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Celôl Bayar gazetecilerin 
milli birliği teyid eden 
yardımlarını takdir etti 

Kastamonu halkı 
büyük sevinç içinde 

Kastamonu, 4 a.a. - Reisi
cümhur /nönü'nün Kastamonu'· 
ya teırifleri haberi bütün halkı 
sevinç ve heyecana garketti. 
Kastamonu, köylüleriyle ve ka
sabalılariyle büyük lnönü'nü 
sabırsızlıkla bel:lcmekte ve a
zami tezahürat hazırlığı ile 
meşgul olmaktadır. Şimdiden 
köylüler Reisicümhurumuzun 
geçeceği yollar üzerinde taklar 
kurmakta ve yolunu beklemek
tedir. 

BAŞVEKİLİMİZ BUGÜN GELİYOR 
l ) Gazetecilerin dünkü davetini kabul 

İstanbul, 4 (Telef~ntB - b gün öğleden sonra refakatinde 
eden Baıvek.il. B. Ce a araK ~ar olduğu halde Matbuat Cemi· 
İstanbul Vahsı Dokto~ Lut 1k ırd's'nı' bekliyen gazetecilerimizle 

. l . emıyette en ı ı . yetme ge mıt ve c k ndisine hazırlanan büfede ıkram 
uzun müddet konutmUf ve e (Sonu 3 üncü sayfada) 

edilmiştir. 

Bizim 
göç 
politikamız 

F.R.ATAY 
Geçen gün gazetele!iınizden 

biri birkaç senedenberı meml~
ket; aldığımız göçmenl~re. aıt 
bir istatistik neşretti ve Turkıye· 
nin nüfus ihtiyacına göre, ~uA a
dedi pek az bulduğunu da ılave 

ett~ğer hüküınet sıkı kayıtları 
b. z geYşetecek olursa, h';1· 
ıra · d " b r dutlardan içerıye "'ogru, .. ı 

göç seline uğrıyakc.agımı.za şup· 
he yoktur. Nete ım ımpara· 
torluk devrinde, zaman zama~, 
bu akınlar olmuştur:. Fak~t bı· 

. neslimizin higatmde hıcret, 
zım k A 

yalnız nüf u• artmfa l manası~a 
gelmez. Bunlar se a et ve perı • 
§&llhk ölümüne mahki'imdurlar. 
Çokşükür cümhuriyet hükümet -
S-• ıu'1 ~ J""' h.1Ju•OU1l idene et
miı ve etmekte olanlar, yakın 
osmanh ınaziainin fac.i2 rna şa -
bit olmuş olanlardır. 

Biz göçmeni, bir yeni istihsal 
unsuru telakki ediyoruz. Onu 
yerleıtirmek, en iyi ra~dıma~ı 
vereceği iklimi ve topragı tesbıt 
etmek geldiği yıl doyurmak ve 
barındırmak, ertesi yıl tarlas1!1ı 
sürdürmek ve evini vermek la · 
2mıdır. Konsoloshane ~apı~arın • 
da bir vizeden gayri hıç ~~r şey 
istemediğini iddia eden goç~e • 
nin bir defa Türkiye'ye geldık. 
ten' ve yukarda saydığım~z şey~e-
. h . kendisine temın edıl -

rın epsı 1 
dikten sonra dahi, me?1~un ° · 
rnadığını sık sık görüp ışıtmekte· 
yiz. .,. 

Bizim hükümet, kabu~ ed~egı 
.. n sayısını yerle§tırme ım • goçme . B··t·· 

kanları ile tayin ~dıyor: u un 
devlet kuvetlerinı sef erbe~ ede· 

k h türlü masrafı goze a : 
l:ra~e d~;ardaki bütün türkle~ı 
bir iki sene içinde memlekete a . 

k kl
'f' de bulunanlar ola -

rna te ı ın 1. d 
b·1· F k t daha az kuyet ı e -

ı ır. a a b' b 
lillere istinat etmiyerek, ır af· 

d 
kuvet ve nıas· 

ka vatan . a! a.~n~. . }erimiz, bir 
raf teksifını kultur •! . . b"l' · in ıstıye ı ır. 
diğeri yollarımız. ıç tt' ğiıniz 

Bizim asıl dıkk8:t e .1 ha _ 

kt 
.. nlere aıt f acıa 

no a, goçme Uk osnıanlı 
berleri almal1!aktırberi türk ede-
muhaceretlerınden ' h . . t g" ıtlarının u • 
bıyatında hıcre a M ha· k" }muştur. u 
susi bir mev 11 ... 

0 hacirlere 
cirleri ağlatmagı y~ mt~ makul 

"'1 "' "mhurıye ın 
ag amagı, cu . edbirleri sa . 
ve asri usullerı ve t 
yesinde unuttuk. k b' baş a ır 

Bir memleketten . da· 
.. f erlestırme 

memlekete nu u~ Y ;n vasıtalı 
vasınm, en :zengın "!e ~ r bir 
devletler için dahı ne dg~u ına· 
külfet teşkil etm~~te ~l ab1Idiği . 
lumdur. Biz bugun. Y Pd bulu· 
rnizi dahi, kısmen ıçer a:aletleri 
nan vatandaşlarımızı~d tarımı -
ile dı,ardan gelen ır aşborçlu . 
zın kanaatkiirlıkları1?-a eğer 
yuz. Muhacir yerleştırme, f. . 

Ba§vekilimi:r. Celal Bayar 

Ankara Valisi 
hakkında yapdan 
neıriyal asllsızdır 
Ankara, 4 a.a. - Son günlerde İs

tanbul gazeteleri Ankara valisi Nev
zat Tandoğan'ın başka bir vazifeye 
tayin edileceğine dair bazı haberler 

\ 

neşretmektedirler. 
Haber aldığımıza göre, buna dair 

yapılan neşriyat tamamiyle asılsız· 

dır. 

Genel Kurmaylar 
münasebetiyle · 

Atina'daki 
konferansı 

B. Met sos ve are 
Çakmak çok samimi 
nutuklar toati ettiler 

Atina 4 a.a. - Başvekil B. Metaksas, Balkan a~tantı .. Genel 
Kurma; Başkanları şerefine verdiği bir öğle ziyafetınde s?.z al~
rak Elen hükümeti ve Ele·n ordusu namına kahramaı:1 d~re!ık 
ord~ların kıymetli mümessillerini. selamladıktan ye en ı v erıne 
en samimi hoş geldiniz temennilerın~e bu!un~akta.n d';1y.du~ ~-e· 
· h · f d etm'ış dost ve müttefık asıl turk mılletının buyuk 

rın azzı ı a e , 
Şefi ve Balkan antantının ba,lı-

Mare§al Fevzi Çakmak 

ca ınüessislerinden biri olan A -
tatürk'ün hatırasını taziz ettik -
ten sonra demiştir ki: 

- Size gösterilen kabul asil mem· 
leketleriniz hakkında Yunanistan'ın 
zeval bulmaz dostluğuna bir delildir. 
Burada huzurunuz bir semboldür ve 
dört memleketin sıkı elbirliğini ve 
Balkan yarım ada::;ında sulhun ::;arsı!· 
maz temeli olan antantımıza derin 
bağlılıkları bir kere daha teyit etmek
tedir. Bu içtima kimseye karşı bir 
tehdit teşkil etmiyor ve hiçbir müte
caviz gayeye matuf değildir. Fakat 
yalnız Balkan antantının devamlı in
kişafı dolayısiyle vuku bulmaktadır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Fon Ribbentrop bugün 
Paris'e hareket ediyor 

Tunus ve Korsika'da Fransa'ya 
bağllllk tezahürleri yaplldı 

Fransız gençleri Tunus'taki İtalyan 
konsolosluğu önünde nümayiş yaphlar 

Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez 
toplantısı 

Türk Hava Kurumu Ba§kanlığın· 
dan: 

Genel merkez heyeti, 8 ilkkanun 
1Q38 perşembe günü, saat 15' de ni
zamnaıu ... ,... eöre, altı aylık toplantı
sını yapacağından say ... ı:.,. .. ı,.rin ı, .. 
rum merkez binasında bulunmaları 

rica olunur. 

Dünkü at 

yarışları 

İtalyan meclisindeki 
hadise yüzünden 

B. Çemberleyn Roma'ya 
gitmekten vaz mı geçyor? 

T ~n.us: 4 a.a. - Du sabah saat 1 O dan öğleye 
kadar ıkı hın kadar genç Marscyyez söyliyerek T u
ı:us'un biiyiik caddelerinden geçmişler "Yaşasın 
f· ransa,, nidalariyle İtalyan meclisi tezahüratını 
~rotesto etmişlerdir. llk toplantı saat ona doğru 
ı~al?'~n kitap evinin öniindc olmu§ ve kitap evinin 
v_ıtrını kırılmıştır. T ezahüratç.ılar mütekabilen va
lı konağına doğru ileri mişlcrse de orada polisi 
karşılaşınca İtalyan konsoloshanesine gitmişlerdi; 
Polıs bunların mühim bir kı mına mani olabilm' 
fakat küçük bir gnıp maksadına muvaffak olar:t 
konsoloshane önünde Mnrseyyez söylemiş ve ''ya
.. .. ~sın Fransa,, diye bağırmıştır. Polis 

Hukumet namı· nıhayet tezahüratçıları dagıtarak saat 
na ita:yan Me- 12.15 de nizamı iadeye muvaffak ol

,.--..----..~'-""' busan Meclisin- muştur. 
deki hareketle

ri protesto eden lransı:r. sefiri B. 
Ponse refikasiylc beraber 

. Fo_r.~il.·a',fo mitingler 
A3aksıyo, 4 a.a. - Havas ajansı bil-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni İstanbul Valisinin İstanbuldaki beyanatı 

İstanbul'a iyi hizmetlerde 
bulunacağıma eminim 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Yeni lst~nLul Valisi ve Belediye Re

;~: o_r. Lutfi ~ırdar bu sabahki ekspresle Ankara' dan geldi. Ke. 
sıf sıs dolayısıyle vapurlar işliyemediği için lstanbul'a ancak 
10.30 vapuriyle geçebilmiştir. (Sonu 8. inci sayfada) 

1 ~ Almanya ıya 
bizde de, mese a k daşımı -
tına gelmiş olsaydı, ar dn .. tte bi

. .,. rakamın or 
, Paris seyahatine dair haberler üçüncü sayfamızdadır. Yuka-

Ribbcntrop un k ·ı · ·ı b b ·· " 
1 an 

nazırını {ransız Başve ı ı ı c cra er goruyorsunuz 

Şiddetli bir yağmura rağmen 
dünkü at yarışları gene oldukça 
büyük bir kalabalık toplamıştır. 
Yarışlar çok heyecanlı ve güzel 
olmuştur. Yukarda Ankara ipod
romunda yerlerdeki su birikinti
l~rine bile ehemiyet vermeden 
talihlerini deneyen kimseleri, 
yanda d~ yarışları büyük bir a
laka ıle takip eden meraklılar· 
dan bir grupu görüyorsunuz. Bu 
husustaki tafsilat 7 inci sayfa· 
mızdadır. zın neşrettıgı. . li de vardı. 

rine düşmek ıhtıma 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

rıdo. anı 



-"-
_, •...........•......•......................•.•................................•.• __ 
. ! 

~ iNSAN VE KÜLTÜR a : . 
• r· .................................................................................. 

Klassik tahsil ve 
humanist terbiye 

Bu mevzu, türk münevverinin maaası Üzerinde, Tanzimat'm ilk gü
nündenberi yatmaktadır. Hiç bir bürokratın dosyumda hiç bir mevzu 
bu kadar derin bir uykuya dalmamııtır. 

Tanzimat baılarken, Oamanlı cemiyeti, teokrasiden sıyrılamıyacağı
nı anlıyarak bunu aadece, açılmakta olan devrin icaplarına uydurmak 
kararını vcrebilmiıti. Müeaaeselerini birer birer ithal etmek zarureti ha
sıl olan garb'ın, greko - latin kültürünün ve bunun garpli cemiyete ilk 
aşılanışı hadisesi olan renaissance'ın bir devamı olduğu Tanzimat ricalin
ce malum idi. Ancak, o zamana kadar greko - latin kültür mihverine 
değil de arab - farı kültür mihverine sıkı sıkıya bağlı bulunan zihniyet 
ile müesseseleri bundan çözerek ötekine bağlamak, bu ric:nle pek güç 
adeta imkansız ve tehlikeli görünmüıtü. Bir yandan bı "ınsızlık bir 
yandan da garba uymak fiilinin gittikçe nıutlııkla§an bı. zaruret hali
ni alması, kendi aralarında dahi fikir ve kanaat vahdeti olmıyan Tanzi
mat ricalini bir kompromis'e sürükledi: Kültürde eski mihvere sadık 
kalarak medeniyette garbı Örnek ittihaz etmek. istanbulin üzerine o
turtulmuş olan kırmızı fea, bu dediğimizin mükemmel, hem de o aJTa
larda da birçoklarının nazarı dikkatini celbetmi§ bir sembolüdür. 

Zaman geçip nesiller biribirini takip ettikçe, mağlup kültür mihve
rinin (arab • fars) verebildiği fikir gıdasının gittikçe kafi gelmemesine 
mukabil galip kültür mihverinin (greko _ lalin) galip medeniyetine 
(Avrupa medeniyeti) ait olmak üzere peyderpey ithal edilmekte olan 
müesseselerin ardından, greko . latin kültürün e~sları, ıulandırılmıı 
ve tered·di etmiı olarak 0$b1anJı cemiyetine nüfuz etmiye ba§ladı. Bu 
suretle, Osmanlı cemiyeti, galip greko • )atin kültürünü kaynaklarından 
içeceğine, hangi deponun suyunu getirdiği meçhul bir takım boruların 
ucundaki musluklardan içmiştir. 

Osmanlı cemiyeti'nden Türk cemiyeti'ne geçişimizin ani, inkılapçı ve 
muvaffak hamlesi olan Kemalizm, "klasik tahsil ve humanist terbiye'' 
dosyasını i~te bu tekilde bulmu§tur. 

Burhan BELGE 

NÜFUS YAZIMI HAZIRLIKLARI 

Adliye encümeni bu iş için . 
tahsisat kabul etti 

Nüfus yazımı hakkında hükümetin hazırlamış ve Kamutay,~n 
kapanma devresine yakın bir tarihte K8:muta!'a. ı~nmuş ?ldugu 
kanun layihası, adliye encü~e~i~de tet~~k .. edılm.ı!~ır. ProJe ka : 
nunlaştığı zaman, nüfus işlerımızın en buyuk eksıgı tamamlan 
mış olacaktır. 

Projenin ilk maddesine göre, Dahi
liye Vekili memleketin muhtelif kı
srmı .... , •n.rl,, rı,.neme vazımları l'"I'"ıt
ya mezun bulunmaktadır. Vali, kay-
makam ve nahiye müdürleri okur ya
zar mütehassıslardan münasip gör
düklerini yazım ve kontrol memurlu
ğu ile kullanabileceklerdir. Bunlar, 
tercihan resmi devlet daireleri me
murlarından seçilecek ve bu vazifele
ri lfa ile mllkellef olacaklardır. 
Yazım ve kontrol memurlarının va

zife ve salilıiyetleri ile yazım hazır
lıkları, yazımın yapılma zamanı ve 
aureti, yazım zabıtlarının şekli, bun
ların neleri ihtiva edeceği ve ne su
retle doldurulacağı ve yazımın icap 
ettirdiği tedbirlerin alınması husu
sunda hükümete salahiyet verilecek
tir. 

Yerli, yabancı, misafir, herkes ken
dini ve ailesi fertlerini velayet, vesa
yet ve hizmetinde bulunanları; 

Otelciler, hancılar, pansiyoncular 
misafir ve kiracılarını; resmi, hususi 
müesseseler, müesseselerindeki me
mur, müstahdem ve işçileri, şahsi hal
lerini hakiki ıurette göstererek yaz
mıya ve yazdırmıya ve istenilen ma-
1 funat ve vesikaları vermiye ve gös
termiye mecbur bulunmaktadırlar. 

miş olduğundan, hükümet, proje Ka
mutay'dan kanunlaşarak çıktıktan 
sonra derhal tatbikata başlıyacaktır. 
Yazımın bir kaç sene daha gecikmesi, 
esasen tamir ve teclit kabul ctmiye
cek hale gelmiye başlamış olan eldeki 
kütüklerin büsbütün mahvolarak, 
halkın medeni ve hukuki vesikaları

nın müstenidatının ortadan kaybol· 
ması ve devletin askeri ve bazı mali 
mükellefiyetlerinin gerçekleşmesini 
i=kiin:srz: bir hak sctir.,ool<tir Esaı;en 

ürürlükte bulunan nüfus kanur..u
~un 17 inci maddesi, yazımın on yılda 
bir tekrarlanmasını esas kabul ettiği 
halde şimdiye kadar buna imkan bu
lunamamıştır. 

Çağrı 
X 5.xu.1938 pazartesi günü Umumi 

heyetten sonra Gümrük ve İnhisarlar 
encümeni toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün 
heyeti umumiyeden sonra toplana
caktır. 

X Dahiliye encümeni bugün Heyeti 
Umumiyeden sonra toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

ULUS 

HALKEVİ KÖYCÜLERİ 

İki günlük bir köy 
gezintisi yaptılar 

Halkevl i ler köylere kitap 
i lôç dolapları dağıttılar 

ve 

Halkevi köycülük koluna mensup bir grup komiteden Sezai 
Erkut ve doktor Ali Mustafa Menteşoğlu'nun da iştirakiyle evel
ki gün Küçükyozgat nahiyesiyle Kılıçlar köyüne gidcr~k 2 g.~n 
kalmışlar ve bu müddet içinde köylerde birçok faydalı ışler gor
müşlerdir. 

Köyün muhtarlık dairesindeki top
lantı salonuna içinde 42 çeşit kitabı 

bulunan ve halkevinde yaptırılan gü
zel bir kiltüpane hOO.iye edilmiştir. 
Bu arada okuyup yazmanın, bilginin 
faydaları cehaletin kötülükleri anla
tılmış ve kendilerine okuma ruhu tel
kin edilmiştir. 

Erzurum • Sivas 
istikraz tahvilleri 

Beşinci tertibin kayıt 

s - 12 - 1938 

Kanser hakkındaki anketimiz 

Memleketimizde kanser 
vakası az oluyor? 

Napolyon'un büyük babası, babası, kendisi ve 

iki kız kardeıi hep kanserden ölmüşlerdir 
Kanser hakkındaki anketimiz devam etmektedir. Bugün de 

kıymetli doktorlarımızdan doğum ve ka~rn. h_aata~ı~ları ~.ütehas
sısı B. Saim Merey'in kanser hakkmdakı f ıkırlerını bu su tunlar· 
da okuyacaksınız. 

8. Saim Merey diyor ki: 

Kwıserirı sebebi 
Kanserin sebebi henüz kati olarak 

malum değildir. Bir kısım alakalılar 
anadan babadan ge!itiğini yani irsi 
olduı,;unu bir kısmı da sonradan yani 
kisbi olduğunu iddia etmektedirler. 

İrsi olduğunu söyliyenlerin başın -
da meşhur alim K.>nhayn vardır. Bu 

Gayri tabii kan görünce hemen heki
me müracaat etmelidir. 

Kanserde ağrı, maalesef en son dev
rede vaki olur. O zam.an hastalık da 
ilerlemiş bulunur. Yaş meseleı:ai de 

kanserde çok mühimdir. Hastalık en 
çok 40 yaşına doğru ba§lar. 20 den e
vel ve 50 den aonra çok nadirdir. 

Ayrıca okur yazar köylüye çeşitli 
mevzularda faydalı broşür ve kitaplar 
da dağıtılmıştır. 

Gene köy namına muhtarlık daire
sinin bir odasına içinde bir çok ilaç
lar bulun.an ve üzerinde "her şeyin 

başı sağlıktır, hayatını koru I" yazılı 
ve halkevi köycülük şubesince yaptı
rılan bir ilaç ve ecza bandığı hediye e
dilmiştir. 

da rüşeym halinde iken vücudün her muamelesi bugün bitiyor hangi lıir yerine gayrı tabit olarak 

Kanserin en birinci ilacı, bay ve 
bayan Küri tararfından keşfedilen 
radyomdur. Bir kısım müellifler has
tayı tedavi için hem ışık ve hem de a
meliyatı beraber yapmaktadırlar. 
Bence en iyi usul budur. 

Kütüpane ve ceza dolabı kadın, ço
cuk erkek bütün köylünün huzurun
da merasimle verilmiş, halkevliler ve 
köylümüz tarafından çok içli kon~:;;
malar yapılmış ve köylüler çok sevın
mişlerdir. 

Köyde mevcut 46 hastaya bakılarak 
fakirlerinin ilaçları parasız verilmiş 

ve diğerlerinin reçeteleri yazılmış ve 
bir kısımlarının hastanelere yatırıl

masına tavassut edilmiştir. Bu arada 
doktor sağlık kıoruma öğütlerinde bu
lunmuştur. 

A.tatürk'ün hatırasını ıiiziz 
Gece köyün geniş camiinde bütün 

köylünün huzuriyle bir toplantı yapı
larak konuşmalara başlanmadan önce 
00cul çocukları ve halkevJiler tarafın
dan cümhuriyet marşı söylendik
ten sonra ebedi türkün Atasının isti
rahati ruhu için 2 dakika ayakta sü
kut edilmiştir. Daha ı:aonra Atatürk'ün 
hatıraları saygı ile a.nılmrş, eserlerini 
ebediyen muhafaza için andiçilmiş, 

küçük köylü yavrular Atamız hakkın
da yazılmış manzumelerden bir çok 
parçalar okumu§lardır. Atatürk'ün 
köylümüz hakkında yüksek sözleri 
büyük bir heyecan içinde okunmuş
tur. 

Kalıraman lnijnii'niin 
emrinde 

Çok heyecanlanan yüzlerce k?ylü 
"yüce kahraman lnönü'nün emrı.nd.0 
12 milyon köylü ilt> fi nıilyon =1C'hırlı
nıu LUd-. adlı çelik bir kale,, teşkil et· 
tiğini yüksek seslerle söylemişlerdir. 

Cümhuriyet rejiminin köylümüze 
getirdiği iyilikler, köy kanunu ve hal
kevleri köycülük şubele-rinde köylü
müz için çah~maları Sezai Erkut ta
rafından açık bir lisanla anlatılmış, 
kpylü sıksık alkışlarla sevinçlerini ve 
minnetlerini bildirmişlerdir. 

Sonra köylünün şehirde takip edi
lecek işleri ve dilekleri not edilmiş, 
bilahare köylümüzü ilgilendiren ko
nularda fayda ve gülünçlü filmlerden 
sinema gösterilmiş, hazır bulunanlar 
çok sevinmişlerdir. 

Halkevliler başta Küçükyozgat na
hiye müdürü B. Turgut ve başöğret
men Alaettin ve köyün çalıfkan muh
tarı Ahmet olduğu halde köylüleri
miz tarafından samimi bir surette u
ğurlanmışlardır. 

Yüzde 7 faizli Erzurum - Sıvae is
tikrazının 20 senede itfa edilecek 
dört buçuk milyon liralık beşinci ter
tibin kayıt muamelesi bu akşam kapa
nacaktır. Devlet satışlarında ve dev
let münakasalarında başa baş nakit 
yerine kabul edilmekte olan ve tevki
fatsız yüzde yedi faiz getiren bu tah
villerin beşinci tertibi de hemen he
men hiç kalmıyacak şekilde satılmış
tır. Geri kalan çok cüzi miktarın da 
bu gün tamamen satılacağı anlaşıl
maktadır. 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün saat 15 te toplana

caktır. Bugünkü ruznamede yalnız 
2430 sayılı muamele vergisi kanunun
da yazılı müruruzaman hükmünün e
velki kanunlar zamanına ait vergile
re şamıl olup olmadığının tefsirine 
dair tezkerenin geri verilmeı;i hak
kında Başvekalet tezkeresi vardır. 

Yetim ve tckaiit maaşı tahsis 
olunan dahiliye memurları 
!ç bakanlık, ikinci teşrin ayı için

de 16 yetime ve 17 mütekaide ait ma
aş tahsis muamelelerini tekemmül et
tirmiş ve bunlara maaş bağlamıştır. 

Ekonomi Bakanlığı yeni 
teşkilat kantm projesi 

Ekonomi lıakanlığı, mevcut teşkilli
tının ihtiyaca kafi gelme<iigini göz ö
nüne alarak to~kilat kctnununda deği
şiklik yapmıya karar vermiş ve kentli
sine bağlı dairelerden bugünkü ihti
yaca uygun birer kadro projesi hazır
lamalarını ve kadronun genişletilme
sinin mucip sebeplerini de bildirme
lerini istemiştir. Bütün dairelerin ha
zırlamış oldukları kadro projeleri ve 
mucip sebepler raporları teftiş ve mu
rakabe heyeti reisliğinde teşkil olu
nan bir komisyonda tetkik edilmekte
dir. Komisyon çalışmalarını en kısa 
bir zamanda bitirerek hazırlıyacağx 

yeni teşkilat kanun projesini bakan
lığa takdim edecektir. 

giden bir hücrenin sonradan her han
gi bir sebeple çogalmrya başlaması -
dır. Diyor. Gene irsi olduğunu iddia 
ctlenlere göre bir de hücre nazariyes; 
vardır. Buna göre hücrenin çekirde · 
ğinin anaplazi yahut protoplazması -
nın fizyolojik faaliyetinin bouzklu -
ğu kanser tevlit etmektedir. 

Kanserin irsi olduğu kanaatini u -
yandıracak vakalar da yok değildir. 
Meselfi Napolyon'un büyük babası, 

babası, kendisi ve kardeşleri hep kan
serden ölmüşlerdir. Bunun gibi bazı 
ailelerde kanser görülmüştür. Fakat 
her kanserlinin çocuğunun mutlakö' 
kanserli olmayışı da irsi olduğu hak -
kmdaki mütaleayı reddetmektedir. 
Yalnız kanserin anadan babadan geç
me bir istitlad olduğunu da kabul et
mek mecburiyetindeyiz. Fakat kan -
ser her halde irai değildir. 

K.ınserin sonrooan olduğunu iddia 
edenlerin başında da tanınmış alim 
Firhov bulunmaktadır. Bu zat iltihap 
ve taharrüşle kanserin olabileceğini 

iddia etmektedir. Filhakika vücudun 
bir çok taharrüşlere maruz olan yer -
!erinden mesela dudaklarda, midenin 
keza taharrüşe maruz olan yerlerin -
de, kadınlarda rahimlerde ve bilhassa 
rahmin boynunda kanser sık sık gö -
rülmektedir. 

Gene kisbi olduğunu iddia edenler -
den bazıları da kanserin tnikropla 
geçtiğini söylemektedirler. Bunların 
arasında Marşan ve Hanzeman var -
dır. Bu mikroplar, basiller, ~ayal~~· 
mantarlar ve hayvani parazıtler~1 • 

Nitekim LcooolO ,,dJ, u1.Jletor bu mık
' opıarı farelere aşrlayarak onlarda 
kanser yapabilmiştir. Fakat her kan
serliye temas edenelcre kanser ge~ -
mediği gibi her yaralıda da mikrop 
görülmez. 

Kadınlarda luınser nasıl olur 
Kanser ne kadar erken teşhis edi -

lirse tedavisi de o kadar kolay olur. 
Kadın hastalıklarında kanseri ça -

buk anlamak için çekirdek "nüve" ha
linde iken hissedilmesine imkan yok
tur. Biz maalesef yara şeklini alınan 

teşhis edebiliriz. Bu yaraların da ilk 
nazar dikkati celp eden arazı akıntı
dır. Bu akıntılar bir de koku yapar ve 
et yıkantı suyuna benzer bu da kan-
serin tipik arazıdır. Daha sonra koku, 

Hususi muhasPhc mfüliirlcri bir fare ölüsü gibi kerih bir hal alır. 
arasında 

İç bakanlık, hususi muhasebe mü
dürleri arasında yapılacak terfi ve de
ğişikliklere ait listeyi hazırlamıştır. 
Liste önümüzdeki günlerde lç baka
nının tasdikine arzedilecektir. 

İkinci ve az rast gelinen araz da ka
şıntıdır. Dış tenasül uzuvlarındaki 
kasıntıya dikkat etmek lazımdır. Ü -
çü~cü ve en çok görülen araz da ka
nama.dır. Kadınlara vakitli vakitsi~ 

cima esnasında azar azar kan gelir. 

Kanserde üç devre vardır. Birinci 
devre başlangıç devresidir, ki yukarı
da söylediğim arazla kendini g&te -
rir. İşte o zaman hemen hekime gi • 
dilirse önü çabuk alınır. 

İkinci devre vücudu istila etme 
devridir. O .:aman kanser hücreleri 
beyaz kan yollariyle vücudun her ta• 
rafına yayılmağa başlar (metastaz). 
Ve bu yayılış bir sürü tahribat yapar. 
Ve hastalığın tedavisini müş.külleş -
tirir. 

Üçüncü ve son devre kanser hücre
leri toksinlerinin vücudu zehirleme
si veya başka uzuvlarda bir takım me
tastazlar yapması sonu olarak bir ta
kım araz başlarkeın hasta arık ölüm
den kendini kurtaramaz. Hastayı 

mümkün mertebe ilk devrinde yaka -
lamalıdır. Tedavisi ya ameliyat veya 
ı11k ve yahut da ikisinin birden tat -
biki suretiyle olur. Son istatistiklere 
göre her iki türlü tedavide de alınan 
neticeler hemen tamamen aynıdır. 

Bir de kansere çok yakın ve Sar -
kom denilen bir akrabası vardır. Bu 
da vücudun yağ ve et gibi dokuların.
dan meydana gelir. Bu da aynı şekil
de tedavi edilir. 

İstatistiklere göre kanserin bizdeki 
tahribatı di~er meınlekeıtler\ey daha 
awır. 'Gerek An.kara ve gere tan • 
b l'da sık kanser vakalarma rast gel
~yor\lz. Bunun ebebi belki de vücu
dumuzu bir çok taharrüşlere maruz 
bırakacak şekilde yaşamarnamrrorr. 

Fakat ne yazıktır ki elimize geçen 
kan<serler tamama yakın bir ekseriye
ti hastalık ilerledikten aonra vaki ol
maktadır. Bu yüzden istediğimiz ka
dar iyi netice alamıyoruz. 

