....,, . . uucasını 

teahhut eder vesıka. 
7 - Teklif mektupları 4 üncü mad

dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar C. H. P. İl başkanlığına k _ 
buz mukabilinde verilecektir ;:sta 
ile gönderilecek mektupların. 4 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vukua gelecek gecikıneler kabul 
edilmez. (8793-4981) 8942 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Antalya Nafıa Müclürlüiünden: 

Gazete ilanındaki yanlışlık dolayı -

-11-

siyle Eksiltme gününün deği~esin. 
den 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Elmalı hükümet konağı inşaatı 
Keşif bedeli: 
22651 lira 23 kuruşluk kısmi inpat 
İnşaat Müddeti: İhale tarihinden 

itibaren 31-8-939 tarihine kadar 
31-5-939 tarihine kadar 10000 lira -

Irk iş yapmak şarttır. 
2 - Bu i şe ait şartnameler şunla.-

dır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b • Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartna. 

mesi, 
d - Hususi fenni şartnameler, 
e - Keşif cetveli, 
g - Proje. 
İsti yenler bu evrakı 2 lira muka. 

bilinde Antalya Nafıa dairesinden 
aldırabilirler. Bu evrak bila bedel da
irede görülebilir. 

3 - Eksiltme 28 kanunuevel 939 
çarşamba günü saat 16 da Antalya 
nafıa dairesinde eksiltme komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacak

tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1698 lira 84 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri bundan başka 

aşağ ıda vesikaları haiz olup getirme
leri lazımdır. 

Antalya Nafıa müdürlüğünden alın 
mış müteahhitlik ve ticaret odası ve
sikası. 

Yaptığı işlere ait bonseryisler. 
(4991) 8949 

27 adet otobüs ve trambüs 

ıh nacak 
İzmir Belediyesinden : 

1 - Satın alınacak 15 adet 4 silin. 
dirli ve tam dizel motörlü 26 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beherı 
8500 lira bedeli muhammenli komple 
trambüs. 

2 - Satın alınacak 10 adet 4 silin
dirli ve tam dizel motörlü 24 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beheri 
6250 lira bedeli muhammenli komple 
otobüs. 

3 - Satın alınacak 1 adet 6 silin -
dirli ve tam diz el mtörlü 40 kişilik o
turma yerli şehir içi ve dışında çalı • 
şacak tipte olmak üzere 13600 lira be
deli muhammenli komple turist tram
büsü. 

4 - Satın alınacak 1 adet 6 silindir
li ve tam disel motıörlü 32 kifilik o -
tunna yerli ve on be§ k;şilik ayrı sa
hanlıklı şehir içi yollarında çalışan 
tipten olmak Uzere 12900 lira bedeli 
muhammcnli komple büyük trambüa 
ki ceman 27 adet otobüs ve trambila 
mevcut proje ve şartnamesine göre 
1.12.938 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarflı eksiltme ko • 
nulmuştur. 

5 - Gümrük, . ~uamele, belediye, 
tahliye, kordon, ıstıhtak, resim ve üc-
retleri belediyeye ait olmak iizere w 
belediye otobüs garajında teslim edil
mek kayıt ve şartiyle heyeti umumi
yesinin muhammen bedeli (216500) li
radır. 

6 - Mali ve fenni şactnameleri, pos
ta bedeli hariç 10 lira 83 kuruş bedel 
mukaıbilinde ot.obüs i•letme müdürlü
ğünden tedarik edilir. Taşradan isti. 
y.enler ~~rtname ~e posta ücretini pe
şınen gondermelıdirler. 

7 - Kapalı zarfla ihalesi 17.1.939 
salı günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

8 - Heyeti umumiyesinin muvak • 
kat teminat mikdarı 12075 liradır. 

9 - Nakden verilecek teminat ak
çesi ihale tarihinden asgari bir gün 
evel belediyeden alınacak fiş muka
bilinde iş bankasına yatırılacaktır. 

10 - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki şartnamede yazılı 
maddelerle birlikte bilftmum kataloğ 
ve teknik resimlerle plan ve izahna. • 
meleri ve parça kataloğunun ve fiat 
listelerini vermesi mecburidir. 

11 - Eksiltmeye ig.tirak edecekler 

2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 

hazırlanmış teklif mektuplarını iha -
le tarihi olan 17.1.939 salı günü azami 
saat 15 e kadar belediye daimi encü
men reisliğine vermelidirler. 