Tuluz radyosunun 

müelliflere verdiği para! 
Fransa'daki Tuluz radyosu, sözle 

yapıtın neşriyat hariç olmak üzere 
yalnız musiki için son 18 ay zarfında 
"müellifler cemiyeti,, ne 1.171.872 
frank para vermiştir. Bu rakam da 
gösteriyor ki, Tuluz radyosu, fransız 
radyolArının, en az zevzek, fa~ eıı 

çok musikili bir radyosudur • 

Yağmurdan zarar gören 
cift<'iJer .. .. 

Ordu, jandarma, polis kıta ve mü
esseselerin amir veya müdürleri, ma
iyetlerinde bulunanları yazdırmak 
hususunda aynı mükellefiyete tabi 
bulunmaktadırlar. 

Makbul mazeretler bulunmaksızın 
teklif edilen yazım ve kontrol me
murluğu vazifesini kabul ve ifa et
miyenler; yazım memu~larının iste
dikleri malumatı vermıyenler veya 
hakikat hitafı beyanatta bulunanlar, 
sahih olmıyan vesikalar gösterenler, 
kanunun tayin ettiği mükellefiyet ve 
mecburiyeti ifa etmiyenler veya e.ttiı_:
miyenler, yazımın yapıldı~ı yerın ı: 
dare heyeti karariyle on lıradan ellı 
liraya kadar hafif para cezasına. çarP,
tırrlacaklardır. İdare heyetlerı hu
kümlerinin para cezaları kati olacak-

Avukatlar ! 
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bu ka·.:lının tam on ır tane şube ev 
daha İ§lettiğinden bahsediyorlardı. 

Ziraat Vekaleti, Ziraat bankası u
mum müdürlüğü nezdinde teşebbüs

te bulunarak, son yağmurlarla ekin
leri kısmen zarar gören köylülerin 
bankaya olan borçlarının tecilini iste
miştir. Banka, şubelerine lazım gelen 
emri vermiştir. 

tır. 

Tertip edilen para cezasınm öden
memesi halinde mahallinin en büyük 
miılkiye memuru tarafından ya~ıla
cak müzekkere üzerine cumhurıyet 
müddeiumumiliğince alakadarlar hak 
kında türk ceza kanununun 19 ve 24 
üncü maddeleri mucibince muamele 
yapılacaktır. 

Deneme yazımının masrafları~ Da· 
hiliye bütçesine konacak tah~ıkatla 
temin edilecektir. Memleketın son 
nüfus yazımı 1320 senesinde ya~ı~mış 
ve 34 seneye varan bu devre ıçınde 
nUfus kütüklerinin çoğu yıprantnı§ 

ve hiç kullanılmıyacak bir hale gel· 

Bu aym baımdanberi yeni avu
katlık kanunu yürürlüie ginnit 
bulunuyor. Yeni bir kanunla mea
leklerine yeni bir inkitaf imkanı 
verilmiı olan türk avukatını kutla
mak iateriz. 

Cümhuriyetten beri mea)eğini, i· 
tibar ve hayaiyetini kurtarmıı ve 
sağlaınıı olan avukatın ondan ön
ce bu ınemleketteki durumu, ol
duk .. a ·· ··t·· ·· d .. " , aoz go urur u. 

Cüınhuriyetten önce avukatlar
la utraıan rejimlerin bütün yapa
bildikleri ona verilecek isim ve 
unvanı deiittinnek olmuıtur. Me
sela kırk yıldanberi avukat keli
mesi, köylüler ve fazla cahiller ta· 
rafından abukat ıekline aokula
rak, dilimize yerleıtiii halde meı· 
rutiyetten önce ve meırutiyette o
nun adı: ''vükelayi daaviden" "da
va vekili,. idi. Sonra harp ve müta
reke Türkiyesinde yepyeni bir un
van bulundu: "muhami". 

Fakat hükümet ve baro, bütün 
bu unvanları değiıtirip dururken 
köylü tabakası arasında avukatın 
deiiımez bir lakabı vardı: Tez
vir! 

rihe karıfıyar. 
Sözün kıaa.aı, kanun müdafile

rının durumunu üç gün·denberi 
yepyeni bir kanun aağlamı§ bulu
nuyor. 

Brı da mı rekor? 

Asrımızın çılgınlık derecesine 
varan iptilalarından birisi de re· 
kor kırmaktır. Spor ve yarıı aba
larında kırılan rekorları biliyoruz 
ve bunların kırılmasından fayda 
çıkbğı da muhakkaktır. 

Fakat ~u anlatacağnnız rekora 
da bakm! Bunu da modern rekor
lardan birisi mi sayacağız? 

Varşovah Haim Rozenholz, 38 
ya•larmda bir adamdır. Şimdiye 

kadar 25 kan botamı§tır. Fakat bu 
rakam kendisini tatmin etmiyor
mut; bu aivri akrlh herif, geçen· 
]enle gazetecilerle konuşurken fU 
sözleri aöylemiı: 

- Bu botama aayısını elliye çı
kannak iaterim; ancak o zaman 
kendimi tatmin edilmit sayaca
ğım! 

'.Ahtapot! 

Ahtapot, neden korkunç bir 
hayvandır? En aşağı sekiz kolu, 
yani ıekiz ıubolik tetkilatı oldu -
ğu için. 

latanbul'da da bundan bir müd
det önce bir taraftan namusauzluk 
dellallığı, bir taraftan da kambi -
yo kaçakçılığı yaptığı için bir ka -
dın tevkif edilmİ§lİ. 

Son posta ile gelen gazeteler, 

Ahtapottan da korkunç değil 
mi? Onun koJları, galiba, en fazla 
sekiz tane olur 1 

!lir aktifriin .cınn rnlii ! 

Bir zamanlar, memleketin sanat 
SRhasında kendisini ''Silven'in fa

kirdi marifeti,. diye 58.tan iri yarı, 
aahneye yakışmaz bir adam vardı Dün şehrimizde hava kapalı ve ya
ki büyük roller yapıyorum diye ğışlı geçmiş, rüzgar durgun kalmış
bangır bangır böğürürdü. tır. Günün en yiıksek ısısı gölgede 12 
Aktör Burhanettin'den bahsetti _ derece olarak kaydedilmi1tir Yurdun 

Hava kapah ~ e yağı~h gc<:ti 

ğimi, belki, anlamııaınızdJT. Orta Anadolu, Akdeniz sahilleri ve 
w • w cenup şarkı mrntakasında hava kapa-

Bu d~.gersı.z aahne artıg~ın va- 1ı ve yagışlı diger mıntakalarda iae 
tana donemıyecek kaçak bır ser - kapalı geçmi ·tir. Son 24 saat içindeki 
seri olduğunu da belki bilirainiz. yağışların karemetreye bıraktıkları 
Şimd.~ ~u ~damın eskilerinden ~a- ı su miktarı Alanya'da 78, Bucak'ta 49, 
ha kotu bır rol alarak Fransa da Bodrum ve Sandıklıda ıs. 1sparta'da 

Türkiye'yi ya.ı~.n .Y.~~lıı .tanıtan kon- 16, diğer yağışlı yerlerde ise 1-15 ki
franslar verdıgını ogrenıyoruz. logram arasındadır. Rüzgarlar müte-

Eğer fransızlar bu herifin kel- havvil olmak üzere saniyede en çok 
ter.ini, kulağını seyredip de gönül- beş metre kadar hızla esmiştir. Eıı dil-
i . . vl d" k . bı"r şük ısı sıfırın altında olmak üzere Ererını eg en ırme ten gayrı 

zurum'da l, Karst'a 2, Van'da 4 dere
maksatla onun söz söylediği yer· cedir. En yüksek ısı da srfrrın üstün-
lere gidiyorlarsa acırım v8:kitleri- de olmak üzere İzmir· de l 7, Bodrum 

ne 1 ve Antalya'da 18 derecedir. 
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Filistin konferansına 

DÜNYA HA.SERLERİ 

doğru 
Fil· " 1•tin nıandumın İngiltere _... 

teınlekeler nazrrma göre, yeniden 
tefıiri, fakat hakikatta tadili için 
lorıdra'da toplanacak olan konfe • 
~~ . . 
8 

ın hazırlıkları hayli ilerlemıt~r. 
•zı arap memleketleri müme .. ıl-

leri · l ·ld· 'imek nın yo a çıktıkları da bı arı • 
tedir. Gelecek aym batlangıçlannda 
toplanacak olan "yuvarlak ~ 
lsoaferanama'' Filiıtin araplan, Fı • 
li.tin Yahudileri ve arap memleket • 
leri .. :.- ·· ·ıı · · t"r~L edecek -ler -. munıe111 en Jf ı .. 
. dir. Filiatin'in mukadderatını ta • 

'la edecek olan müzakerelere arap 
....... leketlerinin karıfbnbnaaı, in • 
liltere'nin znnnea "Panar•P" hare • 
lcetini taıuma11 demektir. Eauen ln
liltere hülriimetinin Balfur be: ,._amea&ni yeniden tefsire ti.bı 
~ Fil~in'de kartılaıtaiı ar•P 
..._.vemetinden ziyade, lntriltere'· 
"İn, İyi münasebette bulummY• dai • 
..._ huauai ehemiyet verdiii ara~ 
...._leketlerinin tazyikinden ilen 
hbnitt• 

' 

fon Ribbentrop bugün 
Paris'e hareket ediyor 

Bu ziyaret, altı senedenberi Fransız 
ve Alman ricali arasında ilk temastır 
· 4 _ Evelce de haber verildiği üzere, alman harici-

Parıı, a.a. · · ·· .. p · ' h k t f R'bbentrop yarınkı pazarteıı gunu anı e are e 
ye naktzı~ı Gaon etıeler fon Ribbentrop'un aeyahati hakkında pek 
edece ır. z ' 
az tefsirlerde bulunuyorlar. 

Maten g~zetesi.' çok memnun görü· ı 
nü yor ve dıyor kı: 

lu·· n dog- rudan doğruya ve 
"Bu usu • . 

vazih istiıar·e gibi yapıcı bır faydası 
olacaktır ... 

· n.--. .. 'da bu seyahate övr gazetesı, ~ . _. . 
. t atf edilmeırnek iıtendıgını 

ehernıye . 

İngiliz hava nazır1 
Fransız tayyare 

merkezinde kaydederek, niçin? dıye soruyor. 

"Acaba Almanya ile Fransa'nın bir· ı Paris, 4 a.a. - İngiltere hava itleri 
birlerine köpekler gibi bakm~kta ~e: nazırı, bugün ''Nilla Voublay'' tayya • 
vam etmeleri, Ciaıno'nun derpı~ 7'ttığ~ re merkezini ziyaret etmiştir. Orada 
şekilde bir Avrupa kurulması ıçın mı fransız tay~areciliginin son terakkile-
lazıındır ,. rinin if adesı olan on beş tayyare sıra-

l · •rwJen lanmış bulunuyordu. Bunların arasın· 
lt.alya i~pa~Y? ı§ı da beş yeni avcı, beş bombardıman, 
sıyrılmak ısuyor am,a... . iki taraasut, bir otojir ve iki avcı ta -

Figaro gazetesinde d'~~ıne&&on, 1
: lim t~y.yareıi bu1l1unuy~rdu. 

talyan meclisi hidiselerını Çe~r lngılız nazırı, Bour1e,. den saat 15 

1 
ile })aladiye arasında Para• te de hareket, etmiştir. Hareketinden e-

eyn da gene· · lan müazkereler sırasın vel gazetecılere beyanatta bulunarak, 
yaf ~ranko'ya aıuhariplik ~kkın•.n ezcümle fransız hava nazırı ile iki mem 
~=rilaıdi ıneselcıini~ halledılıneı;.~! leketi alakadar eden meseleler hak -
olmasından ınüteve~lıt ~vkalide 

1
.:. kında görütmüş olduğunu ve lngil • 

tur ve tehevvür netı~esı olarak te a tere'ye ingiliz müdafaa kuvetlerinin 
ki ediyor ve diyor kı: ıulh lehinde daha müessir olabilmesi 

"la ı harbinde tamamen anga· için elinden geleni yapmak niyetiyle 
. ~nytt0 .. olan ltalya daha şimdi· gitmekte bulunduğunu söylemiştir. 
1e vazıye .... ' . 
den bir kaç ınijyar sadetmı§ bulun· 

Grev yüzünden 

Normandl vapuru 
hareket edemedi 

Havr, 4 a.a. - Umumi ajana Atlan
tik kumpanyasının sivil müstahdemi
ni grev ilan etmiş olduklarından dola
yı mutbak, kamara iliıb .. gibi servis
leri müetahdemininden mahrum ka
lan Nonnandi transatlantik'i dün ak
pm saat 14 de hareket edememittir. 
Bu sebepten dolayı "Nor:mandi" nin 
hareket saatine tekabül etmek üzere 
Paris'ten tahriki icap eden trenler 
tahrik edilmemiştir. 

Grevcilere yol veriliyor 
Paris, 4 a.a. - Transatlantik kum -

panyaaının Havre'deki memur ve 
müstahdimlerinin grev yapmaları üze -
rine, kumpanya yüz kadar kimseye 
yol vermiştir. İşlerine tekrar başla -
mak istiyenler kumpanyaya iş müra · 
caatında bulunmıya m~bur tutul • 
muşlardır. 

Bir Bulgar tekzibi 
Sofya, 4 a.a. - Bulgar Ajansı bil -

diriyor : 
Biıkreş"te çıkan universul gazetesi, 

bir haber neşrederek, İon Mihavcanu 
isminde bir şahsın bulgar hududunu 
geçerek Romanya'ya döndüğünü ve 
1913 harbindenberi harp esiri olarak 
bir temerküz kampında mevkuf tutul
duğunu ve bu kampta daha 280 harp 
esiri bulunduğunu bildirdiğini yazmış
tır. Bulgar ajansı, bu haberin katiyen 
uydurma olduğunu bildirmiye me -
zundur. 

lond:~'da toplanacak yuvarlak 
lltaaa konferanam• arap memleket • 
1-inclen aelecek olan m~saillet" 
t. ınenıleketlerin bükümetlerı tara· 
fnıdan aeçilecektir. Kıral lbniaaüud, 
keQcfiaini temsil etmek üzere oğlu ~
llair Faysal'ı göndenniıtir. Fakat fı· 
li.tin'den gidKek olan mümessiller, 
-.aJaıılryor ki, lngiltere b~kümeti ~a
tafnıdan MÇilecektir. lngıltere ht;ı: 
lriiıneti de her zümre arabın temaılı
'li teınin etmeyi vadetmekle beraber, 
tedhiş hareketlerinde rol ,ynıyan 
~aelerin Londra'ya çağrılmıya : 
eaıdarmı bildirmiftir. Anlatılıyor ki 
b-., formül Müftüyü Lonclra'ya git • 
llaekten meneden bir fon:ıüldür. Fa
lıat Londra konfera~ . t~plaıa • 
llaaıı fikri ileri ıürüleli, Fılaıtm • • 
l'apları araımdaki ayrılık bu m•-; • 
leftin en dikkate layik olan no~ta •
-d b" 'd" Londra'da tanaıl me
·- an ıra ar. ed b de
leleıi kartıamda tebaı'Ü,Z en u 
..:-. 'bt·ı· f l-•iltere'nm Balfur be-
·- ı ı a, - . . . · 
,..,nam-ini tatbik ·~~ ı~ı~ yırml t ı 
lenedenberi ...,.. gii.-.fuu an • -
..._ktac:br. On aen• kadar ~v~I Lon. • 
ct...•da Hindiatan'm iclanlllll teebit 
-tın k . İD bir yu•arlak maaa kon-

maktadır. ltalya bu işte~ .. k~rtulmak, 
fakat hiıç şüpheeiz pre~tıJı~ı .~urtara· 

k çıkmak ietiyor. tşın butun anah· 
ra b radadır. ltalyan infiali zahirde 
tarı u . b"l 
bize kartıdır, fakat hakikatte . ı vası· 

Polonya parlômentosunda Ukranya 
ekalliyet mebuslarının bir hareketi 

f • 19 ı--•tll· Davetli olduju 
eraaaatoP- . . · 

ta lngiltere'ye hitap etınektedır. Lon
dra kabinesini İspanyaya kar•• ba•ka 
bir politika takibine ıevke~k ve 
müteakiben Pari• üzerine tazyık yap
masını temin mevzuu bahistir.,, 

ı..ıc1e ı.oaclr•'ya sitmek iatemıyen 
Candi',. bu )aareketiııin sebebi. ~ • Bütün mühim meseleler 
l'Qld ... z...,.n f11 ce•abı vermıtb : .. .. .. 

- Jnıilizlere, hintliler araımdakı goru~u lecek 
aaalafltlazlıklardan doiacak müca • _Bertin it a.a. _ Alman matbuatı, B. 
.._ --: · ,,_._ '- --'·~ .. ~ , ... ,._ von Rihhentrop'un Pariı aeyabatl 
~k_ılçm. L! d h"'k'" t' hakkında tefsi.rata devam etmektedir· 

Ukranya'nın arazi 
muhtariyeti istendi 

VarfOY&, 4 a.L - Polonya melJaAn meclisinde fntınalı bir cel-
~ •tıhyor aa man a u ume ı, 

Filiıtia cleles••JOll a ._kr. 
taret ettifi noktayı söz önünde t~ • :S..en·a. ' ~tung, 
t.,. k ı ingilialer, f ı - B. von Ribbenıtrop un -
. ak eeçec:• o uraa. k f anımda metinden istifade ederek franeı• de.,. 

liatin yuvarlak maaa on erk •. t 1 t adaaılariyle Avrupa politikasının 
b' ·· delesinin zev anı • • e · '-ik ed ır arap muca . d koafe _ bütün mühim mesclelerinı tet. e-
dacaklardll". Halbuki Lon ra .. .. . . 

b
. ı··inin tezaburune ceğını yazıyor. 

"-nar ar•P ır ıı l ~J ki.. a,· ' .
1 

_1.:1 .un-lidir. Arap ar, oaıui.ger Vorposten -yor • 
ır veaı e t..,-. k p · 't 

&Qcak böyle birlik manzaraaı artı. "Altı yıl eYel Streeıecnann arıs. e 
'lllıdadrr ki dünyan• nazarında bak Brinad ile KellOI paktını ~ c~ıf· 
le b'I" 1 r . 0 zamandanberi kollektıf emnıyet 
azana ı ar e • • • d let u. .. ·· F a 
Balfur be1anoeJll8•1DID • • ıiıteıni tamamen çökmu.,ıur. rans 

"e hak mefhumu bakımından en aa - ve Alınallya bir kıere daha . kar9ılatı· 
L 1 t fı kalem• almarkea, 1 Alaıanya koı:otularıyle barıf 
•at o an ara , . · • yor ar. . . h • 
l='iliıtin'deki arap niıfuıunun re1~ ve iyi anlaflDI ııtıyor, fak.~t ta rı~ c 
lll\iracaat ec1umemeıidir. Bu, ınan a dici bolıevizm~ kartı mucadelesıne 
lbefhumanun pren•ipin• de aykm - devam edec.cktır.,, 
d Be • hazırlayanlar, a - ·m 
ır. yann~ daki kır • Deklôraıyonun tan 

l'aplann Amenk• kıt•llll ud' • u· •L' ah ı...., L-nuye 
lllızı renkli in .. aıar gıuı, J • . ene 
'L d .. Hin içme çeki • . 
qaeereti kartıırn a ço " L-.-:- ola- Frankfurter Zeıtung: 
1 

1 
"b yet muoa..-•• mütte ek franıız • al· 

ecek erini ve nı 9: lıdardır· A.· ·•Almanya, • . kk 
C&klanm saanetJnlf olaca . • deklarasyonunu ımza etme 
l'aplann mukave1118tleri ve bu Y'": :~lde kuvetli ve sük<kn.a kavuıt.mU{ 
Bene içinde azalacaiı yerdekar•P ~'z b. Fransa ile dostane bır ruh içın<le 
fu 1 " binden do uz 7.. ır a..n.ak auusunu ifade et· 
ıwıun a tı yuz f T tin arapla· vınyana Y•r-

dokaan bine çıkın•••, 1 ;...-a mu· mektedir.,, diyor. 
tının yaf&llNlk •• aynı z k azmini Kölnıeche Zeitung, yazıyor: 
~adderatlarma bak~m ~111~ .-• zar• "Bu deklarasyonun tarihi ehemiye-
.. bat etmqtir. Geç11uf ~~~fllau do _ . . . emleket hudutları hakkında 
frnda Filittia'in yahudı .nu ·.ıi art • tı ,ıkı rn . h ihtimalini izale etme· 
.L.-~ W. t il• bar 1111 her tUrlil şUp e . t hudutlarını 
&\1111 " m acen rfrnda araP . dedir Bu vaızye , . 
lllıt iae, aynı miiddet .za .. de otuz sın . J"kki eden İngiltere içın 

- ıle yuz "Ren" de te a 
11\ifuıu yalnız dogum. 'ttll'' • V• · 
L . ...ı:.t etıDI de rnühiındır.,. 
ueı niabetinde teza7• . f teıkil ---
•rap nüfuıu kahir ek .. ~!b~ ~ıae olan 
tt·ı· "k' ··ı ıua bırı il' e ı ınden ı ı nu u . . d pek a:ı: 

lliabeti bu yirmi aene ıç~n e Balfur 
d • . . . R ı· -• lnıılterc. 
eılflllltbr. ea ·~·. olun çık -

beyannameıiyle çızılell ~at ed• • 
lllaz oldufunu anlayınca bati•· 
tek, başka formüller araın;!;.1111 bu 
ID1ttr. Yuvarlak 111aaa koni nınakta· 
formülü bulmak için top a 

dır. A. ş. ESMER 

-
Ruzvelt bir nutuk 

söyliyecek 
1 l ı tıaber a -

Va,in&ton, 4 a.a. - Y . editdiii· 
llıakta olan mahafilde temınl( tin U· 

i ti aro 
n~ göre B . Ruzvclt, Ş ma ö Uyeceğf 
nıversitesinde radyoda 1 y Uteallik 
nutukta harici siyasete 111 Bu 

.. 1 nacaktır. 
lnuhim beyanattı bu u ttatya. 
beyanat, kendisinin, AltnanY;" leriyle 
9e Fransa'daki aınerikan se ır • 

1 · netıce-
Yapmıı olduğu görU,me erın 
lerini huJ.a.a edecektir. 

Bir kanalla 

Atlas Okyanos'unu 
Paslflk'e ballamak 

4 a.a _ Nevyork Times 
Vafington, ·sın! -·hfiller ve 

· ıörc re ~ 
gazettı91ı:ıc Va "tıoiton bur Atlu ok-
kongrenın . t1 "-erinden Pui-

Nıkaragua...., . . 
yanuıunu bag· tıyaıcak yenı bır 

--ana-un• ~ "--fik ,,_, rna büyük bir alaka guw-
kanalrn in ... .AJDcrika ordusu bu pro
tennektedir. ·-ektedir. Zira tek .. ııaret c.... k 
jeyc muza ıcanah harp vukuunda o-
bir panama . edilebilecektir. 
!aylıkla tahr1P . sı masrafı 725 mil-

Yeııi kanalın ı:ufu 'l77 kilometre 
dolar ve uz yon 

oıacaktıt· 

se olmuftUr. d . · · · ı · Ukranyah ekalliyet mebualann an ve meclıı reııı vekıl erın -
,.a__ Ra.v N~re iddetli bir nutuk irat ederek Ukranya'nın arazi 
balomıncJ&n mZıCrı1c:ı&1-: :...-i• v~ Ukranyab mebusların bu 
bapta bir kamın llyihaaı te.di edeceklettnt .Qyjemittir. Hatip, 
Polonya hududunun öbür tarafında ~ir U~a devletinın te
ıekkül etmit ol~aıı~dan dolayı. b~tıyar olduiunu beyan etmek 
suretiyle aözlenne nihayet vermııtır. 

Bu nutuk, polonyah mebuslar tara· 1 

~~ş~~~ şiddetli protestolarla karıılan- 1 KÜÇÜK O I $ HABER l ER 1 
Hüküınet taraftarı birlik fırka11 -------------_ 

mebuslarından Ostrovski, şiddetli bir 
nutukla mukabele ederek ukranyalı 
mebuaların harekeketini tee11üfle 
kartılamr' ve Polonya milletinin bin 
senedenberi Polonya'ya ait olan cenu-

X lakenderiye, - Mısırda mukim 
italyanlar tarafından Mısır milletine he 
diye edilmiş olan Hıidiv lsmail abide -
si bu sabah kıral Faruk tarafından 

reacnen kütat edilecek ve meraaimde i-
bu şarki erazisini kanının son damla· talyan iyin reisi hazır bulunacaktır. 
sına kadar müdafaa edeceğini söyle· 
miştir. 

Aynı fırkanın reiıi General Skvar
czyniski de mühim bir nutuk söyle
mi9tir. 

General bilhassa Polonya'nın Maca· 
ristan ile müıterek bir hududu bulun· 
maaı Hızumundan bahaetmi• ve bu lü
ıumun yalnız hiui C9baba müstenit 
olmayıp aynı zamanda Polonya'nın 
menfaatleri icabından olduğunu söy
lemittir. 'Generale göre Polonya'nın 
dıt ıiyaseti, Macaristan'ın Karpatlar
altı Ruıyası hakkındaki emellerine 
müzaharet etmek icap eder. 

General netice olarak, Polonya için 
en mühim meselenin yahudi meselesi 
olup Polonya milletinin yıthudilerin 
nüfuzundan tahlis edimeıi lazım gel· 
mekte olduğunu .c>yımıı.t1r. 

Mebuslardan Ponıkieniu de Polon
ya'nın müstemlekeler elde etmeıi i
cap etti&ini ve bu emeli tahakkuk e
dinceye kadar mücadele etmeli lbım 
olduğunu söyleınlttlr. 

Mllano'da fıılst 

kuvelleri leftlı 
Milano, 4 a.a. - Fa9iıt fırkası ııe

nel ıekreteri B. Starace, dün aabah 
buraya gelmittir. Mumaileyh, Mila
no'nun fatiıt kuvetleri ile eyaletler· 
den gelmit olan fa,iıt kuvetlerinin 
muazzam bir toplan.tısına riyaset et· 
mittir. 

X Bükreı, - Dün saat l 9.30 da i -
talya ile Romanya arasında aktcdilmiş 
olan yeni ticaret ve mali itiUf name • 
ler imza edilmittir. 

XVarıova, - Alman sefiri bay fon 
Moltke, diln BerJin'e gitmiıtlr. 

XVarıova, - Gazetelere nazaran 
Varşova yüksek ziraat mektebinde po
lonyalı talebe ile yahudi talebe ara • 
sında bazı hadiseler zuhur etmiıttir. 

XLondra - B. Pirow, Londra'ya 
gelmİ§tir. 

XBelgrad - Muhalefet Belgrıd'
da bir seçim toplantı11 yapmııtır. Eski 
nazırlardan ve sarp fraksiyonunun ıe· 
fi Davidoviç'in ba9kanlıgında vuku 
bulan miting hidiıeliz geçmiıtir. 

XKopenhag, - Letonya hariciye 
nazın B. Muters, buradan Hamburg 
yolu ile Londra'ya hareket etmittir. 

X Roma - Gazeteler, kadınların ye
korporasyonlar meclisine dahil ohm -
yacaklarını yalnız korporasyonlar mit
li konseyinde Aza bulunanların bu 
konsey celselerinde hazir bulunabile -
ceklerini turih etmektedirler. 

XBelgrad - Hilkilmet partisi Mar
burg "Drau" da bUyUk bir ıeçim top
lantısı tertip etmigtir. Dahiliye nazın 
B. Koroşetz bir nutuk söylemiıtir. 

X Paris - B. Bont alman büyük el
çiıi B. Weloze-c:k'i kabul etmiıtir. 

X Brüksel - B. Albert Januen, B. 
Spaak tarafından kendisine teklif edi
len maliye bakanlı,l~ kabul etmfttir. 

Romanya' da 

Yahudilere k1111 
tedbirler isteniyor 
Bükrq, 4 a-:a. - .. Unweraal" ve 

"Kabital" gazeteleri, yabudilerin Ro
rna.nya'yı istili etmeleri tehlikesi kar
şısında bilyük bir endişe İ'zhar etmek
tedirler. Çünkü yahudiler, memleket 
iktısadiyatına yüzde doksan nispetle 
hakim olmıya muvaffak olmuflardır 
ve memleket kültürünün mutlak ha
kimi kesilmek tehlikesini arzetmekte
dirler. 

Gazeteler, memleketin bu teıhlike 
altında boğulmaması için derhal bu
na karşı harekete geçmek lüzumunda 
ısrar etmektedirler. 

Şanghay' daki Fr1nsıı 
mıntakas111dı hidise 

İtalyan ve Fransız 
bahriyelileri 

kavga ettiler 
Şanghay, 4 a.a. - Bu akpm fran11z 

k.onscsyonunda bir kahvede fransız 

ve İtalyan bahriyelileri araaında ,.id
detli bir müsademe vuku bulmuf, bir 
italyan yaralanarak hastaneye kaldı
rılmıştır. 7 İtalyan tevkif edilmiıtir. 

Bu kavga sırasında İtalyanlar bir ame
rikalıyı yaralamışlardır. 

Müteakiben yeni bir kavga daha 
çıkmı,, bu aefer italyan piyade nefer
leri de ite karıtarak iıki f.ranıız polisi
ni yaralamışlardır. Sükun.et Ç<abuk ia· 
de edilmiştir. 

Japonya' da vergiler artıyor 
Tokyo, 4 a.a. - Mü§allitler, yakın· 

da vergilere yapılacak yeni zamnun 
japon düyunu umumiyeıindeki seri 
artmadan ileri geldiği kanaatindedir
ler. Filhakika bu düyun 1939 da 1936 
dakıinin loki mialine yükselerek 20 
milyar yeni bulacaktır. Bu artmanın 
sebebi bidayettenberi kıaa ve orta va
deli hazne tahvilleri ihracı ıuretiyle 
ödenen Çin harbi mnraflandır. 

Bir nutuk 

"Hitler sömürge 
meselesini de 
halledecek!,, 

Kuel, 4 a.a. - Kuel milli ıoeya • 
list birliği ıefl Welnrich, milli sö
mürge cemieytinin bir toplant11ında 
ezcümle demiıtir ki: 

"- Führer bu yıl nasıl on milyon 
a~manı ~na yurda bağlamıpa, müna. 
sıp vaktı gelince ıömi.ir&e meselesini 
de o suretle haltedecektir. 

Haber verildiğine ıöre, 14 ilk ki. 
n~n~a b~rada ıömürıe meaeleai için 
buyuk bır tezahür yapılacaktır. 

Valansiya'ya 200 
bomba atlldı 

Valanaiya, 4 a.a. - Bu sabah 26 Sa
voia tayyareıi liman üzerine 200 bom· 
ba atmıftır. Birkaç ev yıkdmıı l7 ki-
şi ölmüıtür. ' 

1 ıalyan yaralıları 
Roma, 4 a.a. - Gradisca vapuru ı.. 

panya'd~ yar~lanan 418 İtalyan lej • 
yonerlnı hamılen Napoliye gelmiştir. 

Belçika konıoloau kalıyor 
Madrid, 4 a .a. - Madrid'deki Bel

çika konıoloau B. Hubert Chabot 
B.~lçika bat kon&oloau ile maslahat ~ 
guzarının hareketlerine rağmen Bel
ç~k~ te~asrnı~ ve ticaret menfaatte
rının hımayesıne memur diier kon -
ıoloıların cümhuriyet bölgeıinde ka
kalacaklarını gazetelere bildirmiştir. 

Meksika'nın Almanyı'da 

temin ettiği kredi 
Nevyork, 4 a.a. - Melcsikodan Nev· 

york Timee gazetesine bildiriliyor: 
Meksika hükümeti idaresi hükıi· . , 

met elıne alınan ingiliz ve amerikan 
petrol fabrikalarını modernise etmek 
için iki milyon bet yU:ı bin dolarlık 
makine ,allt ve edevat atm alınmak 
üzere Almanya'dan mlhim miktarda 
kredi temin etmiftir. 

Bizim 
göç 
politikamız 

(Başı ı inci sayfada) • 

Geliti güzel bir kalabalık de• 
iil, itleyen, içtimai ve iktıaadi 
nizamda vazif eaini ve yerini bu
lan nüfua divaaı pefindeyiz. Bu
nu temin eden tartlardan biç bi
rine halel selmemek f&J'b ile, 
Türkiye'ye gelecek türk muha
cirler meaeleıini en az zamanda 
halletmeği meaul makamlann ela 
arzu ettiklerine fÜphe yoktur. 
Bizim ihtiyatlı hareketimizin, 
ancak kendileri lehine olduiunu, 
Türkiye vatandatı olmak için A
bıraızlık gösteren ırkdaılarımıza 
telkin etmek daha doğru olur. 

F.R.ATAY 

Baıvekilimizin 
gazele<ilere 
illlf atları 

(Başı 1 inci sayfada) 

B. Celal Bayar, Matbuat Cemiyeti· 
ni bugünkü ziyaretinde dünkü beya -
natını teyit etmiş: - Celal Bayar 
hükümetinin matbuattan gizli bir ip 
olmadığını, gazetecileri umumt itler
de fahri müfettiş telakki ettiğini söy
lemiş ve türk matbuatına büyük mi. 
tem günlerinde gösterdiği ıuurlu hu. 
aaıiyetten ve milli birliği teyit için 
yaptıkları yüksek yardımlardan do. 
layı takdirlerini bildinnittir. 

latanbul M.-buat Cemiyetinin eaki 
bir baıı olan B. Celal Bayar, cemi • 
yetin fahrt reisliğini kabul etmesi 
için reia B. Hakkı Tarık Uı tarafın. 
dan yapılan teklifi kabul etmiıtlr. 
Toplantıda bazı meelekt itler de meY· 

zuu babı olmut ve bunlardan gazete 
sahiplerinin yeni kanuna cöre •er -
mek mecburiyetinde bulundukları 

5000 liralık teminat da görUtülmut• 
tür. B. Celal Bayar bu teminatın te -
dariki iç in mali kolaylıklar göaterme
t e i made olduğunu ıöy\cmiıtir. 

TopJantmm aonunda cemJyet blna
aının ldfayetalzliği de konuıulmuı " 
Bapekil belediyeden cemiyetin mi· 
nevi fahaiyeti namına bir araa teda -

rik edildiği takdirde cemiyetin mn
cut bf.n-uır satmak ve nok11n kala
cak kıamı da hilkümet tarafından te
min edilmek ıuretiyle mükemmel bir 
bina yapılabileceği kanaatinde oldu -
tunu söylemi1 toplantıda bulunan .,.. 
li Dr. Lutfi Kırdar Bqvekil'e ana 
meıeleaini temine çalıtacaf ını Tadot
miştir. 

Celil Bayar, gazetecilerle ıık ıık 
bulutup konupak fır11tını ayıraca. 
ğını ıöyliyerek kurumdan ayrılmıt -
tardır. 

BugiinkU toplantıya tatanburda bu
lunan bütün gazeteciler istisnasız tı -
tirlk etmitler ve hepsi kendilerini 
mim itlerde fahrt m!.lfettiı telakki e
den Başvekile teıekkürle minnetleri
ni arzetmitlerdir. 

Celal Bayar geliyor 
lstanbul, 4 (Telefonla) - Baıvekll 

B. Cellt Bayar bu akpmki trenle An
kara'ya hareket etmittir. Kendisini 
Haydarpap'da Vali ve Belediye Re
iıi Dr. Lutfi Kırdar, eski vali ve be
lediye reiıi B. Muhittin Uıtündat, 

İstanbul Komutanı, viliyet, belediye 
ve Parti erkanı, reamt ve huıuıi mü
esseseler müdürleri ulurlanutlardır. 

Bohemya'da mebus 

seilmlerl 
Berlin, 4 a.a. - Alman Bohemya. 

ıında Rayıtag için mıitemmım seçim 
bu sabah başlamıştır. lştirlk nisbeti 
çok kuvetlidir. Kati neticenin yarın
dan evel belli olmıyacağı bildiril
mektedir. 

Neticeler 
Reichenberg, 4 a.a. - Saat 22.lS de 

mukabele edilen seçim neticesı aşagı
dadır: 

Kaydedilenlerin adedi : 
Rey verenlerin adedi : 
Muteber reylerin adedi: 
Evet: 
Hayır: 

768.742 
762.720 
761.348 
756.428 

4.920 
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Türk Yüksek Mühendisleri dün 
Yenlıehir'de Atatürk bulvarında bir: 
lik binasında 13 üncü senelik kon • 
grelerini yapmıılardır. 

Konrre riyasetine sabık nafıa müs
tetarı B. Ali Rıza Sun seçilmit ve e· 
bedi Şef'imiz Atatürk'ün aziz hatıra
ıma hürmeten 5 dakika sükOttan ıon
ra ıu husuılarda kararlar vermittir: 

Cumhuriyet gençleri, osmanlı ma
liyesinin bu tabirini çok yadırga· 
yacaklardır. Onların kelimeler deli • 
Jetiyle buna verecekleri mi.na, gayet 
basit olacaktır: Nefi hazine; hazine • 
nin nefi yani menfaati. 

KemalONAL 

unıurlarının neler olacaiı bir çok de· 
falar salihiyetle tekrar edilmiştir. 
Sayın Reisicumhur İemeıt İnönü, 

bir nutuklarında milletin yüksek ka· 
rakterli olarak yetİfmesine verilen 
ehemiyete temasla bunun (doğru, hay-

Muhtelif mahsullerim· 
bu sene iyi 

fiyatlarla satıhyor 

N amı k Kemal, bize, iki büyük met· dü§Uncelere bile mu.allat olan mane
humun aıkını ve heyecanını getiren vt bir tuyik altında insanın insanhk
adamdır; vatan ve hilriyet. tan çıkacağını 0 kadar derin duymuır.. 

Kelimesini demedim; çünkü bunla· tu ki, T 

rm her ikıiai de Namık Kemal'den ön
ce vardılar. Vatan, doğulan yer mina
·~ ıelirdi; büriyet, zenginlerin pa
ra ile satın aldıkları köleler araıında 
bulunmamak demekti. 

Yeni iki mefhumun atkını ve heye· 
canını ıetiren ilk adam, Namık Ke
mal'dir. deyifimin delillerini fu cüm

Ne efıunklr imiııin ih ey didln 

E . . hürriyet 
sırı aıkm olduk cerçi kurtulduk 

esaretten 
mısralarında hüriyete, onun kara

ıe~dasma tutulmu' bir aıık giıbi hitap 
edıyordu. 

1 - Birliğin fahri reisi, Reisicüm
hur lamet lnönü'nün huzurlarına Re
fik Fenmen Ali Rıza Sun ve Abdur
rahman Naci'den mürekkep bir tazim 
heyeti gönderilmesine ve diğer yük
sek makamlara da tizim telgrafları 
çekilmesine karar verilmiştir. 

O.maalı nizamı bir devlet bünyesi 
alırken amme hizmetlerinin mali un • 
surlarına hazine adı veriknift,it". Bat· 
taki f&hıslar, hU11uai ıervetlerini bun· 
dan ayırmak için kendilerininkine 
Hazinei hassa demiflerdir. Böylece 
nefi hazine, maliyeye ait menfaatler 
demek olur. ve bunu koruyanlar am
me hizmetini iyi yapmıf sayılmak la
zım gelir. Kelimeler bize ancak bu ka· 
darını öğretir. 

siyetli, çah,kan) olmakla tecelli ede· 
ceğini söylemişlerdi. Memur da bu 
vasıflar içinde yetişmiı. vazifenin ile· 
ri safında bir vatandaftır. Ancak o bu 
hasletlerini dürüst ve ~öeteritsiz o -
larak WbariU ettirmeie de mecbur • 
dur. Bununla halka "azami emniyet 
ve inan vermek" memur için ayrı bir 
mükellefiyettir. 

Mahallinden gelen haberlere ı 
menim iptidasından 1 birinci k 
938 tarihine kadar İzmir bonaı 
61109 ton üzüm satrlmıttır. Son 
lerde üzüm fiatlarmda her numa 
birer buçuk kuru, yitbelit görüllll 
tür. Bu mühim tereff&.a\All sebebi, p 
sada çok az üziim kalmıt olmu 
Mmtakıt üzüm rekıoltesi 80.000 ton 
duğu için ıtok 18000 ton kadar 
Son hafta üzüm fiatları ,CSyledir: 

lel~rde bulabiliriz: 
"İnaan vatanını sever, çünkü meva

hibi kudretin en azizi olan hayat, ha
vayı vatanı teneffüsle batlar.,, 

"İnaaıı vatanını ıever, çünkü mad
dei vücudu vatanın bir ciU'üdür." 
"İnun vatanını ıever, çünkü hürri

yeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sa
yesinde kaimdir., , 
"İnsan vatanını ıever, çünkü ebna

yı vatan araamda ittiriki lisan ve itti
hadı menfaat ve kesreti muvaneset ci
lletiyk bir karabeti kalp ve uhuvveti 
ef.kir huıl olmu,ıur.,, 

"İnsan vatanını sever, çünkü vatan 
erıe bir galibin timşiri ftya bir kati
bin kalemiyle çizilen mevhum hatlar· 
dan ibaret değil; millet ,hürriyet, 

menfaat, uhuvvet. tasarruf, hikiml-
yet. ecdada hürmet, aileye muhabbet, 
yadı Jebabet ıibi bir çok hiaaiyatı ul· 
Yiyenin içtimaından hasıl olmuı bir 
fikri mukaddeıtir.,, 
Namık Kemal, bu sözleriyle vatan 

mefhumunu telkin ediyordu, fakat 
tarif değil. Telkinde muvaffak oldu. 
Çünkü onu tarif edebilecekler ondan 
eonra )'etiftiler ; tahalclcuk ettirecek· 
leri iae yarım aıır beklemek lbun 

Nam~~ .Kemal, getirdiği vatan fUU· 
ru ve hurıyet duygusu ile bizde ilk u· 
yandırıcılardan biri oldu. Bütün ha
yatında iffet ve istikametten ayrrlma
~ıı .. olan bil büyük türk, bu duygu ve 
dilfuncelerinde bir çocuk kadar Nf· 
tı, maıumdu. Sultacı Aziz h!l' edilip 
de kendiıi Mag08a'dan İstanbul'a 
döndüğü zaman kendi gibi vatanının 
da hüriyete kavu,tuğunu zannetti 
oir seneden biraz fazla bir zaman geç· 
mi1ti ki Namık Kemal, Midilli'deki 
mahpesJne, vatan da yeniden, müthif. 
korkunç bir iıtibdadın pençesine düf" 
tiller. Her ikisi de ölüm haline g~lme
dikçe bu esaret boyundurğundan kur
tulamadılar. 

Namık Kemal, tufan gibi ,kasırga 
gibi bir adamdı. Bütün eserle-ti birer 
feverandı. Kırk ıeki.z ıeneli.k kııa öm
ründe daima sanıldı ve her saman 
sarstı. Durmadan yandı ve yaktı. Ab
dülhamit bu müthit ateti söndürmek 
için onu. hep dört çevreıi deniz olan 
yerlere silrmliftil. Midilli, Rodos, Sa
kız ... Fakat 

Kurban edip vücudumu ben rahı 
millete, 

Te ·eyledim hayatımı fikri baminete. 
Cismim ademde olu da ht\num bolar 

ıeni, 
Vermem mecll ben una balb 

,eldi. Namık Kemal, tanzimatın ili.. hbanetet .. 
nmdan bir tene 90nra doğmuıtu; bu derken gösUniln önünde iatibdadın 
96alerini otuz Uç yafında yazınıftı; mcıum timsali vardı. 
JqUaydı ancak, ıekıeninde idealinin Namık Kemal. genç Yatında gözle· 
ıerçekleftiğini görıebilecekti. rini hayata kapadığı zaman istibdat, 
.Namık Kemal'in vatan muhabbeti onu öldürdüm unmııtı. Hakikat. an

ladbti. Fakat düfündüğü vatan, hu- ladık ki büsbütün abinıe imi" Onun 
dutları karı,ık bir mefhum balil.de fikirleri w fikirlerinin evlitları, i1-
bldı. Hareket noktalı millet •luydı tiıbdadı ,,. iltibdadm muhtetem mes
h iph1111daıı kurtulabilirdL~~~~!!-.1.Dldlıai ~ üı11a ~ 8-n 7~ 
O. millet nedir lyl •limi9 d re yıktı .e geberttT. 
ik ft 10l beynelmilelciliği tiddetle Namık Kemal, bir feryattı. Namık 
tenkit ettiii halde nğ ve lalim bey· Kemal, bir isyandı. Söylemedi, bay
aelmilelciliğinden kurtuıanıamı,tı. kırdı. Dilfilnmedi. duydu. Anlatmadı. 
Vatanı falım haline getirdiği zaman, telkin eftl. llim değil ,fiir yap~ Mla 
onan romantik hayalinde öyle bir vU· değil, hine; mantığa değil, ntuhabbe
C1at canlanıyordu ki onun bir kolu te hitap etti. Milletin i.zanından çok 
~'da, bir kolu Ranai Nebide i- v cdanuıı aradı. 
dL Vatan, Namık Kemal nuarında Kalk, ey •bli v•t•l--

2 - Eski idare heyeti ibra edilmit 
ve yeni idare heyetine: Refik Fen • 
men, Ferdi Çağan, Sami Arım, Him • 
met Ölçmen, Şevket Aydınnelli, Sa· 
im Dincer, Mehmet Ali Artemel in· 
tihap edilmitlerdir. 

3 - Yurdun bayındırlığı ile alakalı 
teknik mevzular iUerine etüdler yap· 
mak il.zere 1939 senesi içinde bir fen
ni kongre akdine ve bu iflerle lDCf· 
gul olmak üzere Refik Fenmen 'in re
isliği altında idari ve fenni kolları 
ihtiva eden bir daimi koa\ite seçil • 
miftir. 

4 - Proje ve nezaret hakkı gibi e
meklere verilecek ücretlerin tesbitine 
ve milli mitem dolayısiyle mutat zl • 
yafetin bu ıene yapılmamasına karar 
verilmiftir. 

Amerika ve Almanya 
bizden tlitOn ahyor 

Altıkalı makama gelen malOmata 
göre, bur Amerika firmaları bu aene 
Eıe bölıeainden 15 milyon kiloya ya
kın tütün alacaklardır. 

Bu miıktarın 2.5-3 milyon kilosu 
Geri Tabako. 6-7 .milyon kilosu 'Glen 
ve 5-5.5 milyon kilosu da Di Ameri· 
kan tütün kumpanyaaı tarafından sa
tın alınacağı talmıin edilmektedir. 
Almanya'nın en büyük sigara fabri

kalarından biri olan Remsma tirketi 
Türkiye mümeuili deliletiyle İzmir· 
den tütün satın almıya batlamııtır. 
Bu ıirketin mübayea yekunu 6 mil
yon kiloyu bulacaktır. 
B~ 7ıl mabB_ı.rlUn iy,i olması ve tale-
ı Pf~1.ı:k eevindirmit-

t de elıaperterl 
deliletiyle mahsullerin temiz bağlan
ması için çiftçilere izahat vermekte 
ve brotürler daiıtmaktadırlar. 

Aydm bataklığı kurutuluyor 
Nafıa vekaleti Aydın vilayeti dalıi-

lindekıi hataklıvın ~ası için 
U;ap .._ ~ azırlatmııtır. Su-Hu·-Ja HU.Cyinin, Bedrin ve Hu· diye bafwıtında ,onUA 8'k' ft erke1t 

lleJ'llindl. Tllrkiln olduğunu açıkça sesini hali 4uyuyoruz. Namık Kemal, 
&Gremt••lf w gÖlterememİftİ. Bunu uyanıı tarihimizin ölmez bir müjdeci
Olldua beklemek yan11' olabilir; fakat sidir ve öyle kalacaktır. 
doina olduiuuda ıüphe olmıyan cı-
het, ba noktayı ketf edememiı olmuı
tır. 

MMmk Kemal'de büriyet mef bumu 
~belli, daha aydm, daha ca:tlıdır. 
Y-11 iltihdada. aulme gayri, vatan 
8"11iinden bile tiddetli idi. Diyebili· 
rı..a ki latibdada pyzindeki bu fid· 
detten Yatan muhali>eti dofdu. (HU
:•ti efkar) makaleıtiniıı yuılıf tari-

Kömür ve soba 
Eti bank umum mlidürlilP ~

kat kanunu mucibince kömilr yakmak 
mecburiyetinde olan resmi ve hususi 

lar umum müdürlüğü mühendisleri
nin hazırladığı bu projeye göre ku
rutma ameliyatı için 61.250 lira sarfe· 
dlfecek ve if k .. bir müddet içinde 
bitirilecektir. Bataklığm kurutulma· 
ıı o havali k&yllllerine genif bir erazi 
temin etmektedir. 

• {Vatan) dan 011 llç ay iSncedir. 
Beyninin lçinı kadar lirip otadald 

müene1elerin ihtiyaçlarını yerinde 
tetkik etmek üzere buı villyetlerimi· 
ze memurlar göndermittir. Bu me
murlar yerlerinde IOba ihtiyacını ve 
kömür vuiyetini ıöad~n geçirmekte
dirler. 

Tibllyedmlze kabul 
olananlar 

Hicret ve iltica ıuretiyle yurdumu· 
za ıetmlı bulunan 785 türkün tlbii
yetimlze kabulü Bakanlar Heyetince 
tasvip olunınuıtur. 
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- Yaba genç kız? Onun ela Wr ~Yar au'l 
Anna, genç kız, henüz bir aaaat ..... otm.dJ. 

fmclan dolaya müthit surette at...,.. y._. pi

firdifini, ortalık temblecliiini. bal ... ,.. ....... , 
pma :yaptıimı ve bunlardan batka ldt ••w 
demircilikten anladıimt aö:ylipbilmek latl,.... 

Şimdi, V U)'a alqam otele dönünce, ......... •1'! 
n a:yrı iltifat ediyor, herk ... bir küçük h..U,.. p. 

tiriyorı Bardiıinof'a bir püro cil'ara•ı: A~UQ·e 
bir ıazete, Papadaki•'• bir kiliae remu, tınull at· 
bktan ölecek hale gelen IJif'e ele bir ekmek. Ba:yaa 
Barbaf'a bir pasta, Klari'1• bil ya, Y ani'ye İM rad~ 
pMÇ&lar ... Ya Aıma? Arma'1a da zaman zaman ça~ 
çekler ıeli,.or. Bmaanla .......,... Am bili,.or ki 
Vup ona MftDİ)'OI', kenclWne karii sadece ... 
Yimli bir kaJJbahk ......,.., kead;.;ni cliierle-

rinden ayart etmi;ror. Onan bir aenç kız oldueana 
bile dikkat etmi1or. Hatta Vaaya'ya, .Anaa'nm 
kendiaine tapmdıtım aö1liyeceık olsalar muhak· 
kak ki inennn:yacakbr. Y almz o tatlı Ye aeuiz gii· 
liifiyle sülecektir; hani, h• aktu" kapıyı arAIA· 
)'iP hedi1elerini ma•nm üzerine ko:yduktan IODl'a 
)'apacafı iti mUYaffakiyetle bec:ermit olmaundım 
dola11 aeftnç içinde kaçarken dudakJ.armdan ek· 
sik obm7aa süJ6tiyle.... Hani, pel pzel: •'itiraf 
eclinis ki aİılİ i1ice ,.akaladıml'' Di1en siiliti1le ..• 

Va1sa itte bö11edir. Ceairlilerinkinin ,....da, 
bir taTuı arumcla oturan Te hiç bir küme tarafm · 
elan aörW.m,.. balıar ÜDİ'ffl'aiteliai ile dahi do.t 
obaattar. Balıar talelM ininden ancak haftada bir 
k-. ç6malda •• fitplahi• )'alnı• o aüa y ... k 1• • 
mekteclir. Fakat. VU)'a ._.. oclaama da gİri)'OI' ve 
kencliai alıp ,....P sötGribor. 

Aıma•am kalbi lmdmsttır .. Vaa1a bütüa ötekileri 
ona tercih ecli:ror. On- aul kukandJiı Yaai'dir. Zi
ra Yani, Vaa1a ile pek do.Mm. Hakikaten ıu 
cihet bellidir ki Anna &a.oclifinof'aa. Klari • aadan 
hiç bir iltifat aörmi:rea - Liif'in aözcleai oldata ıi • 
'bi Yam de Vuya'nm sözcleaiclir. Vu1a ile Yaai ..
atlarca fıuldatı)'Ol'lar. Amaa, bö,.Je ne konUflllkla • 

naı 'bir kere Yani' den ötre-niye tetebbüı •tmittir. 
Yuü M - mibmel bir üatünlükle ta cevabı .,...., 

- .... itleri, ... ,..._. 

v..,.. kek ... inek oldaiandan mı, :yahut mü
......... ,.an1 ........ aianclaa .... her ne -
.ı..... -hakkak olaa ...._ki herU. harekete 
,eçı,_,. ~- ...._ -ıı. Mha ı-ı olu,_.. Esa
_ ._,_._ ._ ,,.nnldll'.ı~riot•11l.mm 

Halbuki omnanlı maliyesinde bir 
çok yolıu.zluklar "nefi hazine" adına 
yapılmıftır. Ve bu o kadar ileri götü
rülmüttür ki halk bu tabirin kullanıl
dığı her mevzuda mutlaka bir .zarara 
ve haksızlığa uğradığını görmilftür. 
Şüpheıi.z bu, kelimelerden .ziyade, 01-

manh jeriminin, memurluına verdiği 
terbiye ve telkinden ileri geliyordu. 
Kanun hükümlerini hadiselere tat· 
bik ederken memurun kullandığı bir 
takdir salihiyeti vardır. O, meselele
ri kanunların çerçevelediği hukuk 
prensipleri içinde halletmek mevki • 
indedir. Bunu yaparken, neticenin 
fert veya devlet lehine yahut aleyhi· 
ne olmaaına bakmıyarak yalnız pren • 
sibin mahfuz kalmuma itina edecek
tir. Onun mesuliyeti de münhasıran 
bu noktadan olacaktır. Osmanlı ni.za
mmda bu, tamamen aksine olmuftur. 
Memur, salahiyetini, preneipteıı uzak
laprak dahi halk aleyhine kullanma -
ta ıevbdilmiftir. O, bunu zulüm de
recesine ıötürdüğii hallerde de mesut 
edilmif değildir. Devlet gelirini her 
hangi tarzda arttırmak için aalihiyet
lerin ne kadar ölçüeüz kullanıldığını 
teabit eden bir çok misaller vardır. 
Osmanlı nisamında memurların ıa • 

Wıiyetlerini pren'liıpler dışında kul • 
lanmaları ananesi, daha bir çok fena· 
hklara da yol açmıştır. Her hangi hi
diıaede aalalıiyetiai, baime menfaatı -
nı ilet"i Mirerek teıhllre.bce halk a -
ley'ıbine lıcullan.abileceğini gören me • 
mur, bunu karpındaiki için en ağır 
bir tebd.iıt umuııa yaıpm•ır. Böylece 
~I .-qıır~Ü ·~Uer, p
ne kanunlann hudutları içinde b1 • 
dıklarmdan, kendilerini maddeten 
mesut edecek maflar hemen hemen 
bulwıaawnıtts.r denilebilir. 
Kaa•a1em.~11btl11•11pri w 

lııat bir mılayıtla ylanız hazine nefine 
kullanan dürUst ınaanlar da bu· 
lunmamıı değildir. Bunların aayıları 
az da olu bu mevzuda temas edilmesi 
lizım gelen bir ailmredir. 

"Cumhuriyet devrinde nefi huine 
demek kanunun huine lehine teabit 
ettiği hakla, kanunun mükellefi kar -
ıılaftırdıiı vui.f eye gayet denk bir 
halde elde tutmak demek olduğunu 
bir an hatırdan uzak tutmamak önem
li prensibimizdir." 

1937 ikinci tctrin bafındaki Kamu • 
tay nutuklarında yüce Atatürk; nefi 
hazinen.in yeni rejimimi.zce elikki 
tarzını bu cümle içinde ifade etmit • 
lerdi. Cumhuriyet hazine neli değil 
"baizne hakkı prensibini tanıyordu. 
Bu, preneip üzerindeki muvaffakiyet 

Bu mevzuda vatan6aşlara da vazi • 
felerini iyi bilmek ve iyi yapmak dü
şer. Mebus, muharrir, muallim halkev· 
li, hülasa, devlete karşı mükellefiyet 
hadlerini bilen herkr.s; vatandaılara 
bunları öğretmek ve tatbik ettirmek 
mecburiyeti altındadırlar. 

Cumhuriyet rejimi hazine nelini 
ancak hazine hakkı olarak tanu. Bu. 
nun mesnedini de yübek karakterde 
arar. Bütün cumhuriyet eserleri yurt· 
dqa ve onun içinde memura bu yilk • 
aekli~i telkin edecek kudrettedir. 

Yukarda. nef'i hazine zihniyetinde
ki f~nalık, otmanh nizammın yaptığı 
telkın ve terbiyeden ileri gelmiıtir 
demiştik. Yeni rejime intikalde eski 
devirlerin telkin ve terbiyesinden 
kurtulamıyacak vuıfta bulunanlar 
yok değildi. Ancak bunlar da alınan 
tedbirlerin ve ilerliyen yılların aman
sız tufiycsinden kurtaulamamıalar
dır denilebilir. 

Sadik bir adam bir 

7 numara 13.5 kuruı. 8 numara 1 
kuruf, 9numara15.5 kuruı, 10 nu 
ra 16.75 kurut ,11 numara ıg kul'Ufo 
İzmir acentalar birliği listesine 

re mevwim iptidasından 25 ikinci 
rin akpmına kadar dıf memleketi 
59728 ton il&üm ihraç edUmittir. 
dan yalnız Almanya'ya sevk ye 
edilen miktar 42807 tondur. 

İncir: İzmir borsumdaki kayrtl 
göre borsada timdlye kadar satı 
incir miktarı 19470 tondur. Satın 
nan incir mühim miktardadır. 

Acentalar birliği kayıtlarına 
25 ikinci tefrin aktam•na kadar 
memleketlere ihraç edilen incir 
tarı 32496 tondur. Bunun 13348 
Almanya'ya ihraç edilmiftir. Rekıol 
33-34 ton olduğuna göre piyua 
mevcut incir miktarı iki, üç ton 
dardır. 

Son haftanın incir fiatları f(Syled 

Süzme 13-18 kurut. elleme 9-12 
fU§, paçallar 7.9 kunlf. 

Pamuk: Pamuk mahsulilniln 
ca alıcısı Almanya. İtalya ve Ralllllll 

cehre dehcet Saldı yadır. Fiatlar ıon hafta içinde ki 
• • 46 kurut, vadeliler 46.5 kuruıtur. 

İnciltere'de 100 bin ntimlu kocıa on gün zarfında 1293 balyaaı A 
bir tehir olan Halifab bucüıı hakiki ya'ya. 828 balyaıı İtalya'ya ve 764 
bir delıtet içinde bnkınmaktacbr. yuı R.omanya'ya olmak bere 

Bir kaç gUndenberi Halifaka tebri - balya pamuk ihraç edilmiftir. 
nin .okaklarma bir deli aru: olmuı - Tilttln: Bp mmtaıkuı tiitıilııle 
tur. Bu adam eline geçirdiği bir ustu- den piyua 11t11alldan.beri satılan 
ra ile önüne gelenin bumunu, yana • tar 21 milyon lıılloyu bulınuftur. 
ğmı, kulağım, velhaaıl neresi raat ge - çen seneki ttltilnlel'den 
lirH doğramaktadır. Şimdiye kadar lerde fimdiye kadar lflenı *"it 
bu korkunç kuap, tehir dıahriinc:le tam lar ihraç edilmiye bqlanımttzr. 
on bir kadnıl:a, üç erkeji yaralmuftır. on rttn urfmda 4252 ton tiittba 
İl'akat tuhaf bir tıeudilfle, kulakları edilmittir. Bunun 1934 tıaa11 -
dudakları upnlarJD hiç biri henüz Öl- -p:p. 1t38 !\!!111.AlftPaflU!lıtDıilellıırl 
memiıtıir. klai; i&lhteı t -'"'• .. 