(4259/4968) 8933 

Kayseri Sulh Hukuk Mahkeme
ainden: 

Köse Danişmend mahallesinde Vah. 
di ?ğ. Sal~h ver~sesinden Şefika, 
Emme, Halı! İbrahım, Hanife, Elmas 
Hatice ve Salih tarafından mahalle: 
den Kadir karısı Leymune ve Kavaf 
!~mail aleyhine açılan izalei şüyu da
vasından vereseden Vahdinin ye . 
belli olmamasından ilanen tebliğ:~ 
yapılmasına karar verilerek muhake
me 16-12-938 cumartesi saat 14 de bı
rakılmış olmakla 0 günde gelm d. _. 

b
. .. e ıgı 

veya ır mumessil göndermcdigv . t k 
d . d ı a -
ır e hakkında gıyap kararı v .1 - · .

1
• erı e. 

cegı ı an olunur. 8950 
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T EFU 

Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo 
dinlediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo
larının 939 modellerini dinliyerek kati kara
rınızı verebilirsiniz. 

------ İnşaat yaptırılacak -- Ankara. Valiliğinden : -= ı - Keşif bedeli 9844 lira 01 kuruş-= tan ibaret bulunan Yenişehir'de Ne= catibey caddesinde hususi idareye ait 
=: 6 No. lu binada yapılacak inşaat işleri := 5.12.1938 pazartesi günü saat 15 de Vi= layet daimi encümeninde ihalesi ya= pılmak üzere açık eksiltmeye konul= muştur. -- 2 - İsteklilerin 738 lira 30 kuruşluk 
:= 1 muvakkat teminat vermeleri ve eksilt= menin yapılacağı günden en az 8 gün := evel, yapmış oldukları işlere ait vesi
- kalariyle birlikte, Vilayet makamına 
:= istida ile müracat ederek bu işe girebi
- leceklerine dair alacakları fenni ehli-= yet vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
- kası, muvakkat teminat mektup veya 
--
- makbuzu ve ikinci maddede yazılı eh--

--··· 

4 - 12 - 1938 

Karı,ık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 

----- -----
liyet vesikasiyle birlikte yukarıda adı 
geçen gün ve saatte daimi encümene • ---------------------------------------------------------------------------

Bet Kıt'ada 70 den fazla memlekette TELE
~!-1NKE.~ ra~y~l~rının büyük bir rağbet ve 
ıtıma.t gormesı sızın için en kuvvetli teminat-
tır- -

Ankara satış yeri: 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 

:= gelmeleri. -= 4 - Buna ait şartname ve keşif ev-= rakı her gün Naha müdürlüğünde gö-= rüleb_ilir. ( 4860) 8704 -= ~--~------~~----~--~ -= ...................... ... ------------------------

İstanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gıilhanc 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Do~toru 

Si 1 FIRA 
Muayenehanesini Saınsun'dan 

Ankara'ya nakletmiştir. Muaye · 
ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 

Anafartalar caddesi 
::: Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 

No: 10 §-----87.68--1111 

111111111111111111111111111111111111 ---- Acele kirahk Tü.rkiye vekili : -----
Elektron Türk Anonim Şirketi 

- Apartman daireleri -----

HASAN ÖZLÜ UNLARI 1 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

hu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 3934 

• 

§ Galata Voyvoda Caddesi 58-62 
=: Yenişehir, otobüs garajı karşısında, = büyük asfalta bir dakika mesafede = (!skitler)caddesi üzerinde (Almaç) a-= partımanı karşısındaki (Birlik) apar

tnnanında, 3 ve 4 der oda birer büyük 
holleri havi konforlu daireler ucuz fi. 
atla kiralıktır. 

• ıs 1 -§ Telefon : 41460 Telgraf Elektron - İstanbul §§ - -- -5 Anodolunun bütün mühim şehirlerinde bayilerimiz vardtr. ;; - -- -- -= . 8625 -

"'=;1J1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi=' 

H. M. GHAZANFAR 
T1CARETHANES1 

TESiS TAR!HI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANF AR 

BOMBAY 

HİNDİSTAN DA 
Ti1rk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Re~ranalarx: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Muayenehane nakli 
Di, Jabibi 

Danyal Tuna 
Nazmi 

Zayi - !ş Bankasından aldığım K. 

C. Hes. defterine ait tatbik mührümü 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski

sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Kooperatif yakınında Ali 

apa.rtlınanına taşınmıştır. 8940 Haydar Umar. 8923 

l
.... ..... . . ... . ..... . 