Hali.fab abalial sokaklarda büyilk lunmuttur. 
bir korku • ~. )»~lorj'i8'ı~~M!""'l,,.ı~. 'Bu seneki rekoıtea 
...,.. ,.. _..,.. Dt bidnlrak geeın~1fte- 2()..22 bin ton olacap t.mnin edlllyc*' 
dlrler. Şehrin emniyet tefkilatı sefer- Geçen seneki rekolte 28 bin ton 1 
Der bir hildedir. Fakat r•t geldiğinin Fiatlar 5 aııtlı toptaa 37 kuruttm• 
bir parçuım yere düfilren honhıar he- yıl, mahıul udır. 
nib yakalanamamıııtır. Bunun bir aa-
dik olduiundan ıüphe edilmektedir. 

Doğuda bir kazanm yeri 
değiştirildi 

Öğrenıdiiimi.ze gare Ağrı viliyeti
ne bağlı ve ötedmberi viliyet ve san
cak merkezi olan Bayezıit kaaabuınnı 
fimdik.i bulunduğu Girdap yerden 
kaldırılarak İran traıwit yolu üzerine 
nakledilmesine karar vernım. ve bu 
hmusta faaliyete ıeçilmiftİT. 

Eski Bayezid'e 6-7 kilometre meu
f ede bulunan yeni kasabaya mebzul 
miktarda •u getirilmif, resmi ve hu· 
suai binalar yapılarak firin bir kasa
ba haline sokulmuıtur • 

Tesekkür 
Diyarbaku mebusu General Klı 

Sevilktıe«in ve kuı Bn. Vedia Atamer 
den aldllımu bir mektupta. Umumi 
majazalar anonim firketi genel di
rektörü B. Fahri Atamer'io hayati 
vedaındaıı dolayı bizzat taziye lull' 
funda bulu.nan. mektup ve telırafl• 
kederlerine İftirik eden doltlarmA 
cenaze töreninde bulunmak nuaketi
ni gösteren saywı zevata; ailenin d 
derin tctekkür ve tükranlarmı ars i
çin gazetemwn tavuıutu rica ohıllf 
maktadır. 

)'ardan aerma:yeleri giinden güne azalıyor. Raalar 
henüz mukadderlerinden az çok ümitvar olabilir· 
ler. Bir miktar muavenete mazhar olll70l"larsa da, 
diferleri unutalmuttur. Ba1 Papada.kia ilk olarak it 
bulayor: Kuket ütücüaü olu7or. Kasket ütücülüjü. 
Ne tuhaf sanat, dersiniz. Fakat Allah bilir ki - Ye 
Paria'te 7afllllllf olan aayaaıs mahacirlerde • müte
ha .... maransoz, çilinsir, kürkçü •• nallMw olmayıp 
ta talebe, müstakbel artist, sabık memur olanlar bi
lirler ki kasket ütücülüiü Paria'te iJ.,j bir endüaet • 
ridir w pek çok itçiyi İfgal eder. Hiç bir feJ' bilmi
yenlerin hepsi kaeket ütülerlerdi. Macar talebeden 
biç olmazsa yüz kadan bu iıe koyulmuılardı. ve 
bunlar, bqün dahi bazan gördükleri korkulu rii1a

lanla önlerinde seçit resmi yapan kasket ala1lan, 
cml)'OD)arca kauet. okyanosu ve bir çok neaillerin 
bqlarmı önecek kadar kuket görirlet-. Büt6a ita 
ütülemait kasketler ne ola,.or? Banlarm _.... • 
Di temin edebiluaek için &.nuzlarm her aüa U. 
ket sataa almaktan bqka bir it aörm-sltri il · 
sanclır ... Vakıa .-....ıw Tarda' ... Acaba ba Mtip 

bir afit asarak burada ucuz fi1atla frana1zca cı... 
verilcliiini ili.n etmektedir. Barditinof'ma .... 
allimliie iatidadı •ardır. Bu son iki ......te Aana'· 
)'a her türlü ders •wmittir: Y alna framısca cleiil. 
cotrafya, tarih, ve hatta maateret c:t..lari. .A... 
ıimcli biçap ile çatalm1 hakiki bir ı.aa- --..ı 
gibi kullamnsktadr. AITarez, cama 'bqöırtGl6 19 -
pan10I c:laaaözleri re ... derek aalauJ'il çal....-,kta
dır. 

Umumi faaliyetin bu tesa,Mü Baraltat'a da~ 
eaair olmaktaclB". Şimdiki frana1soa Wlsiai ona Mı
ha ,ükaek bir aünclelik temin etmit Ye b11 ..... 
baıka bir yer bulmuıtur. 

Liif'in itleri iae bu kadar iyi sitmemektedir. Liif 
talihsiz •e el itlerincle meharetaizclir. Vu1a ona 

mücellitlik etmeai ta•Iİ,..aİnde b"'-aktacbr. 8'I. 
.._,......_sanattır. LitT•1a'da mücellit old• 
tana aö1lemelidir. Sanatı bilmi,.,.._ ne ......._ 
)'eli TV. En kötü ihtimale söre olsa olsa ilk da 
lumıhır. Pabt o ilk aünde her halde , ... Wr ~ 
öinnmit olm. Bu da, ikinci aireceti ,...- iki aia 
olsan çab.-a .. a hizmet eder. Bu ffÇ)aile 'bir & 
ZÜiie kadar mücellit dükki.n._ sire çaka aaaatı i • 
7İce öirenir. 

tülr.ma kasketler ....... _.mi satdmakta, 
,... ......... ......... .. pçirilmektedir'l ... 
Her De hal iae, Ba1 Papadakis kasket 6t1icW ol -
mutt•ı cüakü •aktb"le kenate idhalltç .. idi,,,. 
Awapa'cla 1abnak isen lran•dan meete setirt -
mekten baıka bir it de bilmezdi. Kaaket 6tüciiliiii 
esaMa fena bir sanat da delildir. ilk ıGnlercle 
bunlardan Mkiz on taneai :yakılır 'Ye hanların bede
li alınacak shdelild.ctea mahmp olanduktan IGD

ra mıiinesip iarette ütü ütm-.k öirenilir. 
Bardifinof be,... ıw orclalarmm artJk ,.ka aale

tiae ~o kadar jeoermemektacbr. Bana duarma 

Liif tikliııdi içindedir. Yalan IÖJ)emek i.tw • 
melde, lü,lekirblc ederek çallflDlp 1anatm•mak
taclır. Falıat açlık kudretli bir nuımdrı Liif'ia 
mukanmeti kınlıyor. Vu1a•am teklif ettiji ,.,ta 

saclakatla takip ecliyW. Onun tahmjnJ-i ~ bir 
noktada tehalüf edi1or: Her çalıpna ı6nlndeD IOB

ra elı.incleki J'aralana ~ içiıll Wr hafta 
(Soııu var) 
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ç·~~-~·k""~;~j";~ .... Ş"iŞ"~ an 1 ar ? 
d 

.. ., u""nde karnının atağısına doğ-uk e gogs ' 
Çocuğun tombul, yumuk ywn . yluklarmda ve onların arkasın-

ı b .. ·· esneeı ru, u • kal o maaı aevilir. Yolunda uyum . d toplanır. Bacakları ınce ır. 
can ııkacak teydir: fakat fasla tat-

8
':. 1 çocuğun da deriai 90ğuk ıelir 

h\anlamaıı da - pek zayıf obnaaı oy :;.,diklediğiniz vakit hemen he
kadar merak edilmemekle beraber- ::'.!acı duymaz... Jpofiz gudd~ai 
nonnal olduuğnu göaterıne•· tunda iılemiyen şitman çocuk bır-

Küçük çocuklardan bazıla~ının yo daha büyüyüp de büliiğ yaıına 
göz kapakları ıiıer, bacakları ııf«, azld' - . vakit tenasül cihazı tarafın -

k d · eydao· ıe 11 1 
ar asında derinin altın • t•t P d d da iti karııır. 
1 b b'" . ·--nhk e- an f 1 . ur-, u haller - ta il fl~ • h Lemfatik çocukların da az a tıt-
mek değildir, böbreklerinde b~ :;. nladıklarmı bilirsiniz. Böyl çoc~k 
t~lık bulunluğunu hatıra ıetınn ~zel olur, hoıa giderse de bu ııı· 
dır, d 1 l k da iyi bir hal aayılamaz. Ço-
,.. . l k uklar a en man ı l .. 
'--•rçekten ııpnan • çoc _..ı· k .,. bo1.a-&ı sık sık hasta o ur, guç 
k k k ycıuınne cu16 un • u • 

ÇO defa fazla ve arıt• b I f lır gece ağzı açık yatar. uır-
t . d dan ea e- ne ea a ' . d · 
en gelır. ÇOCUSU urm& k "ft'r k "kroplU hastalıklara Kartı aı· 

k • · bir eyı ı . ço mı me anaıı, babası açın kavemetııiz kalır ..... 
lnsan kendisi yemeyip ocujunu Y~ ma mu . 1 • b teri 
dinnek iater Çocuğun zayıflıyacaıı Çocuklarda ıııman ıgın ~e ep .. 
\<e zayıflıkta~ türlü türlü haatahklar bu kadar batka başka ?Jdug~nu golou-

' ·• key· · ı -, geçınnenın Y 
gelebileceii korkuau da o ta;.,ıı eril· r\ince, flflll~D ıg~re - baık• başka 
fe katılınca artık çocui• neler v da - sebebıne g • erainiz 0 -
hlezl Bol bol ,.ikolata, yailıca et au- türlü olacaiını tahmı~ e-d f•l t• 

":I' • k r-el . · · rocugu - zayı a Y\Ula tirit mahallebı, ırema, -":I' ' nun açın tııman "' l t " ek 
terayatı, bulamalar, ,ekerler ..... Ço- mak değil - normal ~a. e, ge ır a'l 

cuk da yediiini inki.r etmez, yed~kçe de ancak bekim tedavııuyıe olur. 
fİpnanlar. O fiımanladıkça, belkı, :n O vakte kadar, ıiıman çocuğun 
:neainin koltukları kabarır ama, u ·nı"n ve babasının bileceg• ıey, 

ekt çocu- anneaı . d 
kadar çok ve karııık yem. en 

1 
. manhğın çocuklarda da hoıa gı e· 

iun midesi ve karaciterı bozu ur. ı•tk bir hal olmaması ve on• hareket, 
d i taıı anne- " 8 I" dur Bazılarmm daha o Uf ' 'k' J:-nastik yaptırmak uı:umu · 

h t her ı •- .. ~ G A ainden ve babasından, ya u . . . 
•inden gelen irai tesirlerle, kar~c!~e-
ri - bozuk denilemezse de - ayı •t-

i h t yorulemez, çabuk bozu ur, ya u k " .. k 
Jur. Böyle çocuklar daha pek uçu 
iken sık aık nezle olurlar, çok ~aıı
:nırlar ekzemaya, nefes darhıı~a, 
bq atrısma tutulurlar ve çabuk t•t
ınan olurlar. Dillerine bakbi~ 
inan hemen her vakit paslı ı0 

1 Kar•-

(emllerlern'in 
Roma ziyareti 

Elbette' O, sonsuz zaman mesafeleri içinde 
yaratmış olanlar1n birincilerinden biri 

dünya tarihini 

olmujtur 

Atatürk hakkında 
bazı sahsı hatıralar 

Jumıl dö Jönev gazetesinde 
Profesör Ö jen Piti ar 

.......................................................................... _. .... _ .... ___ >Hl 

A tatürk 1 Beni ona bazı şahsi hatıralar ballar. 
Elbette O, sonsuz zaman mesafeleri ıçınde dunya 

tarihini yaratmış olanların birincilerinden biri olmuş· 
tur. 

İlk önce 1928 de, Cumhuriyetin iHi.nından beş sene 
sonra, Ankara garında. Anadolu'ya ilmi tetkiklerde 
bulunmaga gıtmıştım. O, Anadolu içlerinde yaptığı 
bır tcftışten donuyordu. Adı henüz Mustafa Kemal 
ı>aıa idi. Sılah arkadaşı ve buyuk dostu, mucadele har· 
uının dıger hır muzatterı olan İsmet Paşa ıle beraber· 
di. Bu ılk tesadufte ... umhurreisinin harikulade göz · 
!erinin cazi.bceine kapılıyorum: Emreden - tesirin
den kurtulunmaz manyatizma - fakat tatlı tatlı gü 
lumsemesinı de bilen mavi gozler. Bir kaç hafta içın· 

de ta.nzım edilmesi akabinde bütün memlekette büyük 
bır inkıUip yapacak olan yeni alfabeyi tetkikle mu · 
vazzaf komisyonla birlıkte saatlerce çalışmak üzere 
otomobile biniyor. v, kal.ta, sadece O'nun geçtiğı· 
ni gormek üzere yüzlerce kişi bekliyor: Münakaşa o· 

Junmaz, seviyesine erişilmez bir Şef'in geçiti. 

Merihliler Amerika'yı 
işgal ediyorlar 

Naaulai BAYDAR 

Ciddi bir gazetede okumut olma
aaydun, bizim cümhuriyet bayramı
nı kutladıimııs günlerde, Amerika· 
nın koca bir bölgesini alt üst etmiı ol
duğu anlatılan hadiaeye inanamaz
dım. Hidiae ıudur: Kolombi-a Brad
keating Kompani de Kolombia telaia 
telgraf kumpanyaamda) Pl"08· 
ramları tanzim eden Oraon Velles a
dında bir genç, meıhur İngiliz edibi 
H. G. Vels'in "dünyalar harbi,, ianin
deki eaerinden mülhem olarak bir 
radyo sahnesi vücuda getirmiı ve bu 
ıahneyi 30 ilk teırin pazar ak~ 
Niyu - Ceraey İstasyonundan neıret· 
mittir. Tabiidir ki bu radyo aahneain
den gerek o günkü neıriyat eanaam
da ve gerek gazetelerin radyo prog • 
ramları sütununda bahaedilmiıti. 
Fakat, spikerlerin 'bu akıamki proı· 
ramımız,, kelimeleriyle baılıyan ve 
milli marşın çalmmaaiyle biten aon 
aozlerıni dinlememek ve gazetelerde 
de radyo programlarının ancak be
ğendıkleri taraflarına dikkat etmek 
mutadı olan dinleyicilft', "Dünyalar 
harbi' ' aahneıinin o gece, - yeni ta
birle - radyodifüze edileceiini öi
renememiılerdir. Şimdi aal h&diaeye 
gelelim: Muaiki faah devam eder
ken birdenbire kesilmit ve apiker, 
bir müneccimin Merih yıldızmd& 

ıupheli bir takım infilaklar müf&he
de .ettiıini bıldirmiıtir. Muıiki proı· 
ramı tekrar baılamıt, biraz 80nra ı• 
ne keailmit ve apikerin, "Merib'ten 
bir tehabın ayrıldığını ve arza, ve 

1927. Eski tetkiklerime devam et- dav ileri nyesinde, üç dört gün ıon- zim iıniveraitede okumuıtur) ka • arzın da Niyu Ceraey mıntakaaına 
mek üzere Ankara'ya dönüyorum: ra, otomobıl ve §imenduferle, devlet rım, ve dostlarından mebus Maya· doğru süratle yaklatmakta olduiu. 

.. ·· ı .. akJaarıo .... nus, gos erınm . . . atçı i.Dkı· 
ciieri iyi if lemedıiinclea ın d 
b ı U kuları rahatsız ır, a

az çeker er. Y ece rahat uyuya· 
rada aırada aıçrar, 1 . .. lükle uya• 

Cutnhurrcisinin ihya ettiği ve çalış· mcrkezıne avdet edebilıyorum. Ak . kon, oradayız. nu,, aciyJemeai akabinde radyo ahiz .. 
lngiliz nazırları gelecek malaı mı gtinü gunüne takip eyledı- :iam uzeri vardığımız Ankara 'da te· Cumhurreisinin hekimi demin leri batında bulunanlar bir takım gQ. 

gi ıkınci turk tarih kongres i müna- lefonla Çankaya'ya çağrılıyoru.t. gelmiştir. Biraz sonra Atatürk içe· rultüler i~itmiılerdir. 

1nadığı için aabahleyın ıuç 

- · 

YEMİN 

ay Roma'ya gidecekler sebetıyle... Hastanede bir pansımanı miıteakıp ri giriyor. Masanın üzerinde made- Bu esnada ıpıker devam ediyor -
Atatürk Florya'da, direkler uze- işte, cumhurreisinin yemek salo- ni bir cigara kutusu duruyor. Bu du: 

ııır. 
1 

uklar si Londra, 4 a.a. _ ''Preas A11ocia - rine in~a edilmiş bir köşkıi vaıdır. nundayız. Masa başında O'nun kutunun kapağında Örazi haritası- - Baılan Amerika'nın yüz katlı 
Bö le çocuk, norma çoc • t lan yarı Buraya dinlenmeğe gehr, burada de- hususi dostları olan vekiller, mebus- nın bir kısmı vardır. Bu, hemen bir binalarından büyiık olan iğrenç w-

y -•nıaiı da sevmez, tion, ,tarafından ortaya. a 
1 

b r· k ı k l · k t k"l d' ratlı merihliler Amerika topr.-klan-hi, k~iı, 0~- eai, babası da resmi bir tebliğ, Bafvekıl B. Çem e. niz banyosu yapar. Biz de aynı plaj- !ar, yükse memur ar ço tan yer e- muna ap mevzuu eş ı e ıyor. -
lapacı olur. Zaten

1
•nn lmad.kla-

1 
.
1 

Hariciye Nazırı Lort Halı- da yıkanıyoruz. Bir gün, Atatürk rini almışlardır. Hazır olan - fa - Parmağının ucu ile (onun fevkala- na ayak ba9mı9lardır. Bunlar Niyıa 
harekete a ıımıt 0 eyn 1 e 1 · t ihinin · · 1 d .... t · ·· e kat, kimse yemek yemıyor - uzun de güzel elleri vardır.) Atatürk hu- Ceraey muhafız kıtalarını mahvet• •pora, 

1 1 
ot·-·• onlann sofra- fa'-'ın Roma'yı ziyaret er•. adr.

1 
k bızı ça ışına o asına go uru yor v o-

md - ar• --· - h d" · ·1 1 · k masanın bı" r ucunda u··zerinde Adı. dutları takip ediyor, türklerin ilk tikten sonra Hüdaon nehrini bir.,. r an .... cak yaaa gelince, onlarla teapit edilmit olduğu. tas. rı_ e ı me • rada ken ısı ı e, saat erce, ansan ır • 
aına ot ... • :ır- d"k 'tJD&D- tedir. Nazırlar, ıo ikıncı kanunda ha- )arının ve dillerin menşeleri hak - yaman kelimesi yazılmış bir kara vatanları olan Türkistan'ı ve daha i- dımda •tarak onlerine ne ıeliree 
birlikte çok da yer ve ye 

1 
e 

11 
reket edecekler, 11 ikinci kanunda kında müzakere ediyoruz. Memleke- tahta bulunuyor. Ve çalışıyoruz. O, lerilcrde orta Asya'yı gösteriyor. hepsini mahvetmekte ve Nevyork'a 

lar b b" ki d Roma'dan tı'n en uzak mazisi ile alakalanıyor. bu kelimenin ve diğer kelimelerin Avrupa'da hububat ve hayvanatımı- doğru yürümektedirler. 
'g.·-·ıaı'n' de de .. itmanhğın se e ı, Roma'da bulunaca ar ır. S 'k . b" d h "dd' - " k run Tu'"rklcre dair olan biıtün tetkikler i lengüistik bakımından men elerini zın menşelerinden bahsediyoruz. A· pı er, ııe ıraz a • cı ıyet ve 

ile Çok Yemesinde, ne de çok oturma- ayın 14 ünd e ayrılma tasavvu - . . ' d ' b ehemiyet vermi .. olmak i,.in, retmi 
d 1 

biliyor. Bugünkü türklerden bir kııı- münakaşa ediyor. Sonra, pek ziyade sırlar boyunca gcrı gen gı ıyor, u· ,. ,. k" 
undadır. ı da ır ar. E ··ı al kadar oldug- u bir mev.zua geçi - günkü türklerden osmanlılara, bun- ıahsiyetlerin bu felaket hakkında 1 

Çocugwun hormonları bozuk 0 - --~~-- mının şüphesiz cedleri olan tı e- mu""talealarmı da - aealerini taklit 
H -- t b" il i ·· t iyOf' yor: Prebiatorik devirlerden itiba - lardan ıelçukilere, ve onlardan da 

--.... .ı~ -u. .. ~ ...... .t )'!r.....nlc1T. ot'- • ') ti t re kartı husua ır g goı er ' dedi&im •ibi Atatilrk'Un pek •iyade ederek - aöıı:lerine ilave etmiıtir. 
nıonların hemen hepai lflZwnundan Yunanıslan a care Oç senedenberi lengüistigin tek· ren türk ırkmın ve türk medeniyeti- a • 

1 I' r bi k nin mentei .. O'na, neolitik çağda alaka gôaterdiği Eti'lere (Anadolu'· Bu radyo neıriyat11Un dinleyici-
az çıktıkları vakit ıi~ı- a sebep o müzakereleri ( evam e• ıyo nigini tetkik ediyor. O'nun, r ço.. Küçük Aaya'dan gelen istili olma- da O, bir çok kazılara para vermek- ler üzerinde tevlit ettiii korku ok&-
lur, fakat çocukları . atan - En.::""no.ua .. ·.ı,;;ma 2 elen malQ- kelimelerin, ve meıeli antropol?J

1
1• • • k tedir.) kadar çıkıyoruz. 'Büyük bir dar büyük olmuttur ki binlerce kiti 

ziyade troit ,uddeai. slo kafaltaas •· ,_, - ~- nı rr .Jr.elimcı..inin, en uzak me~tel~rın saydı, muhtemel kı, Avrupa nın es- polia merkezlerine ve ıazetelere te-
f
. ddeaı hormon armın mata göre Yunaniatan • uınıu-~ göateren ve'lJll" npr•• ~.~. . me tat devrinden ileri ıidememif o- millet olmuş olan bu milletin tari -

rindeki ipo ız gu arasında Atina'da yapılmakta olan tı- il k "' k d ' · i k h" · k 1 · 'k ·ıraı ahi 1 Jefon etmiıler, dükkanlarını kapa-~ f edercesine yazılmıı olan leng ıstı a .. afmı ifade etmekle en ıaın pe ını ar eo OJt veaı ar, t et ere 
azlığıdır. i ocuk bo- caret ve kliring anlatmaları etra ın- muhakemeler silaileaini havi bazı ziyade memnun etmit oluyorum. Re- hakkedilml9 kitabelerle ihya olmut mıılar, evlerine sığınm19lar ve bir 

• h nu az o an ç dak"ı mu"'zakereler mu .. sait bir hava içe- k . . . b ' . k f 1 .. h. b . "k .. d Troıt onno il' kiğıdlarını dikkat ve itina ile sa - ıs bızden yarım ... t istemiftı; ız görmeğı tasavvur ediyor. Fa at ve· aaatten az a mut ıı ır panı ıçın e 
küçük kalmasından be 

1 
o- rı·s·ınde cereyan etmekte ve son~· er- sabahın saat ikisinde kötlrten d6nü- killer heyetine riyaset edecektir. yaıamııladır. Ve nihayet, ne .. riyatm 

yunun ·· dunun her ta• d y n larım. " 
lW'. Şipanhiı da vuc:u . anlıktan mek üzere bulunmakta ır. enı a • yoruz. O gün ben, saat on birde, hal- Uç vekil gelmi1tir. Pek yorgun ol - mahiyetini anladıktan aonra da rad· 
rafına yayılaııf, ~~ b~~ ı•r bir hal· ıa,malar her iki hükümetin. kar~ı.hk· 

8 
ir kaç gün sonra_ üniverai· kevinin büyük salonunda bir konfe- rnakla beraber Atatürk'ün görüfme- yada bu gibi korkunç neıriyat yapıl-

ziyade ti!kin. denı ~~ ... ec:lir, bacak- h ithalatını genişletecek bır 9ekılde telerin tatil devresinde - rane verecektim ve Atatürk de bu ğe memnuniyetle devam edeceğim maaına mani olmayan hükümeti tec .. 
dir. Ellerı clauna 105- g Zekasının olacaktır. 1928 deki keşiflerimi tahkik mak • konferansta bulunmak arzusunu iz- hissediyorum. hin alıyoruz. rim etmiıler, gazetelere mektuplar 
lan ve ayakları m?"arı~abetle ger.i- sadiyle merkezi Anadolu'ya hareket har etmifti. göndererek bu aefer de matbuatta 
da kendi yaı~dakilere • Dikkataiz, Jsveç'le yapılacak ticaret ediyorum. Çalışırken aya~ımda~ Öğleden sonra büyük manevrala- Q büyük bir gürültü kopmasına aebebi-
de kaldığı goze ~~-;· larınm ça· anlaşması yaralanıyorum. B~gü~ d~hı benı ra gidiyor. nu bir daha görmedim. yet vermiıleNlir. Bu vesile ile Ame -
:vurdum duymaz gı. •·. aç ekleı- mütehassıs eden bır mısafırperver· 1938. Kırmızı yumurta yortuları Fakat, müheyyiç havasını olduğu rika ıazetelerine tananmıı muhar-
buk dökülme•i ve gıttıkç~~~ni an- tsveç hlikümetiyle. hükümetimiz a- Jikle Atatürk, geçirdiğim kazayı Ankara ve İstanbul üniversitelerin· gibi tasavvur edemediğim iki uç ta· rirler makaleler yazmıılar, zamanı• 

· d b honnonun eksı ıgı da yapılacak tıcaret anlatması b A k a'ya gi de bir sıra konferans veriyorum. A- nesini yukarda andığım mu·· ı "" katla. mız halk paikoloJ"iıinin dikkate .... meaı e u . b - ıp ça- rasın .. b. haber alıyor ve ana, n ar . . • " ..-
latır. Sık 111k öfk~lenmesı, agır .. zakerelerinde bulunmak uzere ı_r dip tedavi edilme_m i_çi.n ~~rı1?~ bır tatürk daha o zamanlar hastadır rımın hatırasını kuvetle muhafaza yan taraflarını tahlile imkan bulmut-
v d bundandır. . ~u t delegesinin bugünlerde şehrı· · d ğ bıldırıyor Çankaya'da, kö9kündeyiz. Ö~le ye· ediyorum. Bir memleketı" bac::tan ba- !ardır. gırmaaı a . . . .. lemenıesın· ucare k d" D 1 ge tayyare tahsıs ettır ı ını . .' • ıı 

Jpofiz guddeaının ıyı 11_ "lk la· mize gelmesi beklenme t.e .ır. he··~·· Adıyaman'da yalnız bir göz hekımı meğinden ıonra salonda toplanıyo- şa yaratmak ve ona iatıkbalini - te· Meaela, bunlardan Loroti TomJ>o 
·ı . 1 ıiımanhgın l a 1 · ı·g- i erkanı ile bırhkte u U· 1 b b O' un te ruz. Kızlarından Bayan Afet (Bi - rs (Sonu 8. incı sayfada) den ı erı ge en d meydana İsveç e çı ı kt vardır. Bununa era er, n - onu 8 ıncı sav/ada) 

metleri cl~~~ıya~n adaha~Y~ metimizlemüz .• a~k:e~~~l~e•r~y•a~p•a•c•a~ı•~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çıkar. ŞiflDanhk çoc:.-u-:g=un:._':_ ______ ~11!1111..-• 

"İşi zaman ve hadiselere terkedelim" X Xlll Otuz be§ itham üzerinden, Fukiyc tirmek istiyen bir adamın mütekebbir 
der gibi omuz silkti. • Tenvil otuz mahkumiyet elde etmı- tavrını taşıyordu. 

Pol Dölatur başını kaldırdı&ı za • ye muvaffak olmuştu. Onun için ar - Buna mukabil, 9imdiden bürosuna 
man Sir Persi koltuğunda rahatça o· Adliye sarayında kadaşlarının guntin bütün şerefi ken- yerle9miş olan Fukiye - Tenvil, ta • 
tur~yordu . Yüziınde hiç bir manalı i- disine ait oldugunu söylediklerini i • mamiyle taze ve huzur içinde bulunu· 

Mahkemede, gün haHaten hareketh ' t" d ç· k b fade yoktu. şı ıyor u, ıçe ozuğu alnında ter yor ve Millet düşmanlarını iskat et -BÜYÜK 
il :=============~:=- 35 -=:=;/ ~ y az;an: Barone• Orkz.ı 

Dölatur heyecanına hakim olur ol • geçmifti. Pariı'in muhtelif hapiaane- damlaları pmldatan havanın sıcaklı • mek için sonuna kadar iş batında kaı... 
!erinden getirilmit otuz beş mevkuf gı mı yoksa vazı" fesı"nde g'"'-terdı" "ı - "-d ·· ·· ·· d O d maz. .,. " mıya aıu" e gorunuyor u. osya -

_ 'Mademki ne kadar ıevdiğimi yedi saat içinde muhakeme edilmiştı. hararet miydi? Şurası muhakkak kı, larını tanzim ve tasnifle mefgul olur-
artık biliyorsunuz, onlar beni mah • Saatte vasatı bef kiti. Hayat ve aıhat· celse sonunda siyah tüylerle ıüılü ken, diğer bir masada iki zabıt katibi, 
kum ettikten sonra. Jülyet'i himaye • le dolu bir insanı bUyük adem muam- geniş şapkasını çıkararak mendiliy • ihtilal Mahkemesi Bülten'ind~ netre
niz altına alır, ve daima bizi biribiri- anasını halle göndermek için on iki le alnını sildi, sonra kalktı, titiz biri- dilecek adli hiılisaları yazıyorlar'dı. 
mize bağlamış olan sadık dostluğur. dakika kifi geliyordu 1 tinayla masasının üstündeki feyleri Reisin solunda jüdler pencereler 

v kendisini göre -
araştırmama ragmen, 

nıcdim. . h keme edile-
- Şu halde yarın m:ı a 

cegini bilmiyorsunuz? 
Dölatur acılıkla: ta bnak · 

aman azap 
- Onu uzun .z na hiç 1aşrnam. 

mıyacaklar demek'. Bu. desini.z? 
- Ne yapmak nıyetın onu ınüdıı· 
- Son ncf esiıne kadar 

faa etmek. ·yorıunuz? 
- Demek onu hila sevı 

- Evet, hali. . tt'ıği il· 
· ' htıva e 

Yalnız bu kelimenın 1 
• a•abı ba· 

"h yetsız " ' ınitsız bir aşkın nı .~ e bilmek ııte · 
kışı, aksanı Blcyknı Y 
diğini öğretti. tti diye bit 

- Fakat o size ihanet e ' 
telmihte bulundu. ~ bir yemini 

Yaptı•ı - Ve babasına . d" ğ" bu su • . . ııle ı ı 
yerine getirmek açın k Uzere timdi 
çun kefaretini ödeme or 

h z ırlanıy · 
hayatını fedaya a e hazırsınız, 

- Siz de onu affetmey 
d emek ? 

Dölatur, sadece: etmektir, diye ce 
- Anlamak, aff ·yorum. 

. h onu sevı np verdı; em üınle. 
Persi hafif bir tebe&S · 

. . emavi meleğiniz ... Dedi. _ Sızın s . b · ı · 
butün zaaflarıyle, u ur. 

- Hayır, diğiın kadın. Onun 
kusurlarıyle sevk . in ruhumu vere 
kalbini fethetme '!ak ıçın, hayatımı 
bilırim; onu kurtar 
feda edebilirim. 

Yao? Ak " - ? O beni sevmiyor. sı 
O mu ··· · d"? - . "hbar edebilir mıy ı 

halde, benı :rıeklerini dayadı ve ba . 
Masaya d ömdü Hatta bat 

ııerı arasına g · 
ıını e b"le ne kadar ıstırap çel<· 
arkadafına . ıd ki yaranın ne kadar 
tiğini, kalbın e ·sıermek istemiyor
derin olduğunu so 

du . ··kQtu muhafaza etti. 
Sir Peraı su kenarında garip bir 

Manalı ağzın.'n . . Zihninde kendi-
Um belarmııtı. 

teb~•• d hararetli bir atkla. seven, 
ıinı o ka ar onu mabvetoıeııne ra
buna rağme~. et Maragerit Bleykni'· 
ınak kalan gu~ . d Dölatur da ka
nin hayali dik~hY1 •0~1:;ımlarında daimi 

lb'nin gız ı 
dm ka 1 hal "nde olan tezatları 

ir mücadele ı . 
b ·· ğrenecektı. 
tanıma~~ 0 

k arkadafına mühim 
Sö s<>yleme • . . b · ha 

. zv bildirmek ister i'~'. '.r d' re : 
bır şe k t fikrini degıştır ı, ve. 
ket yaptı. fa a 

hatırasına hürmeten onu kurtarır mı· Müddeiumumi, vatandaş Fukiye · tlinzim etti ve bu fasıladan istifade e- boyunca dizilmit ııralarda oturuyor • 
sınız? Tenvil adeta imkanlarını a1m19tı. Y '>· derek kuvetini tazelemiye gitmek ü - lardı. Sağında ve jüriye karşı, bo§ du· 

Acaip ve esrarengiz bir tebessüm rulmaz bir adam gibi görünüyordu. zere yerinden çıktı. ran yüksek ııralar müttehimleri bek· 
Sir Persi'nin yüzünü aydınlattı. Otuz beı müttehim Cümhuriyete Filhakika henüz günün mesaisi bit- liyordu. 

- Onu kurtarmak ... Bana ve cemi • kar91 ihanet veya dü,manlariyle ıuç· miş değildi. Her masanın üstünde bir yağ mu • 
. . .. ·· d b · k t · i lu anlaşmadan mamundular, ve hep- mu rıtırdıyor, ve raks eden alevler 

yete tabıatın ustun e ır uve mı . ıı· , mahkeme huzuruna kabahatlerı· • Mahkeme teknr toplandıg- ı zaman, :r 
{ d. nuz? cel&eye riyaset eder gibi duran beyaz 

za e c ıyorsu · · · d ·11 · • · · ld" · · gün ••ıg- ı a.zalmaya baıı.Jıyor ve ak..,m nan ezıcı eh erının getırı ıgmı T ,...... tat büstler üstüne fantastik akisler 
Dölatur ciddiyetle: gördüler. Bunlara ki.h bir araba veya karanlığı yeniden halk adaletinin i- gönderiyordu. 
- Size, sanırım ki evet 1 Cevabını dosta yazılmıı ve hudutta yakalan • çinde faaliyete geçeceği "Hüriyet Sa- Siıkfıt hüküm sürüyor, yalnız kl • 

vrrdi mıı mektuplar, ki.h münafiklerin lonu" denilen geniş salonu örtmiye &ıtlar üstünde kaz tüylerinin gıcırtı· 
Sir Peni bir kere daha dostuna bir naklettiği ıözlerdi: Tethi9çi bükü • başlıyordu. sı işitiliyordu. 

şey ifp edecek gibi oldu. Bir kere met hakkında ıert bir hüküm veya lh- Hakimler, dıvar ı,.~narına dikilmig Bu esnada, saat ilerlediği için, aa _ 
daha sustu. Kırmızı Pimpernal his a- tilil meydanında icra edilen meıru büstleri yarı karanlıkta ü~ beyaz teke lonun halka tahsis edilen kısmında 
damı değildi, açık görüşlü ve ihtiyat· katiller kar,ısında bir dehıet ifadesi te,kil eden Brütüı, Mara ve Lepelti· bir kaç siluet göründü. İlk safta, hl
lı bir iş adamıydı. Dölatur, parlak bütün bunlar ihanetin reddedilmez ye de Sen - Fargo'nun himayesi al - kimlerin yerinden yalnız bir. parmak
gözleri ve hummalı hareketleriyle, ı.>- delillerini teıkil ediyordu. Yahut da, tında yüksek kür•ülerinde tekrar lıkla ayrılı olarak İhtilal Mahkemesi 
na, muvaffakiyeti pamuk ıpliğine sakin bir vatanda,ın rejime kartı mu· mevki aldılar. celselerinde hazır bulunmak istiyen 
bağ!. olan ifşaatı dinliyecck vaziyet- halif ve mUudeleci durumuna deli - Hakimlerle çevrelenen ve onlar gi- mebuslara mahsus sıra vardır. Şimdi
te görünmüyordu. Jet eden, evinde bulunmuf aile yadi • bi siyahlar giymit ve ppkası üç renk· den Merlen, bu sıranın son nihayetin· 

Onun içindir ki Sir Persi tebessüm girı antika bir kılıç veya bir çift ta· li tüylerle süslü olan reis, durupna • de yerleımi,tir. Onun yanında aan 
etmekle iktifa etti ve sadece: bancaydı. ları idare edeceği orta masaya otur • tenli ve muzlim tavırlı Biyo - Varen 

- Pekita 1 Elimden geleni yapa- Ah 1 Bu neviden deliller yı&ınla du. İti ba§ından qkın olan ve yorucu duruyor. Vakti Konvansiyon, jako • 
cağım 1 Dedi. mevcuddu 1 bir günden ııonra bic arı ev el itini bi· (Sonu var) 



Avukatlık kanunu hakkındaki anketimiz 

Avukat 

Bundan 
Emin Halim de : 

sonra göğs"f müzü 
gere gere, her kese karşı 

avukatız diyebileceğiz, diyor 
Ankara barosu umumi katibi avukat 

Emin Halim Ergun avukat arkadaşla -
rınm bırliktc verdikleri eski ve yeni 
adliye vekillerine te ekkür kararını 
haber verdikten sonra : 

- Fevkaliide yerinde bir hareket ol
du dedi. Doğrusu böyle güzel bir ese
ri hazırlıyanlara karşı avukatların te -
şekkür borçları vardır. 

B. Eımin Talim'in yanında Ankara 
eski hakimlerinden Naşir Özelçi otu
ruyordu. Adliye mesleğinin, mahke
me salonunda yerleri ayrı fakat gaye 
leri bir olan iki unsurunu burada kar
tı karşıya bulmak iyi bir fırsat olmuş
tu. Bunu anlattım. B. Naşir: 

- Fakat, dedi, yakında ben de ha -
kim değilim artık ... 

Anlamadığımı görünce izah etti : 
i - Kanunu okuduktan sonra avu _ 
katlık daha çok hoşuma gitrniye bas _ 
ladı. Onu konuşuyorduk şimdi.. ~ 

B. Saraçoğlu Adliye vekiliyken ha
kimlsri mesleğe daha sıkı baglamak i-
çin bir sok tedbirler düşünmüş, ha -
kimler kanununa, bu maksadla hül:üm
ler koymuştu. Onların terfihi için ça
lışmaları da hep aynı gaye için, ara
sıra mesle-kten ayrılmak temay:illeri 
gösteren adliyecilere hakimliği daha 
çok sevdirmek içindi. Fakat şimdi çı
kardığı bu ikinci kanunla on ları avu 
katlığa imrendiriyor. İlk misali de, 
bir kaç senesini Ankara'da hakimlik
le geçiren bir arkadaşımız veri -
yor. 

B. Emin Halim'e : 

- Siz şahsan nasıl buldunuz kanu
nu? diye sordum. 

- Bence, dedi, kanun avukatlık ha
yatında bir dönüm :ıoktasıdır. Mes
leğe şeref ve mevki veren bir kanun
dur. Ben şahsan yeni avukatlık ka

nununun tatbikata konulmasından bü-
yiık memnuniyet ve haz duyan bir 
meslektaşım. 

Gerek sayın vekil, gerek bu işin u -
mum müdürü ve gerek benden eve! 
anketinize cevap veren meslekdaşla -
ıım kanunun ruhunu çok güzel izah 
ettiler. Her şeyden evel yeni kanun 

kilat yardım elini uzatıyor. Bu olur 
mazhariyet midir ? 

Kanunun teferruatına geçersek her 
madde üzerinde konuşabilir ve mü -
kemmel olan hükümleri ayrı ayrı izah 
ederek onların gerek avukatlara ve 
gerekse avukatlara işi düşenlere te _ 
min_ ~t~iği kolaylık ve faydayı izah e _ 
debılırız. Fakat umumi hatlarıı üze -
rin~e konuşmak icap ederse, yukarı -
dakı sözü tekrar ederim : 

Avukatlık kanunu avukatlığa şeref 
ve mevki vermiş, adalet cihazı için 
kendilerinin mühim olan rollerini ta -
yin ve tesbit etmiştir. Kanundan mem
nun olmıyacak hir arkadaş tahmin e -
demiyorum. Bundan sonra göğsümü 
zü gere gere ' ' Avukatız!'' diyebile -
ceğiz.,, - K. Z. G. 

İzmit'te 
ketencilik 

İzmit, (Hususi) - Vilayette keten 
ziraat ve istihsalinin ihyası ve fenni 
şekilde yapılması, aynı zamanda köy
lünün refah seviyesinin arttırrlması 
yolunda başhyan iyi ve güzel çalışma
lar, devamlı ve programlı olarak iler -
!emektedir. 

Keten sahası, vilayetin Kandra, Geb
ze ve İzmit mıntakalarıdır. Geni~ bir 
çevre işgal etmesine sağmen, köylü 
bundan para kazanamıyor ve bu ka -
zanç gayet düşüktür. Zira, köylü ke -
teni para kazanmaktan daha ziyade yağ 
çıkarmak ve bunu yemeklerde kullan -
mak için eker. Elyaf satışı, bez doku -
nuşu ikinci derecede gelir. 

Gerek elyaf ve bez ve kerekse bezir 
yağı ve tohum satışından 937 yı1ında 
100 bin liraya yakın bir gelir temin e
dildiği söylenmektedir. Fakat bu şe -
kil köylünün keten için çalışma ve ma
liyet fiyatını ödcycc:ek vaziye tten u -

zaktır. 

avukatlara bir çok selahiyetler veriyor. Kocaeli toprakları en nefis evsafta 
Fakat her selabiyet bir mesuliyetin keten yetiştirmektedir. 
karıılığıdır. Başka türlü ifade ede 
menı. her selahiyet veren karşısında -
kine mesuliyet hudutları da çizer. 

Keten dokuma tezgahları bugünkü 
hali ile geri bir manzara arzetmekte
dir. Bu bezlerin enleri dar, renkleri sa

rı, tırtıllı ve kirli gibidir. Çift arşını 

15. 20 kuruşa satılmaktadır. 

Mesela kanunumuza göre bir avu -
kat bir vekaletname suretini bir senc
d~ kendi imzasiyle mahkemeye vere
bılecek ve o vesika mahkemece mute- Ketenciliğin ihyasına büyük ve ye -
her addolunacak. İtiraf etmek tazım - rinde bir ehemiyet vermiş olan vilayet, 
drr ki bu kelime avukatlann göksü - işe, bu tezgahların islahı ile başlamış 
n~ ka?ar~an bir selilıiyet ve onlara gibidir. Köylüye enleri 70 santim olan 
gosterılmış bir itimadı ifade etmek - taraklar tevzi etmiştir. Bu tevzi işi, 
tedir. Fakat buna mukabil, bahis mev- bütün mıntakaya şamil olacaktır. Bu 
zu olan lıu vesikayı tahrif eden. onu as arada otomatik tertihatlı tezgahların 
lından başka şekle sokarak imzaladık - vücud bulmasına da gayret gösteril -
tan sonra ibraz eden avukat da kanu - mektedir. Tezgahların şekli, 70 san -
nun şiddetli müeyyidesine çarpılmak- tim eninde bez dokuyacak hale getiril
t a ve mcsul olmaktadır. dikten sonra standart elbiselik kumaş-

Sonra Jiğer bir nokta .. Bir avukatı ların imali artaoak, yurdun müdafaa 
ifa ettigi vazifeden dolayı tahkir e _ kuvetlerine, vatandaşlara yazlık keten 
den kimse, aynen ceza kanunumuzda elbiselerin temini mümkün olabıle -
yazılı olan bir memuru gördu·· - ·· · t cektir. . gu ış en 
dolayı tahkır eden kimse gibi ağır ce-
zaya sayılmaktadır Bu da, avukata 
verilen mevkii göstermesi itibari l • • • • • . Ye 
bızım ıçın gayet muhım bir madde 
sevindirici ve iftihar verııci bir huki.ı~ 
teşkil etmektedir. 

Ve gene yeni kanun avukatların 
bütün muamelatında inzibat ve intiza _ 
mı temin eden esaslar koymaktadır. 
Avukatların bu mükellefiyetini yerine 
getirip getirmediklerini vekalet, tef _ 
tiş suretiyle daima kontrol ve müraka
besi altında bulunduracak, bu suretle, 

İstihsal edilen keten bezlerinden 

çok zarif oda, yatak, sofra, çay takım -
ları, perdelikler, çadırlar, tütün, va -

ğon ortüleri yapılmakta ve geniş rag
bet görmektedir. 

Son günlerde keten bezleri kıymet 
bulmuş ve metresi 80 - 100 kuruşa ka· 
dar yukselmiştir. Kocaeli ketenlileri -
nin müşterileri arasında trak, Mısır ve 
Suriye de vardır. 

avukatlık toşki15trnın adeta bir devlet ' • 'd I' 
müessesesi gibi işlemesi temin oluna zmar e umumi mec ıs 
caktır. Esasen bir amme hizmeti ifa et 

seçimi 
İzmir , (Hususi) - Bugün vilayet 

dahılınde, merkez ve kazalarda vila -

mekle mükellef olan avukatlığın bir 
teşkilata olan ihtiyacı da aşikardı 
Bıı bakımdan da kanun fevka15de ye -
rinde ve miikemmel olmuştur. 

• yet umumi meclisi azaları seçilmiş ve 
Sonra şu noktayı da tebarüz ettır-

k t netice bir günde alınmıştır. İntihabat, meliyim ki kanun yapılırken avu a -
!arın da rey ve mütalealarının sorul- büyük bir samimiyet havası içinde ve 
muş olması yüksek bir nezaket e~~ ı ~ çok alakalı geçmiştir. Merkezde veba
oldubu kadar kanunun mukemmel.ıg • zı kazalarda değişiklikler olmuştur. 
bakımından da faydalı oımuştur.. lzmır merkezinin azaları şu zat -

:M t'slelci içinden bilen, onuAn t~tbıka- !ardan ibarettir: 
tiyle ugraşan avukatlar, vekaletın ha - Doktor Kamuran, eczacı Ferit, Ay-
zırlamış oldu:!u toplantıda .serbestçe 1 N . F .. k şe riyüz, un ettah Esen, avukat 
rey ve miit.alealarını söylcmış!er~ en-
di göruşlcriyle kanunun cksıksız ol Murat Çınar, avukat Ahmet Şükrü, 

d doktor Sada Kağıtçı, doktor Yunus, mast için csalışınışlar ır. 
Hüliisa hangi noktadan bakarsanız avukat Ahmet Enver, diş tabibi Ali 

bakın yeni avukatlık kanununu ben Halim, tüccardan Mehmet Seyrekli. 
şahsan çok mükemel buluyorum. Hem Ayrıca parti kaza idare heyeti de 
tasavvur edin efendim, ihtiyarlıyan, ·ı "ştı'r Bu heyette hiç değişı'klik 

A • • • .. re seçı mı . 
bir kazaya uğrıyan hülasa ışını go -
ı:niyecek bir bale gelen avukata teş - 1 yoktur. 
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Malatya bez ve iplik fabrikasının 
esas inşaah lamamlanmışhr 

Fabrika senede 
800 bin kilo iplik 

i OO bin kilo da bez 

Yapacaktır 

Fabrikada 3.000 vafandaı (ahıacakllr 
Malatya, (Hususi) - Temeli 1937 mayısın -

da atılmış olan Malatya bez ve iplik fabrikası
nın esas inşaatı tamamlanmış ve makinelerin 
montajı işi de çok ilerlemiştir. istasyonda n şeh
re götüren geniş caddenin üstünde inıa edil -
rniş olan fab~ika 17.000 iğe ve 430 tezgaha 
maliktir. Senede 800 b in kilo iplik ve 700 b in 
kilo bez ima l ederek b ilhassa şark vilayetler i • 
n in ihtiyacını karşılıyacak olan bu fabrikamı -
zm tesisatı son derecede modern ve fennin son 
terakkilerine uygundur. Üç ekip halinde geceli 
gündüzlü çalışacak 3000 vatandaşa iş temin e
decek olan fabrikanın Malatya'nın imar ve re -
falımda oynıyacağı rolün büyüklüğü 

kolayca tasavvur edilemez. 
Fabrikanın iplik dairesi tamamlan -

mıştır. Dokuma ve kazan dairelerinde 
de çalışmalar bitmek üzeredir. Santral 
dairesinin montajı da bunlarla birlikte 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Fabrikada memur ve işçiler için gü-
7.el ve konforlu evler, sinema, hastane, 

,. 1 kooperatif, spor yerleri gibi içtimai 
llt tesisler vücude getirilmiştir. 

Kayseri' de eski eserlerle 
1 

yeni bir müze kuruldu 

Türk kitabe ve süslü taıları müzesi kuruldu 

Malatya bez ve iplik 
fabrikasının montajı 
ikmal edilen iç kıs-

mından iki ayrı 
görünüş 

Kayseri, (H ususi) - Şehir parkına ve Cümhuriyet meydanına 
bakan, ıehrin en güzel yerinde o civarrn güzel eörünüşünü süıli -
yen Sahabiye medresesi Selçuk abidelerinin değerlilerindendir. 

666 hicret yılında, Selçuk vezirlerinden ''Sahip Ali F ahreddin,, 
tarafından yaptırılmıştır. 

iç tarafından oldukça zedelenmiş olan bu binanın tamir ile ko
runması için geçen sen e Kültür Bakanlığı 3000 lira tahsisaa gön -

dermiş, mimar Ma-

Şarkışla'da 452 evl ik 
modern bir göçmen köyü 

ddin nezareti al -
tında, Yogun Burç
la birlikte kısmen 

tamir edilmiştir. 

Sahabiye medre -
sesi (Türk kitabe 
ve tezyinatlı taşla -
rına mahsus) bir 
müze haline konul
muştur. Fakat şim
diye kadar oraya 
gelişi gii zel konul
muş olan eserler 
bu sefer tasnif ve 
tanzim edilmiştir. 

Sahabiye'nin bü
yük ve küçük say -
vanları ile salonları 
gayet kıymetli sel
çuk mezar taşları -
na ve daha sonraki 
devirlere ait türk 
kitabelerine tahsis 
edilmiştir. 

Kayseri' de ikin -
ci bir müze haline 
konulmuş olan bu 
binada 187 parça e
ser teşhir edihnek -
tedir. Bunlardan 
Selcsuki devrine ait 
ll5 kitabe 28 süs -
lü taş, sonraki dev
re ait 25 eser, os -
mantı türk eserle -
rinden 11 kitabe 8 
süslii taş vardır. 

Mahperi hatun 
medresesindeki ar -
keoloji ve etnog -

----------· rafya müzesindeki 
eserlerin katoloğu 

Kayseri, eski e · 
serler itibariyle çok 
zengın bir yurt ko -
şesidir. Buradaki re
simler, o eserlerden 
dört tanesini goster-

mektedir. 

Kültür Bakanlığı antikiteler ve müze

ler dairesinde hazırlanmaktadır. Sa -
hahiye'deki eserler dahi birer birer o -

kunup fotoğrafları alındıktan sonra ay 
rıca kataloğu neşredilecektir. Bu ka -

taloğu . Kayseri halkev: müzeler ve 
sergiler 'komitesi namına, müze direk
törü Naci Kum hazu lıyacaktır. 

Memleket tarihi için kıymetli vesi -
kalar tophyan bu müzenin tanzimi, me 
raklılar için yeni bir tetkik sahası ha
zırlamış oluyor . 

Yeni yapılan köyden bir görünüş 

Şarkışla ( Hususi) - Kuabamıza iskan edilen göçmenler için yaptı
rılmakta olan evler nihayet bulmak Üzeredir. Bu evlerin İnşasına bundan 
üç buçuk ay evel başlamıştı. 

Yaptırılan evlerin adedi 452 dir. ı tulmuştur. Köy, ar.krasını cok zengin 
Günde 1000 - 1500 amele çalıştırılmış- maden kömürü sırtlarına dayamakta
tır. Bu modern göçmen köyü bir plana dır. Bu köy, Kayseri - Sıvas hattı ü -
göre yapılmış, ve bir çiftçi için lazım zerindedir ve Gemerek istasyonuna 
olan bütün ihtiyaçlar göz önünde tu- 25 km. mesafede bulunmaktadır . 

Isparta C. H. P. ve halkevi binası 

Isparta C. H . P. ve Halkevi binası 

Ispa r ta, ( Hususi) - Şehrimizde yapılmnkta olan parti ve halkevi bi
nası in ,aatı h a yli ilerlem ittir. Binanın ufak tefek bazı kııumları bugün
lerde bitecektir. 
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Dünlıü yarıılarda heyecanlı bir an 

o R s p 
D ()'~'k'ü"'~'t""k~'Ş'~i~ r ı 
çok heyecanh oldu 

Efe - Can 
ikili bahiste 47 ;:__ _____ _ çiftine oynıyanlar 

ı i ra kazandı lor 

Sonbahar büyük hendlkapını A. 
Alman'ın özdemlr'I kazandı 

larının dokuzuncuıu ıehir ipodromunda 
Dün ~nbahar at Y~1.! d yapıldı. Havanın yağmurlu olm~sı · 

büyük hır kalabalık .onun ~an ikiden itibaren akın akın ıeyırcı 
na rağmen yarıt yenne ıaa 
gelmeğe baılamıttı· . . 

"ki ikili bahis ve bır çıf-
Programa ı . .. t kin 

te bahis konması da bahsı muş e~e 
b .. b''tün hararetli olmasını temın et
/s p u k tahmin edilmiyen atların pla-
ı. e . esi ikili bahsi tutturanları 

uı:us 

- Be§ numara muhakkak de
climya... muhakkak ... 

lstanbul'daki maçlar 

Beıiktaı F enerbahçeyi 1 . O, 
G. Saray 1. Sporu 5 -1 yendiler 

İstcınbul, 4 a.a. - Milli matem dola
yısiyle bir aya yakın zamandanberi 
inkıtaa uğrıyan futbol şampiyonası 
maçları bugun yeniden başlamıştır. 

Bir nisan havası içinde azami dere
cede müsait şartlar altında başlıyan 

bu mtısabakaların en mühimi Şeref 

stadında yapılan Fenerbahçe - Beşık
taş maçı idi. 

Şeref stadının kapısı önünde öğle
den itibaren kesif bır kalabalık top
lanmış bulunuyordu. Saat 14 de doğ
ru izdiham manzarası peyda olmuş ve 
intizamı muhafaza için polis kuvetle
rinin takviyesi liızumu görülmüştür. 

Maç başladıgı zaman Şeref stadında
ki kalabalığı 800 den fazla olarak tah
min etmek kabildi. 

İlk maçı Fener Yılmaz ve Anadolu 
takımları yaptılar. Müsabaka 1-1 be
raberlikle bitti. 

Sahaya evvela taraftarlarının alkış
ları arasında fenerliler çıktılar. Kısa 
bir fasıla ile de beşiktaşlılar gözüktü
ler. Onları da taraftarları alkışladı. 

Hakemin düdügü iki takım ı karşı 
krrşıya getirdiği zaman fcncııbahçeli
leri şu kadro ile gôrüyoruz ~ 

Hüaamttin, 
Yatar - Lebip, 
Eaat - Aytan - R.fat, 

Saim - Ali Rıza - Fikret - Şa
ban - Orhan. 

ta : 
Btiktaı takımı da ıöyl a1Talanmıt· 

Mehmet Ali, 
Hüanü- Faruk, 

1 Rifat - Oaman - Feyzi, 

1 

Hayati - Hakkı - Sa~rı - Şeref 
-Fuat 

Hal.em Adnan Akın. Başlama dil· 
diıgünil Uç dakikalık bir matem sü· 
kutu takıp etti. Sporcu gençlik, bir 
nefes bile i§itilmeksizin Buyuk Ata
sına karşı duyduğu hürmeti ifa etti. 

jonla kurtannıyıa muvaffak oldu. Sert 
fakat favulsüz bir oyun oynıyan He • 
şikuş müdafilleri fenerlilere fırsat ver
memeğe çalışıyor. 

17 inci dakikada Hüsam, Hakkı'nın 
bir kafa vuruşunu cidden nefis bir 
plonjonla kesti. 

Fenerlilerin tazyiki devam ediyor. 
Mehmet Ali uzaktan çekilen şiltleri 

kolaylıkla tutuyor. 

Giiniin tek golii 
2 7inci dakika: Fenerbahçe aleyhin

de bir frikik atıldı. Hakkının bir kafa 
vuruşunu elinden kaçıran Hüsam ka
leye dönmedi ve Hayati bo§ kalan ka
leye topu sokı.u. 

Hikim oynadıkları devrede gol yi
yen fenerliler son sekiz dakikayı bü -
yük bir gayretle oynamasına rağmen 
gol çıkarıamadı ve maçı 1 - O maglüp 
olarak bitirdiler. 

Beşktaşlılar canlı ve enerjik oyna
dılar. İkinci devrede bazı oyuncuları 
yorgun görünüyordu. Fenerliler birin
d devrede gayretsiz, ikinci devrede i
yi fakat talihsizdir. 

Galatasaray- İstanbu l S. 
1aksim stadında Galatasaray - Is

tanbul spor tal •• 1ları karşılaştılar. 
Galalasard) ·""r Büyuk Şef'ın vefa

tı clolayısiylc s:ıhaya battan aşağı si
y:ılılar giyerek çıkmışlardı. 

İlk akını galatasaraylılar daha ilk 
dakikada bir gol fırsatı kaçırdılar. Kı
sa lıiı müddet süren Galatasaray haki
miyetinden İstanbul sporlular mıiı.e
kabil bir hücCuna geçerek kurtuldular. 

Ilı· gol 
Sekizinci dakucaua lstıanbul spor'un 

sol ıçi giızcl bir hiıciitnla takımına bir 
gol kazandırdı. Bu ani gol Galatasara
yı sert bir oyuna sürükledı. Bir aralık 
rakibine sert bir şarj yapan Eşfak, İs
tanbul sporlu Ali'den aynı mukabele
yi gördüğü için hakem iki oyuncuyu 
da dışarıya çıkardı. Devre bu suretle 
1 - O İstanbul spor lehine bitti. 

İtalya • Fransa 
futbol ma~ı 

ltalya milli ta kımı 

Frans ızlar1 

bir tek golle yendi 

Napoli, 4 a.a. - Bugün İtalya ve 
Fransa futbol milli takımları çok bü -
yük bir kalabalık huzurunda karşılaı -
mışlardır. Maç, oldukça sert cereyan 
etmiş ve italyanlar ilk devrenin 32 in
ci dakikasında sol açıkları vasıtasiylc 

yaptıkları tek golle 1 - O galip gelmiş -
!erdir. 

Her iki tarafın müdafaası mükem -
mel oynamış fakat hucum hatları ken
dilerinden beklenen neticeyi elde ede -
memişlerdir. Fransız takımında Arse
nal'e karşı fevkalade bir oyun oyna -
mış olan merkez muavini jardan o 
maçta aldığı yaranın tesiriyle bugün 
parlak bir oyun çıkaramamıştır. İtal -
ya takımında, fevkalade oynıyan üç 
müdafıden başka sa ve sol muavin • 
ler çok süratli müdahaleleriyle fransız 
akın hattına şut çekmek imkanını bi -
le bırakmamışlardır. 

Fransa'nın cenubu şarki muhteli
tiyle orada bir maç yanan italyan B. 
takımı da keza 1 - O galip gelmiştir. 

Çekler Romenleri 

6 • 2 yendiler 
Prag, 4 a.a. - Çekoslovak mil'li ta

kunı, Romanya milli takımını 6-2 
mağlüp etmiştir. 

Fransada' ki maçlar 

Paris, 4 a.a. - Bugün Fransa'da 
çok mühim futbol müsabakaları cere
yan etmi§tir. Bunların içınde en mü
himmi Paris'te Park de Prens sahasın
da Budapeşte - Faris muhtclitleri ara
sında yapılan ve 40 bini müı..ecaviz bi«' aeye gırm 

epi sevindirdi. . . d 1 K tar hem ikramiyelerının o • 

rinciliği kazandı. Yalnız Bahtiyar'ın 
ikinciliğini bekliyenler büyük bir 
sürprizle karşılaştılar. 48 kilo ile ko
şan can son fulelerde i~.inciliği ~~r: 
tarmıştı. Bu sürpriz tabu olarak ıkılı 
bahiste de tesirini gösterdi. Efe · 
Can çiftine oynuyanlar bir liraları -
na mukabil 47 lira kazandılar. Mü§· 
terek bahis ganyan 255 plase 180 ve 

780 kuruş verdi. 