Harta 
4:(>V•• + '""* + v•••• nv 

. l 

. """ 
Aliminyüm map ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğü Satın 

Alma Komisyonun-dan : 
1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 

muhtelif ebatta 650 adet aleminyom 
map açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6.12.1938 salı günü 
saat 10. da Cebeci'de Harta Gn. Drk 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 3610 lira, mu
vakkat teminatı 271 lira olup Banka 
mektubu veya maliye vezne makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yazılı 
gün ve saate teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. ( 4852) 8702 

Milli Müdafaa Bakanlığı 1 
.... "' • + + '*"* ++ '** ,,,,., •••• "'V""' 

500 adet bidon ahnacak 

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

Pr. Kemal Arıcan 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 - 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

1 9 3 9 
Küçük carf hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükAf t 

Kuralar: 1 ~ubaf, 1 Mayıs, 1. Eylül, 26 Ağustos, , 

1 İkindteırin tarihlerinde ~ekilecektir 

~==İKRAMİYELER:======== 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 ,, - 5.000 ,, 
8 " 500 ,, - 4.000 

" 16 250 =- 4.000 ,, ,, ,, 
60 ,, 100 ,~ - 6.000 ,, 
95 50 ,, - 4.750 ,, ,, 

250 ,, 25 ,, .-- - 6.250 . ,, . 
' .... 

435 .. 32.000 ,, 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biı:iktirmi§ 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

-·ESKİ NAZI-• 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ••ılllllıılill 

misyonun•dan : 

Zayi - Memurin Kooperatif Şir -
. .. tinin ilk teşekkülünde almış oldu -
Jlım 480 No lu hisse senedimi zayi et
tım. Yenisini alacağımdan mezkur se
nedin hükmü olmadığr ilan olunur. 

Kışlık kadın şapkalarının en 
son Paris modelleri gelmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin gör
melerini rica ederiz. 

Diş Doktoru diyor ki • 

''.lyi ~ir diş macununda, diş etlerine muzır 
tesırlerı olmıyan antiseptik bir madde bulun· 
malt. Asıl dişlerı· t . 1 . . . 1 · 

emız eyıcı madde, mıne erı 
sryırmıyacak şek·ld h l . 

~ 1 e azrrlanmı~ olmalı. çın· 
de hamız olmadıktan ba"ka _ d k' h~ 1 y agız a ı amız arı 

temizlemek üzere kalevi m dd 1 "h . . a e er t ttva et-
meli ve nıhayet koku ve lezzeti nefis olma-
tıdır .,, 

İşte Radyo/in Budur ! 

Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

R A O L İ N Kullanımı 
8935 

ı - 500 adet bidon pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

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

3 - Pazarlığı 6.12.938 salı günü sa
at 11 dedir. 

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

ULUS - 19. uncu yd. - No. : 6229 

lmti yaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtıu Faik FENlK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BkSKAN 
ULUS Basmıevi : ANKARA 

ı iktısat Vekaleti Maadin Umum Mü -
1 düdüğünde mümeyyiz Ahmet Kiper 

YENİ ve SUS Sinemalarında 
BU GÜN BU GECE 

ULU ÖNDERlMlZ ve EBEDi SEF1M1Z ATATÜRK'ün 
CENAZE TÔRENl 

Bütün tafsilatiyle İstanbul ve Ankara safhaları 
Ve 

ATATORK'ii.n hayatına ait çok kıymetli intibalar 
Seanslar: 10.30 - 12.30 - 14.45 - 16.45 • 18.45 - Gece 21 de 
DiKKAT : Bu filmi bütün vatandaşların görebilmesi için 
C. H. P. sinin tensibile tenzilatlı tarife tatibk edilmektedir 

F1A TLAR : Balkon 35 - Salon 20 Kş. 
SUS SiNEMASINDA Seanslar:: 10-12-14-16-18 Gece 20.30 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 

Bankalar caddesi. 8894 

• 

HALK Sinemasında 
BU GECE 

CEHENNEM MAHKUMLARI 
Programa ilaveten: 
Atatürk'ün B .M.M. de verdiği bir 
nutuk. - Cümhuriyetin 15 inci yıl
dönümüne ait İstanbul intibaları 
ve ayrıca ATATÜRK'e ait bir ha-
tıra ile en yeni dünya haberl t:ri 
Bugün gündüz 10-12-14.30-15.30 

18.30 matinelerinde 
LOREL - HARDt 1SVİCRE'DE 

Dikkat: 10 ve 12 de ucu~ Halk 
matinesi 

KAZIM RUŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yan: Gençağa 

aP,artımanı 2. ci kat No; 6 Tel: 2208 