Oyuna fenerliler başladılar. Rüzga
ra ve güneşe karşı oynuyorlardı. İlk 
hücumu bidayette kesen beşiktaşlılar 
soldan bir hücum yaptılar. Bu hücum 
Yaşar'da kesildi ve top ortalarda do
laşmıya başladı. Maamafih dakikalar 
ilerled ikçe beşiktaşhların daha ağır 
bastıkları görülüyor. Fener hücum 
hattında sad Fikretin canlı oynama
sına mukabil bafta Saim olmak üzere 
diğer dört muhacimin çekingen ve e
nerjisiz oynaması Beşiktaş müdafaa
sının vaziyetini kolaylaştırıyor. Bu
nun neticesi olmak üzere Betikta1 

Bt•raberlik sayısı seyirci toplıyan oyundur. Macarlar, 

~ş~ hem de iştirak eden atların 
gun u~u ·ı bu"yük bir alaka uyandır
rrıklugu 1 e ~- t Spor itibariyle de koşular çok 
m~L ·~ 
cazip ve heyecanlı oldu. Günün ~ ı Vçiincii koşıı : 
büyük koşusunu B. Ahmet Atman m --=--~r~anfil ve Ozdemir ismindeki atları Yetiştirme koşusu: Dört ve daha 
kazandı. Yarış sahasında ke. n.disini yukarı yaştaki halis kan arap yalnız 

ah b atlara mahsustu. İkramiyesi 1000 lira 
çok sevdirmiı olan bu at & ı ı mu - ----~--ı· 3000 metre ı"dı·. Bu koşuda d onan Ja 
vaffakiyeti ile ne kadar i~tlb~ ene --.- - 5 numara uem 

.d. Bu iki atın ve ikıncı koşu- Ceylan. Ti!dnt, u.JL.Do..ı:via. Tayyar • .,,.ilG_, /azla/ 
yerı ır. .. ü B Benliboz. Uçar ve AJden'lt isminde 
yu kazanan Efe'nin antrenor . a'! sekiz at koştu. Mevsim başından be- man biribirinden güzel bu taylar kar 

ıh Atr-ı ve her üç atın cokeyı Fı- · · dd d"l Al · U k bah's bi . san b~. "k muvaffakiyette at sa- ri bu ko1unun favorısı a e ı en • şısında cebindekı m ştere ı -
lıps bu uyu 'k n derviş'in, dünkU nüshamızda da yaz- letlerini unutacak kadar heyecanla -
bipleri kadar takdir ve tebrı e şaya - dığımrz gibi, ayağındaki arıza dola. nanlar vardı. 
dırlar. yııiyle tam idmanlı bir halde olmayı- Bay Ahmet Atman'ın Karanfil is -

*** d tı koşuyu karı§tırmıştı. Bunu.nla l_>e - mindeki tayı bu koşunun favorisi ad· 
Koşulara saat on dörtte başlan ı. raber Aldervit müşterek bahıste ıh - dedilmekle beraber hafta içindeki ku 

k 
mal edilmiyen bir attı. Unlü ve Uçar vetli idmanını görenler Ece'nin çok 

Birinci oşu : d k·ı yarım kan in- d k oynanıyordu Fakat · ın a üzerine e ço • ·.. tehlikeli bir rakip olacağını umuyor-
tJç ve dört yaş safesi 1800 d f k ı d guzel ko-

g
iliz taylara mahsustu .. Me. . geçen seneler e ev_ a a e . lardı. Halbuki Ece'yi bu kuvetli id· 

. · · 275 lıra ıdı. ular kazanan ve ayagındakı arıza do- man yormu§ olacak ki beklenen ko -
metre ıkramıy~sı S it Halimin Sağa - ~ayıaiyle bu mevsimde bir şey yap~ • şusunu yapamadı, Karanfil rakipleri-

Bu koşuya . . a ahsus koşu de· B Ahmet Boz'un Benlıboz u- . . T " . k 
nak ismindekı atına md çu··nku" Sa_ mıyan · d ne çok faik bir şekilde bırıncı ıgı .~· 

- tur u nu düşünenler pek az ı. zandı. Senyör ikinci Yılmazkaya u -
mek daha dogru 0 • • •. i a. b • k . t üzerinde bır goster 1 y Koşu hatladığı zaman grupun . a - çünc üoldu. 
gana .:.ısb. ·nciliği kazandı. Alcey • nda Aldervi§, sonunda da Benlıboz Sahanın ıslak ve ağır olmasına rağ-
pl ar .gkı' ı . Lıru~"k•bar ürüncü oldu. Ko- şıidi ordu. Son virajı döndükleri za- d k' 
an ı ıncı .. :ık.k dır g YOnlü başta gözüktü. Fakat. bu men Karanfil 1400 metreyi 1,25 a ı-

•unun zamanı 2,05 da ı a 
10

·
5 

kuruş man d" B 1 bo ka gibi memleketimiz için rekor de-
:s an lt at pek uzun sürme ı. en ı z Müşterek bahis gany sa an 'b' nebilecelc bir zamanda koştu. Müşte· 

yeni koşuya başlıyormuş gı ı taze rek bahis ganyan 215, plase 145 ve 
verdi. b" kuvetle Onlünün yanından ge~e-

ırk .. du··ştü ve iki at boyu ara ıle 205 kuruş verdi. 
i kinci koıu : ştaki abli• re one 0 . ·k· · u 

·· d ha yukarı ya bı'rı'ncilig" i kazandı, nlil ı ıncı, çar Be•inci ko•u : 
Dort ve a ahsuı han- 'll' ıt 

kan arap at ve ~ısr~kl;;al~a mesafesi üçüncü oldu. zamanı 3 47 dakika idi. Sonbahar büyük handikapı: 
dikaptr. lkramıyesı 2 M~ş~:;:~~ahis ganya~ 12,60 plas~ sı- Oç ve daha yukarı yaştaki yerli ha-
2200 metre idi. k t Taşıdığı . 

1 220 135 
ve 240 kuruş verdı. lis kan İngiliz at ve kısraklara mah· 

Bu koşuda altı at 0~ u. 'a müşte- rasıy e • sustu, ikramiyesi 2000 lira mesafesi 

66 kı.loya rag"men BahtıYadr Bu ko- k "d" k ynanıyor u. Dördüncü ·oşu : . . . 2800 metre ı ı. 
rek bahiste ço . 0 • • Bahtiyar'la be- tki yaşındaki yerli halıs .kan. ıngı- Mevsimin bu en büyük koşusunda 
şudaki ikili bahıs ıçın 

1 
da çoktu. . 

1 
mahsustu. tkramıyesı 1500 yedi halis kan koştu. Koşunun favori

raber Efe'ye oyn~yanfa~ Start'la be- hz tay araf sı· 1400 metre idi. Bu ko- leri Bay Ahmet Atman'ın Ozdemiri 
D. cel'ın E esı . lira mesa e k • B. Mergup ın. . k · Filips'in ı- azılı altı tay sahaya çı tıgı za- ile B. Salih Temel'in Girgin ve Tat-

raber öne geçtı v~ ~0. ~i: kolayca bi- ıuya Y pınarı idi. Koşu başlar başlamaz Taş-
dareli ve güzel bınışı pınar yıldırım gibi fırladı ve rakip -

lar Ja 1uuattanların 
... ~mıyan 

K l r paralarını almaga, .. ~.,.mele gidiyor 
a.zanan a • _ --..IJılannı 015 • ne #HU"' ... 

terinden birdenbire ayrıldı, koşunun 
bitmesine 1400 metre kala Tapınar'la 
gerideki atlar arasında yüz metreden 
fazla bir ara vardı. Artık bu aranın 
kapatılamıyacağını ve Taşpınar'ın ko
laylıkla koşuyu kazanacağını bekh · 
yenler çoktu. Halbuki Ozdemir son 
viraja gelmeden arkadakı gruptan ay
rılarak kısa bir zaman zarfında Taş· 

pınarı yakaladı. Bu iki atın mücade -
lesi çok sürmedi Ozdemır çabucak o 
ne geçerek iki at boyu ara ile birin· 
ciliği kazandı. Taşpınar ikinci Gir -
gin üçüncü oldu. Müşterek bahis gan 
yan 275 plase 105, 165 ve 110 kuruş 

verdi. 

Bu koşudaki ikili bahsi tutturabi • 
tenler bir liralarına mukabil 18,45 li · 
ra üçüncü ve dördüncü koşular ara 
sındaki çifte bahsi bulabilenler de 
27,40 lira kazandılar. 

yavaş yavaı hikim bir oyun kurmıya 
muvaffak oldu. Bc,ilrta,JıJar yedinci 
dakikada ilk sayı fırıeatını elde etti
ler: Hakkının Şerefe geçirdiği bir 
top Hüsameddin'Je Şercf'in ortasına 
düştü, Hüsameddin çıkış yapmakta 
geciktiği için Şeref gol vaziyetine 
girdi ,fakat fena bir vuruşla topu avu
ta attı. 

Birinci devrenin ikinci nısfında o -
yun evvela muvazeneli hır sekle girdi. 
Ondan sonra fenerlilerin biraz ağır 
basmıya haşladıktan görüldü. Orhan, 
Fikretten aldığı pasları giızcl kullanı
yor. 

Oyun bu şeklini muhafaza ederken 
birinci devre golsüz nihayetlendi. 

lKl Cl DEVRE 

İkinci devrede, fenerHler rüzgarı ~r 
kalıaırına aldıklarından hakim oynu
yorlar. Fakat müessir bir tazyik yapa
mıyorlar. Yedinci dakikada Mehmet A
li Saim'in yerden bir şütünü bir polon-

Ünye' de yol 

İkinci devrede derhal hücuma ge- birçok., iyi. elemanları milli takımla 
çcn galatasaraylılar, Bülend'in şahsi Nap.olı de ıta~~a~lara karşı oyn~ya.n. 
gayretiyle beraberlik sayısını çıkardı- P~rıs muhtelıtını 5-3 maglfıp etnnşler 
lar. Bunu dördüncü dakikada bir gol du. 
daha takip etti. Salim'den Bülend'e Diğer taraftan Budapeıte mubteliti 
geçen bir pas da. yedinci dakikada Ga- ile beraber gelen ve Macaristan B. un-
latıuaray'a üçüncü golu temin etti. vanmı taşıyan takım da Normandiya 

/ki gol daha muhteliti ile karıılaşmış fakat 3-2 
mağlup olmu,~ur. 

Oyunun sonuna kadar devanı eden 
Galataaaray'111 mik.-... ıada ••• 8 H,. .. 1 hü
cCimları neticeainde Bülend'in uzaktan 
sürükleyip getirdiği top sarı - kırmızı
lılara dördüncü golu kazandırdı. Otuz 
sekizinci dakikada gene Bülent Sa
lim'den aldığı pasla İstanbul spor ka
lecisinin hatalı bir hareketi ne.icesi 
beşinci golü yapmıştır. 

Maç bu suretle Galatasaray'ın haki
miyeti altında 5 1 neticelenmiştir. 

Fenerbahçe stadında 

Fener stadında bugün yapılan Vefa 
- Hilal maçı 2 - 1 Vefa'nın galibıye.i
le neticelenmiştir. 

Süleymaniye - Topkapı maçını da 
1 - O Topkapılılar kazanmışlardır. 

lzmir'de lik maçları 

İzmir, 4 a.a. - Bugün yapılan 
maçlarının neticesi aşagıdadır: 

Oçok - Ate§: 6-0. 
Yamanlar - Demin1por: 5-2 

çahşmalar1 

lik 

lstanbul'da dün kesif 

bir sis vardı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Bu saba

ha karşı İstanbul'u birkaç senedenberi 
misli görülmemit bir sis kaplamııtır. 

Sis sabahleyin saat altıda kesafet pey
da eylemiı, karada ve denizde 10 met
reden teşhis imkansız bir hale ge'lmif
tir. Bu yüzden vapurlar saat ona k-adar 
işliyememişlerdir. Kara münakalatın
~a da guçlük çekilmiştir. Hiçbir kaza 
olmamıştır. 

Aydıı' dı zeytin lstasy• 
Aydın, (Hususi) - Ziraat vckileti 

Aydın'da bir zeytin islab istasyonu aç
mayı kararlaştırmıştır. Vekaletin bu 
kararı bütün Aydın zeytincilerini çok 
sevindirmıştir. 1Hn en iyi ve en çok 
zey .in yetiştiren bir bölgesi olan ili -
mizde bundan sonra zeytinlerin hem 
islahı miımkün olacak ve hem de dağı 
ovası zeytin yetistirmiye müsait olan 
Aydın ve havalisinin her tarafında 

zeytin yetıştirme fa liye.i başlıyacak
tır. 

Geçen yıl Aydın'da açı1an zeytin i
mar ve budama ustası yetiştirme kursu 
bu yıl blitün ilçe ve kamunlarımızda 
açılacaktır. Kursların açılması için .zi
raat dairesi gereken tedbirleri almıt 
ve hazırlıl.lara ha~ nmıştır. Bu su -
retle bütün köy!ülcrin fenni zeytin i
mar ve timarını ögrcnmeleri temin e • 
lilecektir. 

Ünye'nin umumi görünü§ü 

Erbaa yolu ise senenin her mevsimin
de nakJi)'ata müsait bir vaz iyette 
bulunacaktır. Aynı zamanda hem Er
baa'nın bereketli ve mütenevvi mah
sullerini Ünye'ye nakletmek hem de 
mütekasif Unye köylerini kasabaya 
bağlamak noktasından üç başlı bir 
fayda temin etmiş olacaktır. 

Ünye, (Hususi) - Kasabamızda yol çalışmalarına hararetle devam edil 
mektedir. Kazamızı Erbaa'ya rapt eden şose, her iki kazanın iktısadi bün
yesinde çok mühim bir rol oynıyacaktır. Gerçi Ünye Tokat'a bir ıose ile 
merbuttu, fakat bir dağ sırtını takip eden bu yol senenin kıt aylarında a
şılmaz geçilmez bir hal alırdı. 

Alçak bir vadiden ve sık köyler de nakliyata müsait bir vaziyette 

Yen~ şo~e, köyler arasındaki müt
terek ışlerı ha?armak için tesis edilen 
yol birlikl ı . amelesi tarafından a-
P,ılmaktadır, y 
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Tunus ve Korslka'da Fransa'ya 
bağlılık lezahlrlerl yaplldı 

Çocuktan annesinin 
biri resmini istemiş ? B. Metaksas ve Mareşal 

Çakmak çok samimi 
nutuklar teati ettiler 

( Bqı ı. ıacı aylada ) 
diriyor: İtalyan meclisin~ Koraika
yı iatıihdaf eden haykırmaları protes
to için bu sabah Koraika'nın muhtelif 
yerleriınde tezahürat yapılmlftır. Her 
taraf ta kabul edilen karar sur.etlerin
de, Koraika'nın Franaa'ya Nl'Bli.JDU 

bailılı&ı teyit ve adada hiçbir ayrılık 
hareketi mevcut olmacbiı kaydoluna
rak bir franau toprajı olan Korllika 

ni arasında yapılac:alı dUn ...... r..
men bildirilmit olmuına tapwa, ma
aleaef Roma'ya pıemiyeceilni Kont 
Ciano'ya ihlu eylemlftlr .. 

ltalyan gaseıeleri /ronaız 
baaınına cemp veriyorlar " An•ı giiıel mi 1 ,, diye ~e sormuı 1 

(Bafı 1 inci sayfada) ve kollegleri aıd1na aözUıne devam ede- hakkında bcr türlü yabancı iddialar 

Roma, 4 a.a. - İtalyan meclisi te -
A,btlratı hakkındaki franaız gazete -
lerlnin makalelerine cevap veren mat
buat, İtalya'nın hattı hareketini 1935 
tarihli Muaolini. Lava! anlaf1DUının, 
aecrl tedbirleri tatbik nretlyle bu 
anlqmayı ihlil etmlt olan Pranaa -
nm hatuı yüzUnden batıl " pyri
mevcut buJunmuı delili ile balı et
mektecllr. 

Bayan Sıdıka: 
- Ne hakkı yar efeadim, ne baıklu 

VR'I' beaim "1Hi mi, çirkin ml OJdu • 

ğumu 90rm&iL,, Benim hakkada 
ı.lıWkat yapmalL- Benim r...,...ı 
iıtemiye, diye ter ter tepiniyor, ye • 
rin<le duramıyordu. 

- Değil mi ama anne, der sibi bir 
IDD•lınin bir ele: 

:Sulhtan ilhanı alan dört de11leı rek demi,tir ki: ıiddetle reddedilmektedir. -V•mem etiet. eler ılbibay ı-
n•m Jtblerlne bllktı. Soma de.- et
ti: 

Sallı v• vifalun uil idealinden il· .. _ B. Bapeeil, ala bu antantı eri- For•lkalı uld mulraıipler 
hlm alan.dört deYlet kendilerinin em- tilmeai rUç bir bellgatle tnit ettiniz. 
niyetini ve p ıstırap ıörmU, millet· BU'antantın memleketlerimiz için ol- Fnaua'ya bailı 
lednin audetini temin Jibi me9ru bir duğu gibi bölgemizin bu&Un bir ömek Paria, 4 LL _ Konika eski muba-

- Ben bunu otıece olduğu bir bir 
anneme anlattım. Ama hepsini, hep
sini aalattnn. endifeye maliktirler w komtulariyle vermekle övündüğü barı,, milaalemet riplerl ittifakla kabul ettikleri bir ka· 

ea iyi münasebetler idameai gibi aami. ve istikrar havasının tahakkuku ıçin rar suretinde, italyan mecliıi.n Jekı 
mi bir arzu ile müteharriktirler. Dört olan faydalarım kaydettiniz. tezahüratı yurt hiılerine kartı bir ıw.-

Keuajero gueteıinin g69terdili 
diler bir dem de, Münib anlatmasını, 
artan inkitaf ve kudretleriyle mUte • 
nasip bir vaziyet iatiyen milletlerin 
yayılması lüzumundan doğan "yeni 
muyazene" ye doğru bir varıı nokta
ıı değil, bir hareket noktuı olarak 
cöatermcktedir. 

Suçlu yerin'<ie, otuz otuz bet yaıl• 
rındaki kıranta zat daha .as aıraaı 

kendieine ıe1meden müdafMya kal -
kışıyor: 

Annem bana: 

dnlet, bapalarının malına göz dik- "K karet olnak telikki ettiklerini ve u-
meyi dütUnmUyorlar, fakat aynı A· İmaeyi telidit etmiyorıu,, muml harpte ölen 40.000 korıikahnın - Ne mtinaaebet, diyordu, iftira -

dır, ben ııe yapacakmıtım kendiliıüa 
fotografını? Ben kendi halinde çoluk 
çocuk ıahibi bir adamım. diyordu. 

- Bu Wları aöyledlli saman ya -
nında klmae var mıydı, batka kim 
duyd• bunları? DiJIO acmlu. Ben de: manda kati hudutları terefli ellerinin Buna binaen ben yakıız güzel söz- mezarları üıtünde aynı cesaret ye ay-

lamı ile çb:ilmit olan milli toprakları· leriaize i§tirlkle iktifa edeceiim. Si· nı a,kıa yegane ana yurtları olan 
Dl muhafaza husuıunda deiitmez bir un de söylediğiniz gibi bu mevkut Franaa'yı müdafa için and içtiklerini 
uim ve karar aalıibi~ider. Her vakit- toplantılar hiçbir kima;ye kartı bir bildirmektedirler. 
ten ziyade bugtin, mıllt m\ldafaalaı;ı- ı tehdit ~ğildir. Bununla beraber, bu 
nm dtkbtll tqkilitı olmaksızın Ye toplantılar bcr defasında aynı zaman
ordulan ar~aında 11kı bi rtemu ol~- da barı'm de mecıfaatleri olan mütte· 
duı mtlenir ıurette muhafaza edale- rek menfaatlerimize hizmet eden tef· 
miyecek olan ve .teref n ~ayaiyete riki mesaimizi daha ziyade normalleı· 
mUs~ni~-~ir .•ulh 11temekte.dırler. Bi· tirme-ktedir. Enternaıyonal vaziyet 
sim bırlıcımız, bizim lcuvetımizdir b" · · · k tlı" ı bu ba t 

Fran111J'dalci ltalyanlar da 
proıeaıo ediyorlar 

Montaubacı, 4 a.a. - İtalyanların 
mühim bir kolonisini ihtiva eden •·i
talyaa halk birliii" italyan mecluin
doki hicliHleri protesto eden bir be
yanname netretmittir. Beyannamede 
denılıyor ki: 

v •tii açılan /canlı yaralar 
Diğer gazeteler, italyan tenhilratı

nm yabancı memleketlerde evciden 
hazırlanmıt gibi 16-terilmeslni pro -
testo ediyorlar ve blllkiı B. Ciano • 
nun italayn milletinin hiç bir sa • 
man unutmadığı kanlı yaraların ilatü
nU açtığını bildiriyorlar. 

Siyah ppk.aaının altında, yUdnün 
epeyce geçkin çizgileri seçilen bayan 
Sıdıka ile, bay İımail'in aralarında 
geçen vakanın tama yakm tafıilitını 
Sıdıka'nın yedi ac k.iz y31larındakl kı
zı Ullrer'dea diııledik. Qöslcd ateflu 
saçan amca( !)ya bakıyor, tit~k ve in
ce ıesle anlatıyordu: 

- Kkme yokta. komfunun paja 
Cftldet oralarda,.Sı _. o belki ltit -
memiıtir, dedim. 

Bayan Sıdıka çocuğunun ifadeahı • 
de hafif kalan yerleri daha kuvetll 
.ası.de tmwnladıktaa sonra lllN 
etti: 

- Çocuğumun ya1111nda kimle bu • 
lunmayabilir hikim bey, dedi, fabt 
onun bugüne kadar yalan 9Öylememlt 
oldujunu da ıiae ben temlııı edebill • 
rim. Benim yavrum oılmıyaıı bir teJi 
ı6ylemes. Oaun ipa bu adllll beniın 
ramlml muhakkak iıatıemif. ve benim 
lilnl olup olmadığDı mutlaka Nr • 

muftU. Ceaaluıdsrdmmmı i•terim. 

· ızım LÇUl ıyme o an rı9ın e-
- Bu amca her zaman, bizim ka -

pıdan geçerken benim yilrimü okfar, 
yanında biri varsa: 

Selônllc ltlla/ı 
B.aııwı antantı dnletloriyle Bul

prıatan arasında aerbeıtçe müzakere 
Ye akte~ilen aoo Selinik itilafı, yarım 
edadaki bütün memleketlerin anlat
- ve yaknlatmaına matuf mesaimi· 
sin mesut iınkipfında kati bir mcrba· 
le te,ad:I ediyor. Umarım ki bu itilif 
bir uyupna havau ihdas etmek ve ara· 
larmda dwamlı bi rtqriki mnai tesis 
etmek ıaretiyle Balkan milletlerinin 
o kadar hararetle arzu ettikleri yenı 
bir refah ve terakki devri açsın. 

Bapekil Jıletabu, dört mcmleke· 
tin dwlet reislerinin ııhatine, dört 
milletin refahına ve kahraman türk, 
romen ve yuplu ordularının ve or
du teflerlaln terefine kadehim kal
dınmftır. 

Mare,al Feul Çalunalc'ın 
cembı 

B. lletabu'a Türkiye Genel kur· 
111&7 ı.ıhnı Marepl Fevzi Çakmak 
cnap vermittir. 

llar.,.ı Fe.ai Çekn-k, Atadlrk'Un 
Mla..unm t~idnden dolayı ~ 
kir ettikten ye Yunaniatan'm ttlrk 
llllQetlıni pek acı bir ıu~tte milteel-

edlll 1mteme iftlrlk ni.-ıe1i ola· 
l'Ö ttİrk topraklarına &6~erdiil he-
7'tla miııDtaa 1-fbnı B. Metalcw'lı 
.Atatlrk"On mUllbtmı hamlattıktan 

..._,., AtatUrıt-h, yunan ~vekilinin 
de tok mba1ı ifadelerle kaydeuiğf 
aiti...._ tntuıtmııı bqhca mGeı
.ı.Jerinden biri olduiunu bildirmit 

Atatilrk hakkında 
bazı 1Ghsi hat1ralar 

(Bqı J iııcl aqlada) 
nfll bir İltillbal - temin etmek ıi· 
b1 uici blr ftaifcai oldutu halde, 
uyut miblleflyetlnha efsanevi 
bypan aruında. ilmi danlarla
fabt, yalms mİlafirpenerllk eaeri 
olarak bir aa10Q konUflllUI halinde 
delil - mequl olmak lmklnını, bu 
hıuikulacle edemsa her lnahaMa ı&a
terdlll ctdcli,W .. ~ ~ 
devlet reisidir 1 

Büyük içtimai bir lnırıllp olan Ye 
Anupa'da imkfınıas Mn.d•ıt bulll
mn arap alfabeshü $rk alfebe81De 
tahvil etmek keyfiyetinin lllul ta • 
hakkuk ~t old•bnu burada ha
tıra ıetlreblllrdlm. O bunu Mlt6n I· 
ndeaiyle latemltti: çtmldl ~ bwacla 
tlrklyenln kati ıurette )'enlleflDlil 
n1ıtuını ıarmuıtil. Milletin mn
cudiyetinl pek derin ıurette dellf
tlrmit olan bu refo~. merkeal 
ve garbi Anadolu'da, karım ve beti, 
hemen lunnen saati ... tine takip et
mek aaadetine erittik. (Hatıl ben 
Diyarbalur'da bir ıenç bahçıvana 11 
tin harflerini öğrettim.) Atatilrk. 
llv•'ta. bir meydanda, bir ~a ~
ta ıetirtip halka yeni alfabeyı bıa • 
at titretmittir. 

Bu batıralarnı pek phel olan ,ek
llnden ye karma karıtık olmasın · 
dan dolayı af dilerim. Bu ölUm ba 

na o kadar derin bir keder nnnlttir 
ki bu notları da ancak aıorla yuıyo
nm. . . . . . . . . . . . . 

Jtiuat AtatUrk'IA .,.ıaatarma. 
yüm aıeılekdaflarıaa. oradaki btl
tUa doatı.......- eonaua teadrlerl· 
misi beyan etmemlae milaade olu,... 

•uatta Aft11pa ıulhu için pek ı.1-
.taıı olan bu memleket! de allah Jm. 
raawı. 

aaniit ve tqriki mesaimizin hımayeai· 
ne ihtiyacı olmak ihtimalini gittikçe 
daha ziyade göz ooünde t•tmaklıgı· 
mızı icap ettirdiii nispette bu toplan
tılar bana hergün daha kıymetli görü
nüyor ve eminim ki diğer kolleglerim 
için de öyledir. 

En emin bir ganmıi 
Ban/can Paktı 

.. Memleketimizin en hayati menfa· 
atlerini müdrik olan ve iki kardet 
millet arasında iyi anlafma iatiyen i
talyanlar ııfatiyle, memleketimizle 
F'r-a arasında bu yeni harp tahrika
tını reddederiz. Tunua'ta halledilecek 
toprak mneleai yoktur. Hiçbi'f ıey iki 
memleketi kartı kartıya ko,-maz.,, 

lngiltere'nin Roma'da 
yaptığı ıeıebbüa 

Paktımı:ı, bCSlgemiz ıiyul ıtatillil -
nU aaraılmaz istikrarı için en emin 
bir garanti tepil etmektedir. lşbirli· 
ğimizin &ittikçe daha tesirli olarak 
tebarüz etti&ini &örmekle duyduium Paril, 4 a.a. - Matin gazetesine 
ve hepmizin duydutumuz memnuni • Londra'dan yazılıyor: "Lo' t Pört, 
yetten mlilhem tU birkaç aöziimU, ek- Ciano'yu ziyareti eanuında, bahis 
aellnamram Bulgaristan'la yaptığı mevzuu istekler, ltalya'nın reaMI hat· 
son Sellni.lı anlqmuına olan lpret tı hareketi ile teıvik edilmit olduğu 
ve telmlhinise ittirlk etmeden bitir- takdirde bunun son ingiliı • italyan 
mek istemiyorum. Ebelaııanuz ta· anlatmaaiyle telifi zor olacağını, çün
rafındaa antant hUkUmetleri adına kil bu anlapna mucibince iki tarafın 
milıterek komtumuz Bulgaristan'la batı Akdeniz'deki ıtatükoyu muhafa
akdedilmif olan bu pakt, &eneral Pa· zayı teahhUt etmit bulunduklarmı 
pagos'un çok nazik nutkuna cevap italyan hükümetine bildirmittir.,. 
Yerdillm samanda kaydından hali Epok gueteainde Donnadieu diyor 
kalmadılmı mesut bir bldiaedir. Ay· ki: 

°'bl·==~m~a~ ~·~e '"•' ~-- ............ me-• • ... ta"lfitltii4 yetini bbti1 edemf yeceflnl ve 
geçmitte olduğu gibi devam zarure· bu tezahüratın İtalyan hükümte poli
tinl de tebarlls ettirmiıtim.,. tikasının bir ifadesi olarak kabulü J. 

Marepl kadehini, gerek kendi ve cabetmiyecetlnl BB. Pramuva Pon· 
gerek kollealeri -4ına, majeste kıral le n Pkt'ı bll'cUnnek mecbur"'ttn .. 
ikinci Georıea'un, Naip Prensin, bq- de 1lahn ftır. ıt.bt bu beYaftat hiç 
kan Metakau'm 11hatlerlne, kahra• blr klımeyl aldatmıyacaktır.,. 
maıı Elen orduıumaa Jwdietine .,. 
büyük elen milletinin refahına kaldır 
mıttır. 

Merihliler Amerika'yı 

işgal ediyorlar 

B. Çemberleyn Roma' ya 
gitmekten wu mı geçiyor ? 
Bayan Tabuis, Ovr gueteainde, ln

giltere'nin Pran1a ile İtalya ~ında 
son kırk aelds saat sarfında ittlhu 
ettiği açık ve dürüst hattı hareketten 
dolayı Franaa'nın memnuniyetini kay 
dettikten aonra Lord Pört'in Ciano'. 
yu aiyaretinden bahsederek diyor ki: 

(Bqı S iacl uylllttla) "Lord PiSrt, mesel« Italya ile Fran· 
aa aramda buıtmlerde az çok halle

..., yaadajl yaaıda, hlclUeyi kütle- dilmediği takdirde, B. Çemberlayn'in, 
J•~ cehaletine bir cleW olarak ele Roma ziyaretinin 11 ve 14 kananuaa• 
almakta Ye bunu terbi,. ....ıa.riyle 

Popolo lii Roma : 
"ltalyan milleti Korsika'da İtalyan 

lehçesi konuıulduğunu, Tunuı'un 
kendisinden çalındığ nı ve Cibuti'nin 
ise Franaa için fayduız olduğu hal
de İtalya için faydalı olabileeetini 
unutmamaktadır." diyor. 

Lorı Pört ıelcrar B. Clano ile 
görllfıü 

Roma, 4 a.a. - Haber ahndılma 
eke. 8lr Pkt dOa üpaa ~t a-o 
ile Ddncl bir mtlllkatta bulunmut ye 
son italyan mecliai tenhlratı Ye fa -
şist matbuatmın ilıhak milcadeleai ile 
hadis olan vaziyet mevzuu bahiı ol -
muıtur 

Bir meydana "Kor•ilca" umi 
veriliyor 

Roma, 4 a.a. - Ha•aa: Ansso
- bi,;ik bir meydell!Dll "Konika" 
imli Yerilecektir. 

- Aman bak ne ıUzel, ne ıevitnli 
. avru diye b.ni o yanındakine &69 • 
terirdi. Ben kendisinin kim olduıu • 
nu ne bilirim, ne tanırım. Hattl bana 
geçerken ft-ker verdiği, elime badem 
ezmesi aıkıftırdığı bile olurdu. 

Ben bu yabancı amçamn neye beni 
böyle çok ındilinl nıe bileyim. 

Bir cUn annem: 

Çocuk da. nul oeaaiyenin olbabıta
ki maddesinden twnamen gafil Ye bi.
haber atıldı: 

- İatersenia yemin ederim bAldm 
bey, dedi, ben doln 9&J1Uyorwn. - O eliooeki bebetl kim verdi u

na, diye sordu. 
Ben de: 

Halbuki B. İlmail bti ı&aleri killli-ı 
yeıı ink&r ediyor ve biltiln .&yl__. 

- Her gün kapıdan ıeçen bir mnca leri "iftira" kelimeelyle taftli edi
var, o verdi, diye .Uyledlm. Bana kıa- yorclıa: 

dı ve: - ltica ederim efendim, dedi. bea 
- lnaan yabancıdan bir teY alu mı, ota '"1 , ...... nU barklı. Ud 91>"' 

ayıp? Diye beni azarladı. cuk blbMı bir erkellm. Buctıne b-
0 ak.,am bu amca kapıdan geçerken dar, bildin nwa,.ue beni muslu ta

bana l:.ir paket iıçinde gene bir teY nır, gözümü kaldır• bir ldmleye bMı
vermek istedi. Almadım: 

mıflığım yoktur, neme 11rek ilill ha-
- Annem bana danlıyor, ben al • tununun rumi: hem efendim ne de • 

mam, dedim. Bu ıefer, etildi 9051arı-
meye iıateyeyim. Benim ailem bu ı.ll 

Tunıu'ta IAJtJld/ı.r mı yüzümü okpdı: duya ne der bana? 
- Bak hele yaramua, dedi. ASiile -

..._... ..... Bu 1ialMb ~ 9ini de pek aaylJOi'. Sonra mfyte - Blki-• 
tezah~at eanaımda ?n bet kiti tevkif sordu: _ Peki bu puk y, ,.mı IÖyla • 

cdilmittir. Bir bç ıtalyan matuuı- - Aııneni çok ma leYlniaı Mil. ~~~W.•!1~---llS tiıİliail anlattı: 
nın vitrinleri ve camlan kırılmıftır. dl. Ben•: ''.~ J 
R.h.i ... _ 11.• .a--=ı ~lpl• - - Anlattıklarına g6re bunlar be • 
'V"!"r..., ... ı - - ~i bi.:- - •~çok severim. İnsan anne· 
.ut bıİlyllnMf ta . . . d' d' nim her IÜll ~ gidip setir~ 
nası polısın muhafazası altındadır sını sevme.;c mı ıye cevap Yer am. 

1
..,,.tliim 90kakta oturuVft.rlar. Ora • 

· Bunun üzerine bir u daha kulaiıma ~ ı~ 

Fransız eaki mulıariplerinin 
infiali 

Paril, 4 a.a. - Franaa ye İtalya 
muharipleri birliiinln franaız tubeal 
netrettiii bir karar ıuretinde Roma' • 
daki 30 tqriniaani tuahUratını nefret 
ve inf"ıalle kal)llamakta Ye .. italyan ar· 
kadqlara,, blrliiin habef meselesinin 
ortaya koduğu mUıkilit aırasmdaki 

batı hareketini hatırlatarak Roma mu· 
haripler birliiinden franaız esiri mu • 
bariplerinin ittifakla g69terdikleri he
yecanın italyan hWdlmctine iblilım 
rica etmektedir. 

egildi. dall ıes;erken bu putu snmit. hattA 
- Annen pzel mi bak&y1111 aenbı. okfllDlt oWailid& lllltırlamlJIOnım. 

dedi. Ben çocuium. Hattl ıimuı bile bana yabancı pli • 
- Güzeldir annem yal Dedim. Bu· yor, bir yerde &ördüğüm bir çocM 

nun üezrine elini cebine aoktu. tıkır lil.zelee eğer-
tıkır paralarnu karıttı. Bana da de- B. lımaU •eter peJM-• 41nllln 
di ki: sacuiua 7kb• baktı ft devam etth 

- Güzel evlidmı. annenin re1imle- _ atar sla•lae ıeYip okpd~ 
rinden bir taneaini bana ıetirirlen stımıb mı ettiın. Adamı maMrWDI,. 
sana awuç doluau pua .ıirlım. hem d .-ermek llzlmdır. 
ne pzel hediyeler ıetkirim. 

Ben bundan da bir ICY anı....-... Sonra ytbilnii bdma sıerircU blıMI 
Dik dik yüzilne bakıyordum. ..._ " hl1dme d&ıerek iltve etti: 
üzerine fÜpheleııdi ml nedir: - Efendim? GGnah mı etmipn. 

- Ama bak Mkm ba cleclillmi an- İcabı teemmül olundu. Bayaıı Sıcb-

c:iri iatihbar tekilerİDİD ifliamı a~ 
ça izah eden bir vaka olarak telakki 

etmekteflir. Ratbo iatu,.alannca 
bu çefit Defl'İY•ba bundan böyle ya• 
aak ectilmeaini iauldim•lteD ~...._ 

ri ticldetle tenkit...._ malaarrirı 

'hiikimet, aıaaıl ol• da Yataadaıl&· 
n ~ calülce inamflarma, JalÜ 
affedilmea aalbldarma kartı koro
yalailir" a..U,.le moct.... çatlar& 

Yeni lslaıllll Yıllslnin lstanbaldakl beyanatı 

lstanbul'a iyi hizmetlerde 
bulunacağıma eminim 

nene söyleme, decli. t6Yle albGmUn i- ka'nın iddiaaı bribi iDGcerrette W. 
çinden tek bir reamlDi pkarıver, o dıiı için t.nau•e ceaa Yerilemedi. 
farkında olmu bile.. Beraat kararı okundaktalı lıOlll'& W. 

Babam iki ay nel lldillG için nıde le kadın: 
mnemle Ane'den bqka klmee yok • 
tu. BYdlid albümde annemin de bir - Ne yapac=•"""• benim r••ıimi .. 
yılın rellDi yardı ama bir yabancıya ma s;ocutun aöaiyle hüküm ••ilmi • 
neye vereyim. JOl'IDllf ki- - DZEGZ 
UHıer, ifadeainln burasında: 

mitlerdir'" 
Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Matbuaı cemiyetinde -h- Mlri7at aiM..a.riaia .... 
~ ~ clildrati celp 1 O a.nnc1 ıç,,'d be d.ıç,,. • bi k r Matbuat cemiyetindeki toplaabda 

• IIU a. a na t "'•''tiren r as e tehir itleri mevauubabe olurbıı Yali 
Ba MDe N•l•n eeerlerl 

1 - Zeytindağı •b• •tes• • ba k d reci k tunları da ıöylemittir: 91 1 YCIZI lftl J asına 8V ,,. ··- Bence bütüa ifleri iki noktad~ 
_ .... hallı 

wleclo
• mUtalea etmek lkımcbr. EVftll bea 

• istirahat ecleceOini söylemişti doktorum. Aynı amnanda ııtmacıyan. 
Mat -..ı., Mr 19'•• ...a. Bu itibarla ben ber ..,ı ııhat bakı-

J .. 

'-llw• lıkd ..,. .,....11_ 'a .... (B• ı laoi •Tl•d•J tubul balkının ve kıymetli matbua- ımndan ~ IJdncl olu9k. ben 
ip LL..11.-L...:_ _ .... L ~ ftli Ye belecll- nlai B. Vı- tmawm b&l70k yardJmlarmı ıarece. bir llım' a.a---. B•..a- a..ı~- . ... __ .... _.. ..... • ,- bul, .. -ı .... alt da lak -ı ... _.,._._ • 
.._...._.... ... 1 al tlmlll, latMJODda bul11UD Ylllyet, ilme ve Y ... - m mut lim • .1-ı • .a-a.. '--'= • _,_.__ 
,..... n ı •• ft IMa _, Wr ...a.ı. - 6 fak 1acaluna Ye Jı•--L--1• • • -·ı--- .,...... ... pati 99 beladlye eririm, ....- mecli- D111•11& o - a ıyı -rdımJarl..le ı•I ..... ..,_ p,.._ 
........ Wr ............... &eıra. li......, Dr. Lutfl ~ taWtm bbmetlerde bulunacağıma eminim. ,_ •ı 
fı etm1f w ._. Udıll benbar ......,._ Iıtanbul halkını ite baılarken 1e. tun buırt..stlı pllma tatWld itinde . it••• ı.•a ~ Blplldl B. Cıiaı Ba • lAmladılıım lutfen yuuuz. Halkm lem, edene Aft11padm -'Whl••r 
I•, ....._ 1U' taraf.- bba1 ediJmltlırdir. her türlU dilek ve arzularmı bllhuaa stdriP ber...,_ IHm .. ıan dablHa• 
ai;rle delil. - w .... B. C.W BaJU •ki n yeni ftlile- Parti tetkilltı vasıtaslyle dinlemefe dı yapdmlama plııpc91mL 
c1 .. atma •'•ktıırlk JIQllmsk. ri ille yemellae davet etml9lerdlr. her zaman lmadeylm. ite bqladılmı B. a,....a .. ..ı.:ı•ua ....,.,.,_ 
tadır. Ba Mil .:.._ .._ ..... Dr. Latfl Kırdar pnteci. ıırada memur arkadqlarmm anı1m- ---. 
kaTd• iallsla ._ ... , ... "~ ...... 1arl WMd ederek fl1lllan taylemlttir: da bir tebeddW olacalından bahee- ır.ki ftll 'iL URIDdal busle -.U-
yiniz. O sePMn, a. • •ı b le ....... .._ Btl,ak lef ta&ıtı'niln n kıy· dilmiftlr. BOylı bir tebeddll benim ayla s&'ll• p..U.n ..... 

hükme ~ metil ....... D'ID ytlbek itimat Ye f5in mt"fSU-- delildir. Jlemunuı llyhmiftlr: 
bir ıu ........_...._ tencctlalel'l;rla ,..ı vuifeme bqlı. hukuka cihıldıurlyet lranımlariyle tan- ·-NAet dellftir• bir ubr sti 
muıcla kalabal*'- ...,. ••Is•. yorum. Gerek dwlet reisi. prek c~ zlm edilm1-lr. Bilhu• ftli mauYlnl YUlfemi ı.,b blrillae ~k ... 
•dece aöTlüyor " itilbw. Atak burlyet ~ ~ tarihi. arQdapmn deiilecellne clair olan tk•t .-e111a. llph•la ki ber ,.. 
bu, pım. kalaltalaldara ee\ ... W.. colraft elaeml,W ..... de ı&sel. baberlD ..ıı ;roktvr. Gayemb en ,O- al lnwetln YerOCtll JtDI bir feJb ftl'-

_ !..u....• .,!-•-- --"- ......_. __. ......_.... ft lalm9 ,.....__ -11. e. sel tehir olan lltaabul'u liyık oldu· dır. Çok ull, bal6k Ye nld olan lıtm-illet miau-ı JWllllW&" -...- c;ı•-- hemi ~- - .. _ .._ 
1 Jet wl'IDlllttlhw. Bu._ lsla lu ~ ,.n.eJtmektlr. ADaA - bul balkmm 1* Jeııi mesai ile refaha 

,_7 Ah, .-ı•ler " clılı 111~ bua her ttlrltt ,.._ \tU '"'7a~ ra•da temll ettllfm IAJID yeklller ~ yeni yeni ıa,aalara ma+er olma-
4111 - N. 8a7ciM' ~. KGltlrll YI SQk IJul İa• benden ,ardım YldJerbd empml • lllU --Dl~ 

Yani illYelerle ikinci Ye 
kati tabı 

2-Tuna kıyd rı 

laelldnmenlanadaa ... 
.- bdar Y111otlaTJ• ta
rilaim - balat-v..-.... 

ıa İçinde bir •,.hat. 

- Deniza ırı 
TGrkçe tephat .-w,.t.. 
11111 batLca ...n .... ki· 
..... ikinci ft kati taln 
~. 

......,., 



H 1 K A Y E Hava Kurumu 

rum yolunıuıı s+ooo kilometresinde 
Karasu üzerinde 5 X10 metre açıklı -
ğında kenar ayakları kirgir 4 orta a
yağı kazık bet gözlü ahşap köprü. 

KOÇOKlLANLAR 
2 - Keıif bedeli 10987 lira 34 ku- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• Sömikok kilnlrl llılllClk ruttur. 
-

Tenis Şampıyonu Bu ite ait prtnameJer ve nrak: KhJık 1 
T. Han ıc.-a Saba Alma Ko- A - Ebiltme prtname.L 

'f, ,..,.,,.,.., _, __ ._ ı B - Mukavele projeal. KJr.lıılıı - Kalorifer .,. fenni konfor
la 4 •• 5 odalı ucu daireler. Demirte
pe Emek apartmanma mU.racaat. 8510 

,_..,., F. Zoltlr 6 Hava Kurumu tetldlltı lçin (350 - C • Baymdırbk itleri ıenet prtna-

400) ton Semlkok k6mlr kapalı zarf m;i: JUrıir ve ahpp lnpata alt fen
unlll ile dairede mahfus ,artnuneıi 
mucibince 1&tm alınacaktır. nl prtname. 

20 klnunuevelden bllitibar parti H - Huıuıt prtname. 
parti t•lim etmek Uzere talip olan- F - Ketlf cetveli ıilailei f ia' met -
tarın 12- ldııunuevel - 938 puarteai raj cetveli. 
gUntl aut 14 de aava Kurumu Ntm- G - Proje. 
alma lııomlıyoııuııa müracaatları. latiyenler bu fUtnameleri •e e• -

8972 rakı bedelalz olarak Mut Nafıa MU -

Mahkemeler 

dUrlütuaden alabilirler. 
3 - Eblltme 20 birinci k&nun 938 

tarihinde Nlı gilnil aaat 15 de Mut 
nafıa müdtlriyetinde mUte,ekkll ko -
mieyonu mamuıunca yapılacaktır. 

Söjüt Aali,. Halmk Mah~ain- 4 • Eksiltme kapalı zarf uıullyle 
den : yapıl4caktır. 

88llldlll inhiar nahlyninden.,Rı. 5 - Ekalltmeye girebilmek içln iı· 
a kuıı Rıflytııin koc:Mı Hllaeyin ot- teklinin 824 lira 5 kuruı muvakkat 
lu ll•tafa Cennet aleyhine açmıı ot- tembıat veya bu miktarda banka mek· 
dulu boflmnı d&vllmda mumalley- tubu veya muteber tahvlllt vennnl 
hin iıbmetglhı mlÇbul oldufundan ve ehliyet veılkaıı 18aterme1i llsnn-

Klnbk - Kalorifer " llCllk •ulu 
daireler 5 oda l Nlon Y enipblr, Ko -
c:atepe lamet ln8ntı caddeai toııunda 
Tel. 2451 1757 

Kinhk ........... - Bayanlar, 
baylar H küçük aileler için. HaYUSba
tı yuundl çok ctısel mannralı " ca
netJi milıtakl1 odalar. Mlult kira ile 
Selanik cad. No. 16 1787 

5 Halı dain - Bahçeli ,eni mu • 
prubah .-e tekmil konforlu. Yini .. bir 
Kbım Özalp cad. Ono•luk aokak 8. 
B. TUmer 2612 ıabahlan n 2. 5 ue· 
ıı geıilir. 1818 

Kiralık - Mefl'\ltlyet •• Sellnik 
caddelertnin blrlıftlli k~de Ereene 
apartımanında bet odalı daire. Daimi 
11cak ıu. Kapıcıya •e1a Tel 311-4 e 

1846 

17·11-931 pnU yapılacak olan duruı- dır. 
mada ya bizzat veya .ekil gönderme- 6 - Teklif mektupları yukarda ltinlsls - Yeni .. hir Yüksel cadde. 

3 .. U maddede y••ılı saatten b"r sa al No. 7 evı"n u··at '--tı. 5 oda .. e bu"tu··n 
ti ilanen tebliğ edildlli halde ıelme- unc - ı.. •. - ~- - ... 

Küçük il6n ıartlara 
D6rt utırbk ldlGiik illnlardan: 

Bir clefa lçln 30 Kuruı 
lkl defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

D6rt defa lcln 80 Kuruı 
Devamlı ldlçük lllnlardan her defası 
için 10 lmnıı abmr. Meseli on defa 
n .... edilecek bir ilin lçin, 140 kurut 
alınacaktır. Bir kola:rhk olmak üzere 
her satır, kelime aralanndaki botluk
lar mllateana, SO harf itibar edilmit
tir. Bir ldlsWc ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
D6rt aatmlaiı fasla h• satır için be
her Hferbui a:rnca OD kanat abmr. 

Satılık 1 

Satıhk - Yeniıehir'de jandarma 
mektebi c:ivannda istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inpata 
elverıtU analar, tel: 240fı Neıet Şe-
ren. 8176 

Sabldc - Ankara'nın her tarafında 
irat ıetirir beton, ahp.p ev ve apartı
manlar n bahçeli evler yapı koopera
tifi biueleri. Telı 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Satdds - Ankara'rnn her t::ırafn:da 
dlll ve bir vekil chdermediiinden ~~.evetine kadar Mut nafıa mUdurlu- konforlu ehven fiatlll kiralıktır. Alt 
hakkındaki muhabmenin gıyaben le- g~ dairnln~ ~e~lrllerek ekslltme k?· kattakilere müracaat. Th 1715 8866 apartıman e• ına almak ve atmak ia
raama karar verilerek duruşmuı 22• mısyonu reıalığıne makbuz mukabı - Kiralık _ Yenif'blr 8elinik cad tiyenlere tavuaut. Tel: 2406 Nefet 
l2-9J8 peqembe ,unu aut 10 a bua· tinde verilecektir. Posta ile ıönderi- deal 1• 2 numaralı Kuıu apartmanm • leren. 8178 
kı~· Jleslc6r pde d&.acmm lecek mektuplarm nihayet llçilncll da kiralık dlire aynı apartman • Sabhk Ana - Çankaya caddesinde 
phltlerl de dinlenecelinden 10 cUn maddede yuılı aute kadar ıelmit ot da 7 numaraya müracaat. 8871 • yeni yapdac:ak B. il. M. ne gidecek 
içinde itiru etmedlil veya bizzat ıel maaı " dıt aarf m mWıtlr mumu ite 50 metroluk caddenin karııamda köte 
asedill nkll dahl 

1
andermedili tak- iyice kapatılmıt olmaıı lhmıdır. Poa- Kinbk A.partılmn .... Yenl .. blr nafıa bap. Teh 2884 8268 

ı den qdmm yU.llM afkeylı blkıJ. dlrde divanın pyaben rüyet oluna. tada olacak ıeclkmeler kabul edil - Bakanlı&• karpanda ve otobU. durak Yataklı vagon memunı, Utb beVU. E tesl aabah. Klll' ı.,.ıap ,_pl • -'- icap eden m'"-etenin .on defa meıı. (4998) 8970 yerinde olup ı ..... tt on 1Unde bl Sablds ..... - K~iören asfalt yo. 
lar koridoruna ıi!ılc&tdı· r ... ..., .aeıikanlr '"- - -.- tam ~ıu ilserinde 800 metre murabbalık bır' 

1 vagonun • • il• karfll.,U• ~-· u malODI olmak Usere ilin olunur. bulacak olan doku daireli, bilOm 
_ Beaulieu'yc ıeldik madmuel; yonu ,1ro1ıır .-umda oeunıyordu. (

4997
) 

899 
konforu muhtm ve ~oriferli par: araa aatıhktır, Telefon 2208 8915 

cliye aealendi. J:ı:' M ibn'a soda b&1dım oldu. lı • UStemell apartman topta ftya daln Sabllk ,ı,._ 
Kler Herbingtoa. trenden atJaclı. r ~ kumz m«tkfllltla yeııeblldl. taire ldrabktır. lsbıdeld bokçlye m .tel bir - Alman marka gil-

~~-::;: ~ ~*-= ı::::::::::::v:·~~!~!~~~::::::::::ı EJetbt ~ .... -:....--Y~, = =~~f 
tan garüne• Brl•tol oıollabi = ....,.... 

0
,.- Jllııde ytla partiyi ··•· .::. : : tllrk buharı, Kmlay ~ biti • 8927 

damları karlı dalları uıdırlY ellD aybe4ee4tlim- p k k ld • ıc.....-,., Bel..ti~Hmcha 1 tik S6nmez apartımanı. 7 No. daire Sebbk Mi - Dikmen'de asfalt 
kler, bu otelin acı blr batJfUllU mai O akfllll Brlttol otelinde mad~ ar e a irim lftJGSlnG devren ldrahktır. lçlndeldlere mira· cadde tberinde 144 metrelik cepbai 
kalbinden silemeadftl. ~k de- Glandc:W•r bfl)'ilk blr ıuvare verdı. 1 - Nafıa vek&lıtl tarafından mu • '8at. Telefcmı 3143 8119 olan 11704 metre murabbaı aahaaında 
lup eden madmaa•l Btrta e, ok Kumral d.elikuılı madlaı Glando • ait kapah zarf USUIİle aaddak elektrik projeleri muclblnce Kavaklı baJ aatdktlr. Yenif'blr Ataç 
fa bu otelde tanı(llDliftL Bu:':•Jan nr'in yanında oturaJOrdu. Madam. Karacabey katabumm (2'.844) lira Kalerlwll ... tüil ...-.. bb - sakak 10 numanıda bunah Emine nı.. 
llıükemmel ~ır~ ~·- lrntika - d.W-llAD tordtll eksiltme ilanı (40) kuru, bedeli keflfU lokomobil p~~...=-· .. :.0!~~!~1. en• mu'a JDllnaat. 8936 
g kı ınalluu•1f•aaa:a makine, YO elektrik tecblatı. flbike &&1 uuı- - 11-, ---. ...,,.. p • 
,:en ::; kati ttarar vermlftL - Slll Kltr Hertlqton'la tanıttı· ı.w.-ır Nafıa ~· malseme w mofttajı ve bwıların Ka • a, elektrik nr. Su parau clMl1 aybtı. 

nı a a t..ıı..at. Wı ..ıotl• .,_ •d 9iru kındlııi be&eıum,tJt Eıkiphlr: • Sivrllılar yolunun racabey ı, mahalline War nakliye - 28 Ura Çankaya caddell 87 No, alt ka· it anyanlar ı 
Kl-er'i, otelde """-~ ........ tok sb•l bit kudır. o+ooo .. o+74S kilometreleri ltlllft• ahuten ibaret elektrik tealaatı (45) ta müracut. 1905 

kar9ıladılar. saıoaa pır Wr de- QeAg eektk sWtmMdL Mimıetle da •-· edllec:M 21141.21 liralık kal· gtln mtlddetle ve kapalı ıarf uullyle Kiralık lı ~ - Tecrtlbeli bir mUben. 
ta ile karııJattı. Berta. •lf:' KJar'i 1rac1mm yldn• baktı. YavlfÇ& f•ıl· dır.;';• Bordl1r 5-lMSI tarihinden eksiltmeye konularak ibate güntt olan - Yenltehlr Ataç ~ dit (ıu. yol. demlryol, köprii inpatı),· likanbııın yannında~_!°1~.~ ... ,.,,..__ ela..... lf · 14 te11riniaani 938 tarihinde teLlif edi-

18 
No. lu apartımanda her tirlll kon -"'-- .aı- w ................ lllYh ıwrv- uı. 26-12-938 tarihine müAd pazartesı ~ .. f L-,vi .. ı. 4 _ _._,_ h 1 .. havi m.U1Wnua oH. Ankara yenı-ı..a.. ..xrilııce heme TW-- i T '-LU .1-rimmadam. l f" tl h dd" ııı k ö Ul d•v• oruna ce""' er U'lllU& ve 

0
"' ,...._ •v k.,. beyu ditlerln - ete .... r e1.K "nU aaat ıs e kadar kapalı zarf usu· en ıa ar a ı cı.yı g r me ıgın- 3 · • mUıb.endlller blrllll oteli. 8804 

:~~ ";iı~dL El~i uzattı. Yemekten sonra çiftler dan& ~tme. :ıe eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· den 14 teşrinisani _9~8 tarihinden 14 daıre. Ti. 3520. 8908 

1.!aıtelui bir eda ileaöyledı: Ei,, ~~~~::·;:.~ ~~=~~U: .. ~tar.:::,. iratlar~~ iıi1t' ~~ ...::... ~ ~ 
- Hot geldiniz mactmuel Kler. Si· oturduğu kanapeııın arkalJU ~ d jecektir. m ..... W ~ ·~ ıit S lllS UJua9ta B. O. nmmnna mektupla 

&inle tekrar k refine nail ·· terin.de aonauıı bir el-1e dana e- ra ı:~· it' ait proje ketif defter'leri 2 - MuVakli.:&t telbkıat (2250) tlrJ- nmnaraya milracaat. 8926 ~ edinb. Dana evlerde •eri • 
oldujum itin gok · clu. tname. ebiltme ~ " •· ~ Ev_ y Jit. 

8838 

Kler, nasik bir teb ... üml• e 3 - MtMAw btıf " projeler. ,.na.. lamet l~K.kım mu~na Fnmaca deni - Franu'da 20-. 
... d" -~ -ıarı blriblderi1le ~: -....reblHr. •• -11 _....,•-lede aab:......, al _.,_., ve • • ne '-·'-·-bir tUrk •en-::l l:r-···ca 
•er ı: . ınadınuel Ber- ... - •. v•• ;;;;;. olduklarm& dair ... ıuı..ı. kı femıiyeyf gr-~u-re Karacabey p -.ı;l:·~K - - - ~ • IQ --

- :reıekkiir ederım. - Möeyö Julian Petera, Madmuel ihale tarihinden en u sekiz gün evel belediyeehıe ~ı tada 1 oda mutfak banyolu kalori derı veriyor. Fi.cani Demokaıı. Poata 

ta. dak" oarıtuı deli- ıtıer Herlıı.a-· d O vl!Ayete müracaatla alacakları ehli • 4 - Taliplerin - ..:.....ı. - ferden bqlra her tllrMI _,orlu ev ıı.: kutma 77 890li 
Berta'nın yanın ı 'i tam- Julian, y~rinden kımıldama ı. ~- yetname ve ıeneai içinde ticaret od~·~ tırma ve eksiltme kanununda mevcu,t men kirahkttr. 1162 ..,_.ya telefon-

Lanlı da ayağa kalkarak Kter '' •urduiu yerden k121 aelimla.dı. ıoer " ı kan un tarıf ı la -~ 89"8 iş •erenler ı " k p1ııınaa • k danılD vesikasını 2490 sayı ı un vesaik muvakkat teminat akçesi ve • • 
ladı. Sonra glilüınliyerek oıo r-- in, GaDı aıkıldL Bu ııeza etaı.s a. veçhile teklif mektuplarına ekleme • bugüne kadar bu gibi itleri muvaffa- ICll*lak oda - y-ı-..ı..ı. --.ı 

.... d .. '•l bildinneie karar ~erdı. So • ... ~ -r. 

.. 
Mürebbiye aranıyor. - Altı ya. 

tmda bir kız çocutuna franaı.sca aı
rctecek ve bakacak orta yaflı bir mtl
rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8771 

)aptı: k ..... 4.. - - ka d d'ı · Ora· leri lbımdır. kiyetle yaptıklarına dair vesaik ile ...._. -- Osveren Ulua aok•'- ı v 

1 
a ço _.. - h'- blr tavırla ar aını on "' LL la 26-12 938 a •vr .. ,_ - .... o. _ Güzel oyun arınız •-• Teklif me1nup rmm • P • bu ite ait mali prtnamede arandan ap. Alt katta. larpsa, macarca bilen ai-

lıuret kalJDJttık. i dol daA UdklafU- urtesi günü aaat 14 kadar makb~ vesaiki hamilen 14.11.938 tarihinden le yanında 8937 

A rica ederim. Ben m •- A.-aaryalı 'bir gazeteci ~l~ danN mukabi~ind~ da~ encümez:ı riy.~eı • 14.12.938 tarihine kadar Karacabey ' 
ıayıf b~yuncuya böyle iltifatlar bi· kalktı. xıer, bir tıruını getırıp ma • ne tevdı edılmesı ve posta ıle gond.~- belediyesi encümenine müracaatJan Dillik bue - lınnetpap mahalle-
:ra.z fula değil mi? oı.aclofer'i bir kel\ara çekti. rilecek mektupların kırmı.u miibur ilin olunur. 8772 .. ~ DOkt8tı altmda Tinli eoblııta 

kahkaha attı· dalD So d• bir ,-y rica edeceifm, mumu ile mUhUrlli olmalı prttır. Pos S oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
Berta, bir • . ~ Bira. u ,..J tplftırdılql deli • tada vaki olacak cecikme kabul edil· Aftlt maketi• -nnokasa t ıpGncaat. 8938 
_ MadmaZe1 JCler, tevuu göıterı- dedı. 1'eııit oynarken pszle- mez (4990) 8967 " PHI • kanlıya ılyıt. . leni onuıı. · Kirabk oda - Yenitehir'de asfal • 

)'orıunuz. . . karmadı GözUniln 5- rini bana c:UJaallin. Sınir "I Köprü yaptlrdacak M-..,.. Belediy.-•• • tal dakika blorüer ve daimi sıcak 
Kler eeaını çı · lan • 11rııata~ t'Y• aul bütUn konf h · ııü d ' seneki oyunları an Aman ne ull 1 - Mudan)'a'da mUtareke müezsi u ~c oru avı. TL 2255 

d 
nş· eg d~çeııB rta'yı batındaki yetil k~- u1er haksızlık e4ly019UD· J il • Mat Vili.yet.i Nafıa Müdürlqe.. blnaı karııeındakl alanda yaptırılma- Hayn Yelman 8939 

ı. ım ı e · ağzıy· - ~ • k bl acıam clei -delisiyle ve daiıDa gülen ıenıt k an katiyen ıırnatı . 1' t bl eli ••• ı tı mukarrer anıtm maketi müsabaQ.. Bir bayan için kiralık ı oda_ Yeni· 
le kartI11nda görüyordu. Su pna~r di;. Billki• gayet kibar " er 1 1 _ Muı ili dahilinde Mut· Brsu· ya konulmuıtur. tehir Bakanlıklar karıı11 Aut sokak 
alman kızının kUıtah ~vırla~ı ;e u _ bir inaandır. ı - Müsabaka l ıubat 939 tarihin· No. 13 de tenha bir allı flezdinde mo· 

teye sırıtan yUzii ıinir;:,uı:: en Kler, kıza~d;~dinı. Fakat, oyun .... .,,,ıHHllllllllHllllllllllllllllllllllla ele nihayet b~lac:aktır. bilyah mobilyasız tekmil konforlu 
yordu. Zaten ınağlup 0 

1 
uttu. - Şaka ıoy i gözlerini üı • - __ L it it' maki . : 3 - Anıt ıçin tahsis olunan bedel 8941 

eveı onun bu halleri ıebeP om ka}arı nasında bir kilDleD n be . tatırtıyor. ! Ehli1et ... ı ı il' n~ate E: 36000 liradır, Kirabk 
Ertesi aabah teni• miisaba ma· ıümdeJı ayı~maaık t n~eme mani E: ihtipQ •aı-dıt. Tallttlerın E: 4 - MUeabakaya ittirik edecek -

4 veı odalı daireler. Ye 
flPDI>iyonu ·~ gibı hare e e - Si lara miracaatı - . ni'chlt'de Çankaya caddesinde Bakan-

bqtadı. Kler, Fransa laftı tatedı •• m : ...-• • : beykeltra,ıardan (100 zer lıra çamur hklar otobüs durağında 35 No. kira 
tıam Ninet Bulanje ile kartı ·. . oluyor. d kumral delikan- ;IUlllllfllHllllllllllllllHIHIHllar parası hariç) birinciye 500 lira ikin- prtlan milaaittir. 8951 

. t kuvetli bir rakıptı. MadaıD Gl~ ~er, ciye 300 lira üçüncüye 200 lira .mii-
Mada?' Nıne eti le mağlup o~- lınıa yanına gıttı. etirdim, dedi. lcifat verilecektir. Kiralık Daireler - Yeniıehir ı. . 

itler, bUtilıı ga~r B~r ara gasil. tenız - Size bir ııa~_:.~ını rabataız et- rerek salona doğru yilrildU. • 5 - Bu ite ait evrak, fotoğraf ve met İnönü caddesinde au depoau yanın 
ID&ğa ~ahııyor u. turan ıcyircil.er l\fiiBtakbel teni• Y .. Ki r oyun oyna· Bu dakikadan itibaren lcumral ÜÜ· plAnları g.örmek ve fazla malUınat al· da Nuri Barlas apartmanında 4 oda ıe
kortunun .etrafın~brr delikanlıya ı - ı:ııipinb. Ma~el ~kmUDaDIJ!ı ri- kanlının maluu~ bakıth ,u.ıol si.ile- mak iıtiyenleria giizel sanatlar aka· nit bir hol mükemmel daireler müsait 
~uında~ı kuınr: 

1 
rini ondan ayır • dığı zaman kendısıne ri Kler'in hayalınde 1er etti. demisi direktörlüğüne müracaatları ı şerakle kiraya nrilecektir. Tel. 2146 

ıtti. Del~k~nl~~ .. zk:tlerini derin bir ca ediyor. c;ııUne e~dl. Mah. E e11i ""'nil tenia oynarken gkl• ilin olunur. (8786-4994) 8968 8973 
llUyor, butün IJAAe Delikanlı bqını 11; rt ... ,' 

hıai&zce-Hjmj __,_. - Oa 
iki Jatinda çocuk için. İngiliz tercih 
oluaur. Kubar Gaknil. Ziraat Banka-
ama müracaat. 8836 

Vata~ - Tesviye, resim ve 
oklljen kaynak itlerinden anlar bir 
uatabaflYa ihtiyaç vardır. Dolgun yev
miye verilir. Bankalar cad. Çiçin ymt 
sokak nikelij atölyesine müracaat. 

8916 

~Za iler 
Zayi - Zonguldak yüksek maden 

mUhndiai mektebinden (1930) eene • 
sinde aldığım mUhendialik diplomamı 
zayi ettim. Yenisini alacapndan ~ 
sinin hükmü olmadıgını il~n ederim. 
Zonguldak Havza'i Fahmiyc bat mil .. 
hendis ve müdürliiiil mUhen.dielerin • 
den maden mühendisi Bahri Sa_vatkan 

8914 

.aJcayla takip ediyordu. b'r aeele cevap verdi: ri, aeyircilır aruında Julian ı ara~L 
kelin kendiaine zun 1 kili- Zaten bayatta &er ti.idil Delikanlı orada yoktu. Uç dört giin 

Kler, >:abancı er ndan ılnirlen - - Pe ~ ....-&& •h'•e. _.a 1D1Ldma QJanckwer'lı kendisine Satdık han, otel ve saire 
lbütemadıyen bakJD&ll tti Yan göz- zevkten &1nderdili blbtri hatırlacli. Canı aı· 
dt İlk iki partiyi k•~ dil. 0 , bili bir inıaıtflll. 4"tır deliJırlıOlıyı te - kıldı. OyPdaltl enerjisini kaybetti. 
le kumral dellkanhY1 1 z ki. ı:ııağ· Madaın Glan Jlu son mM&büa idi. Bunda kim p-
bakmakta iırar ediyor ve aan "bi gii - selli etti: 1"' kddll'• Onua. ll geline- Berta ile o. karfı11f8calıtL 

Erzincua Müıtaldl Vakıflar Mem....a.t-.laa ı 
No. Bedtll. M. nldı Ci-.1 

Lira K. 
Mevkll % 7.5 te-

minat 
Lira K. 

Hududu ............ . 

lubiyetine memnun oımut gı - JCler, k~ gayesi, iend~den o';una zorla devam ediyordu. Büti1n 
ltbnaüyordu. "tdi oyununu bayatta. ye: e ıpar aahaaındakı mu- vücudunda sebebini anla7amadıiı 212 

kler'in. asabı gerı ·u du ka - bahsettırın• v w-' llWl8ll bı • mldait 1Pr ,_paıuk hiaaed11ordu. 
lertleftirdi. tnce, uzu; v ,;:ı kıvır • vaffakiyed::ı.'bil luslm kapılmak Eler I* pl1ti1I ta,tao4ent cllayaya S4/, 35/, 36/CS. 8500 40 

I>örtyolda 525 00 7000 00 Kurıunlu Guino 

lıltlftl. 11111 .. otel ve saptıu 637 50 

Satı, aolu yol arkası postahane 
cepheai Dörtyol 
Saiı tabibi vakıf dükkinları ao-
1• evelce aatılan lzzetpeta vakfı 
dUkklnları arkuı Hıtır Nuri am
ban ve daire dükk&.ntarı cephni 

llatlanmıt gibi uçuyor !'ibay~t iki. i· r~"...ı.. :.....1t ffcl ııettteler de • ruU ....... S7/7/ • 18/10, 19/lZ 
cık uçları dağılmııtı. "" aklarIDa bl rır•k .,_. ,,_. .._. 8e$'ya mal· 40 14, 41/16 
kiye beraber kaldılar. :OUd ~· Jlcp~~i'I .-.ı• J>o~ruz. IOA bir p,retlt kendini topladı. 

AltduD6 yedi bap dUlı:tdıı Kahve karp11 

lbeeut bir tebe19Ual yayı.ldı. adın ya • l;n» o..,_*' 4o &liı ııetd- Blr ö~ hJ'tlyl k .... dz. 
Seyirciler arasından bır k tıkat1' ........ tilr bs ~ dlAll'kf1l lW lllD I08" Berta ile K1et • • 

ııında.ki arkadapna dönerek '1 .,.n pr, - llatl ttf 1tarfılait'· -amda pımpı,.,..ıalt magı yapılualltı. 
leale. . ki- otelin ı.oıtttdt JU lcoltuk deineline Otelin biltün miaafirleri hep bu mev· 

_Fena oynamıyot. ama. dedı. cu ...... ~ yürüyordu. Bir zu Userinde konuıuyorlar, biribirle • 
dalinl muba'faza edeıniyor. B~:~a - yaslanarak sorlu~:rdular. IOer'in içi riyle babte priıiyorlardı. 
isin burulan daha bllyilk kua an kart1 ıcar~a 1 hafif bir aelilD ve- (Soma ftl' 

lbaz. u1 •i tenkit e - bUrkuldo. Jlalı.Y e 
Kumral delikaJllı, ~er 

• meydan 
Yukarda oma •• mevkileri yudı p)'limenkullerüı mlllkl*" ~ lsere ve bedeli ihale tarihinden 

f ti~en bir ayda tımUMm SchmMk euntiy~e. 1-12-911 tuillm& ıdbılna yirmi giln snüddetle kapalı sarf u
sulı~ artırmaya konulmuttur ve 21-12·!38 tarihıne mUaadif !P. ....... -.t 14 de ihaleleri yapılacaktır. ta
te~ıl!r prtn~eyi her giin Vakı~ Jdareainde g8rebillrltr. Talipler teklif mektuplarmı 2490 1&yılı kanuna 
göre ihale ıaatınden bir Ullt eYelme kadar Erzincan Vakıflar Dairealnde mütttelrkil komiıyona vennlt ola-
caklardır. Bu uatten IOllr& Yerilecek olan teklif meı.tuP.ı.rmm kabul edilmiyeceli ilin olunur. 8849 



• 
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sekiz kalem kazma, kıürek, yaba ve tır- 1 
mıklar 19.1.939 perteıribc günü saat 
lS.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bayındırhk Bakanlığı l liakal elli metH açıldıfında bi:: de • 
mi'I' köprü imal ve montajını yapm11 

RESMİ lLANLAR . Bu işe girmek iıtiyc•rin (3S77.50) 
lıralık muva]çkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komis -
yon reisliginc vermeleri lazımdır. 

Batıkhk kuruHurulıcak ye 
muhtelif inıaat yapllnlacak 

olmak şartı aranac•ktır. 
7 - Münakasaya girmek için ehli -

yet vcsikaıı almak iatiyenlerin refe
ranalariyle diğer vesikalarını bir iıti
daya bağlıyarak bu istidalarını müna
kasanrn yapılacağı tarihten en az ae
kiz gün evel vekiletimize tevdi ede • 
rek ehliyet vesikası talep etmeleri li
znndır. 

Erat pavyonu yıpllrllacak 100.000 kilo sığ1r ıli allnacak 
Milli Müdalaa Bakanhğı M. M. Vekaleti Satm Alma Komis

yonundan: 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Portatif ~ad1r, direk ye ka11ğı 

ah nacak 

1 - Keşif bedeli 312S8 otuz bir bin 
iki yüz elli sekiz lira 8S kuruş olan 
genelkurmay erat pavyonu yapısı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eskişehir garnizon kıtaatı ih -
tiyacı 100000 kilo S. eti pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 24000 lira olu ı 
muvakkat teminatı 1800 liradır. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -
ınisyonundan : 

2 - Eksiltmesi 16. 12. 938 cuma gü-
nü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı 236S lira olup 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (10) kuruş olan 4S000 adet por
tatif çadır direği ile 4S.000 adet p~r -
tatif çadır kazığı kapalı zarf usulıyle 
nıünakasaya konulmuştur. .. 

2 - İhalesi 7 - 12 - 938 çarşamba gu-
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (67S) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bede~siz o

larak M. M· V. satın alma komısyo -

nundan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle te?1inat 
ve teklif mektuplarını ihale saatınden 
en az bir saat evet M.M.V. satın atma 
komisyonuna vermeleri· 7810 

(4432) 

Muhtelif 

ôleti 

lô bura tuva r 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen .. fiy~tı 

(116.529) yüz on altı bin beş yuz yır
mi dokuz lira olan on iki çeşit labora
tuvar aletleri takımı kapalı zarf usu -
liyle satın alınac;aktır. 

2 - Eksiltme g ilk kanun 938 cuma 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 7076 lıı .ı. 4S kuruş 
olup liste ve şartnameler 583 kurut 
bedelle M. M. V. satın alma KO. dan 

alınır. • 
4 - Eksiltmeye girecekler kanunı 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçi.ıncü maddelerinde yazılı belgc~er
lc birlikte teklif ınektuplarını eksılt -
me saatından behemehal bir saat cvc
line kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. 

(443ı) 
7877 

Sis ve aleY ciha11 ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

..U,yonundan 
l - Hepsjne tahmin edilen fiyatı 

6000 altı bin lira olan dört adet bava 
tazyikli, dört adet lmrtlltla •• --.. 
zı ile üç adet alev cihazı ve bunlara 
ait işletme malzemeıi kapalı urfla 
eksiltmeye konulmuştur. .. . 

2 
_ Eksiltme 23-12-938 cuma gunü 

saat 11 de Ankara'da M. M. V. Satın
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnaıneıi her gün öğlede~ 
sonra M. M. V. satm alma Ko. da gö
rülür veya istekliler tarafından kop-

yası alınabilir. • 
4 - Eksiltmeye girecekler k~~unı 

teminat ve 2490 sayılı kanunun ıkı ve 
üçüncü maddelerinde yazılı bclgct;r
Je birlikte teklif mektuplarını eksılt
mc saatinden behemehal bir saat ev
veline kadar M. M. V. satınalnıa ko. 

na vermeleri. (4618) 
8256 

Sargıhk bez ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-

misyonundan : . h . editen 
1 - Beher metresın.e t~ mın 200 

f
. 88 santırn olan 
ıyatı ı8 kuruş . hh.t narn 

bin metre sargılık bez rnütea 
1 

b 
. k" n 938 perşern e 

ve hesabına 22 ılk anu 1 .. .. ıo d M M V satın a ıııa 
gunu saat a · · · · ı un 
KO. da açık eksiltme suretıY e sa 

alınacaktır. rt-
2 - tık teminat 2832 lira olup P M 

namesi 189 kuruş mukabilinde lt{. • 

şartnamesi ıs7 kuruşa komisyondan 

alınır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu-

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

3 
maddelerinde yazılı belgelerle bir

llkte ihale saatından behemehal bir 
saat eveline kadar zarflarını M.~.V. 
satın alma komisyonuna vermelerı. 

(4914) 88Sl 

Münakasa feshi 
M. M. Vkaleti Deniz Merkez Sl\l.n 

Alma Komisyonundan: 

23.12.9~8 tarihinde kapalı zarfla 
münakasasının icra edileceği ilan e -
dilen 2SOO ton kardif kömürünün a -
ıınmasından sarfınazar edilmiştir. 

(4942) 8954 

ıotane mıkkıp teıgihı alınacak 
M. M. Vekaleti Sat• Alma Komi• 

yonundan : 

1 
_ Tayyare fabrikaları için 20 da-

™= makkap tezgahı kapalı zarfla ek · 
siltmeye konulmuştur . . Muhamı_nen 
bedeli 27.500 lira olup ılk temınat 
nıikdarı 2063 liradır. 

2 - Eksiltmesi 20.1.939 cuma günü 
saat ıs de vekalet satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. . 

3 - Şartnamesi 138 kuruş mukabı -
tinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin o gün saat 14 e ka-
dar kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı vesikalarla birlikte ilk ~emi -
nat ve teklif mektuplarını komısyona 
vermeleri. ( 4951) 8957 

Ankara LeYaıım Amirli!ii 1 
........ ... ..... . ............. ....... .... ' ............ . . 
Muhtelif inşaat 
Ankara Le•a•ım Amirliii Satm 

Alma KmisJ'ftundan ı 
1 - Bodrumda iki pavyon ve bir 

tavla -.e Mr - · ,, 11',b~e~tı kapalı zarf 
uıuliyle eblltmeye -
talip çr.kmlldığmdan JO.U.938 den l -
tibarcn bir ay zarfında pazarlıkla yap
tırılmasına karar verilmiştir. 

z - Keşif bedeli 6S840 liradır. _ 

3 - Kati teminatı 987S liradır. 
4 - istekliler bu ite ait kctif plan

larını ve §Brtnamelcrini Muğla dai tu
gayı satın alma komisyonundan. ~ç li
ra bedel mukabilinde aldırabıhrlcr. 
tstiycnlere gönderilir. 

s - bteklilcrin 6 ı. ci kan. 938 den 
itibaren Mugla dag tugay karargahın
da müteşekkil komiıyona her gün mü-
racaatları ilin olunur. (4868) 8722 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

ı - Küllükte iki pavyon ve bir 
tavla ve bir mutbak inşası kapa~ı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş ısc ~e 
talıp çıkmadığından 20.11.938 den ı -
tibaren bir ay zarfınd.a p~~rlıkla yap 
tırılmasına karar verılmıtşır. 

2 
_ Keşif bedeli S7842 l~radır. 

3 - Kati teminatı 8677 tıradır. 

4 
_ bteklilcr bu işe ait kctif plan-

d ıınacaktır. 
V. satın alma KO. an a uni te 

3---Ekıiltmcye girecekler kan U 

larını ve şartnamelerini Muğla dağ 
tutayı aatın alma komiıyonun~ Uç 

1
. bedel mukabilinde aldırabılırlcr. 

k nun iki ve -
minat ve 2490 sayılı anu 1 le 
çünc ümaddelerinde yazılı belge e~ 
b

. . .
1 

ün ve saatında · 
ırlıkte eksı tme g 1 rnatarı 

M. V. satın alma KO. da bu un 8285 
(4621) 

DeıenfeksiyOI makinesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alıoa Kaoıia-
yonundan : . ·· r. bin lira 

ı - Keşif bedclı 3000 U:ı k de-
. sine konac.a 

olan Cebecı hast~ne . formalin 
zenfeksiyon makınası ı)e k ·ıtıneye 
cihazı ve montesi açık e sı 
konmuştur. 8 marte-

2 - EksiJtrnesi 17. 12. 93 cu 
si günü saat on birdedir: u rt-

3 - tık terninat 22S Iır~ 01 
p şa 

.. ")ur 

ıra . 
latiyenlere gönderiltr. 

5 
_ btekJilerin 6. l. el kan. 938 den 

itibaren Muğla dag t~ğay karar~~
hında müteıekkil komııyona her gun 
müracaatları ilin olunur. (4869) 8725 

Nohut ahnacak 
Ankara Le•a•DB Amirliii Satm 

Alma J(Jnisynundan : 
A kara garnizonu için kapab 

lf-l 11~ .. cak olan 54000 kilo nohuda 
zar a a ·- ı· .. "1 klif edilen fiat makamca ga ı goru 
~eüğünden ye'1iden kapalı zarfla ek-
. e konulmuftur. 

sıltıney T bntin edilen bedeli 7020 lira 
Z -;k :eminatı S26 lira 50 kuru~tur. 

olup_:_ :&ksiltınesi 8.12.1938 perş~~~ 
3 ıs de Ankara Lv. amırlıgı 

"'nü saat gu alaı& komiıyonunda y~pılac':k 

3 - Eksiltmesi 10.12.938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
:ü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir aaat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Eskişehir LV. a. 
mirliği satın alma komisyonuna ver -
meleri. ( 4987) 8962 

Demiryolları 

Kireç ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Devlet demiryolları Haydarpaşa it
letme1i ihtiyacı için prtnameeine gö
re a§Clgıda mikdar, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatı yazılı kireç, on 
gün zarfında teslim edilmek prtiyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me, 7.12.938 tarihine rastlıyan çarşam· 
ba günü saat on birde işletme binası 
dahilinde 1 inci itletme komisyonunca 
yapılacaktır. 

İsteklilerin, eksiltme şartnameeinde 
yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği terait dairesinde yukarıda 
yazılı tarih ve saatte eksiltme komis
yonuna müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartname Haydarpaşa yol baş mü . 

fettişliğinden parasız istenilir. 

Cinsi Tonu Beher tonun mu
hammen bedeli 

Kireç SO 1500 kuruş 
Tutarı Muvakkat teminatı 
7S.OOO kuruı S62S kurut 

(8514 - 4896) 87S9 

Telgraf iıalatörü ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 12500 lira o1an 
S0.000 adet telgraf izolatörü 17.12.938 
cumartesi günü saat 12 de kapalı zarf 
u.ulil ile Ankarada nafıa .ekileti -1-
zcme dairesi binasında aatın alı~ -
--'-JiU'.· 

Bu -i,e gt'riilelr •tlJ'eltlerta N7.SO li-
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 1 l e kadar istaeyonda 
idare binası malzeme daireıinde ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve ıcvk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (4920) 887S 

Listik malzemesi münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Müteahhidinin teahhüdünü ifa ede· 

memesinden dolayı namına mübayao 
edilecek olan 22000 lira muhammen 
bedelli lastik malzeme 16.1.939 pazar
tesi günü ıut 1S.30 da açık eksiltme 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 16SO lira-
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vetıikaları hamilen tayin o -
lunan gün ve saatte komisyon reisli -
gindc bulunmaları lazımdır. 
Şartnameler paraaız olarak Anka -

ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
datıtılacaktır. 

8876 

1.000 adet deri palto ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Koıaie

yonundan: 
11.10.938 tarihinde-ki eksitlmesi fcs

hedilmış olan 21950 lira muhammen 
bedelli (1000) adet deri palto 20.12. 
1938 salı günü saat ıs de kapalı zarf 
usulü ile Ankarad.a idare binasında 
satın alın caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1646,2S) 
lırahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin cttigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri li.znndrr. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malezmc dairesinden, Haydarpqa· 
da tesellüm ve sevk tcfliğinden dağı-
ttlacaktır. ( 49SO) 8956 

1111111, kürn Ye SIİrl ah11e1k 

Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve 
:faydarpaşa veznelerinde satılmakta -

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan it: 
dır. (4966) 8960 

. Devlet Hava Yollar1 

1 - Erzincan sol sahil bataklıkla
! rının kurutma i§leriyle Kirlcvik ıe _ 
lale suyunun tahliye kanalı ve bu ka
nal üzerindeki köprüler ve şiltler 
nşaatı, keşif bedeli (299.926 ) lira 

Pilot " makinist yetiılirilmek 

üzere talebe ahnıcak 
Devlet Hava Y otları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - Eskitehir hava okulunda pilot 
ve makinist yetiştirilmek üzere 10 ta
lebe alınacaktır. Bunlardan : 

A - :'ilotluğa talip olanların : 
1 - Lise şahadetnamesi. 
2 - Zabıta ve adliyeden alınmış 

hüınUhal mazbatası, 

3 - Tam teşekküllü hastanelerden 
alınmıı ıih.at raporu, 

4 - Tasdikli nüfus tezkeresi sure-
ti, 

S - 6 adet fotografla birlikte, 
B - Makiniıtliğc talip olanların 

1 - Sanğat okulları veya orta okul 
şahadetnamcsi, 

2 - Zabıta ve adliyeden alınmış 
hüsnühal mazbatası, 

3 - Tam tetekküllü hastanelerden 
alınmıt sihat raporu, 

4 - Tasdikli nüfus tezkeresi sure -
ti, • 

5 - 6 adet fotografla birlikte, 

12-12-938 tarihine kadar bir istida 
ile devlet hava yolları umum müdür -
lüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

2 - Pilotluk için evsafı uygun gö
rünenler bilahare Eıkitehir hava he
yeti sıhiyeıindc tekrar muayene ola -
rak sihatleri havacılığa miluit olduk
larına dair bir rapor ibraz etmiye mec 
burdurlar. 

3 - Pilotluğa talip olanlardan lise 
mezunu olup da Türkku•u'nun motör
lü mektep brcvesini veya plinör mek -
tebinin C breveaini haiz olanlar ter -
cih edilir • 

(99) kuruştur. 
2 - Eksiltme 26-12-938 tarihine 

rastlıyan pazarteıi günü saat (lS) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lügü su eksiltme komisyonu odasın _ 
da kapalı zarf ~usuliyle yapılacaktır. 

• 3 - İstekliler eksiltme şartname_ 
s~, mukavele projesi bayındırlık işle
rı gene.) şar.tnamesi, fennt şartnamesi 
ve proJelerı (lS) lira mukabilinde 
~ular Umum Müdürlüğünden alabi -
lırler; 

4 :- ~ksiltmeye girebilmek için is
teklılerın (15747) lira (08) sekiz ku _ 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve 
eks~ltm~nin yapılacağı günden en az 
s~kız gun evel ellerinde bulunan ve
sıkalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fıa vekaletine müracaat ederek bu i
şe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e -
demezler. 

S - lateklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e . 
dilmez. (4882) 882s 

Yapı isleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Akkôprü ile Orman çiftliği yolu üze
rinde yapılacak tavakçuluk enstitüsü 
binaları intaatrdır. 

Keşü bedeli 48 696 lira 96 kuruştur. 
2. Ekwiltme 20.12.1938 aalı günü sa

at 16 da nafıa vekaleti yapı işlen ek -
silıtme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme ,artnameai ve buna mü
teferri evrak 2'\S kuru' bedel muka -
bilinde yapı işleri umum müdürlü -
ğünden alınabilir. 

8 - Münakasanın yapılacağı tarih
ten en az sekiz gün evet müncaat c -
derek ehliyet vesikası talep etmiyea
lerin bu müddetten sonra yap~akla -
rı müracaat nazarı dikkate alınmrya -
caktır. (4961) 8958 

Tanm BakanhOı 

30 adet pulvarlzatör sallı 
ıhllClk 

Ziraat Vk&lti Satın Alma Komie
yonundan: 

1. - Açık eksiltme suretiyle 30 a • 
det el ile kabili sevk arabalı pülveri
zatör satın alınacaktır. 

2. - Hepsinin muhammen bedeli 
3600 lira, muvakkat teminat 270 lira
dır. 

3. - Münakasa müddeti S - 12 - 938 
den itibaren 4S gündür. Münakasa 19. 
l.939 tarihine muaadirf pertembe gtı • 
nü saat ıs de ziraat vekaleti binaa1n. 
da satın alma komisyon.unda yapıla • 
caktır. 

4. - Şartname; Ankara'da Zi1'aat 
Vckileti ıatın alma komiıyonundan 
İstanbul'da ziraat müdürlüğü;ınen 
paarsız olarak verilir. 

S. - Taliplerin muvakkat teminat
ları veya makbuzları ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya. 
zıh vesikaları ile birlikte mezkllr ta
r~hte komisyona gelmeleri. 

(4922) 89S2 

1 ton sollıt likotin ıhnacak 
Ziraat V.kalti Satın Alma K,omie

yonundan: 
1. - Açık eksiltme ıuretiylc bk. 

ton sulfat nikotin satın ahnacaktı-r. 
2. - Hepsinin muhammen bedeli 

3.500 lira, muvakkat teminat 262 lira. 
50 kuruftur. 

3. - Münakasa müddeti S.12.938 
den itibaren 45 giındür. Münakasa 19' 
ı._~39 tarihine ~aadif perteri>e gtı .. 
nu saat ıs de Zıraat vekaleti binaım
da satın alma komisyonunda yapıla ~ 
caktır. 4 - Pilotlu ğa kabul edilenler mek

tebi bitirdikten ve bilfiil nakliyat pi
lotluğuna ehliyet kesbettikten sonra 
8 sene, 

Malrinistliie kabul edilenler mek -
tehi bitirdikten sonra 8 .ene müddetle 
devlet hava yolları emrinde çalışacak
larına dalr teahbüt ve kefalet senedi 
vereceklerdir. 

S - Ptlot" makinistlerin tahsil 
müddeti sarfmda yatacak ve yiyecek
leri ve mektep masarifi idarece veri -
lir, bundan batk• ayda 40 lira aylık 
ücret verilir. 

6 - Ecnebi 1~ bilenler tercih o -

4. Eksiltmeye iİreôilmek için istek
lilerin 3652 lira 28 Jnırufluk muvak -
kat teminat .... ıerı ,,. nafıa ••ki -
Jetinden alınmı' ehliyet vcsikuı gös
termeleri llzımdrr. Bu vesika eksilt
menin yapılacatı gtlnden en u seki• 
pn evci iateklilcrin bir istida ile na
fıa vekaletine müracaatları ve istlda
Larına en u bir kalemde 25.000 lira 
kıymeti_n.d_e ~u ite benzer bir if yaptı
fına daır ıtı yaptıran idarelerden a -
lınmıı vesika ilittirmclcd muktui - ı 
dir. 

4. - Şartname; An.kara'da Z~ 
ve1rn\eti satın a\ma komisyonunda, 
fstanbul'dan Ziraat miidilrlUğündea. 
paraeu olar~ verilir. 

5. - Taliplerin muvakkat teminat • 
tarı; veya makbuzları ve 2490 saydı 
kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 
yazılı vetıikaları ile birHktc mezkAr 
tarihte komisyona gelmeleri. 

(4923) 89S3 

An~aro Belediyesi 

lunur. 
7 - İdareye intisap ettikten sonra 

ehliyet ve kabiliyetlcr~takdir edilen
ler Avrupa'ya gönderilirler. 

{4831) 8795 

Sıhat · BakonhQı 

5· İstekliler teklif mektuplarını i _ 
hale günü olan, 20.12.1938 salı günü 
saat. ıs e kadar yapı işleri eksiltme 
~nısyonu reisliğine ma~uz mukabi
lındc teslim edeceklerdir. 

. Poatada olacak gecikmeler kabul e-
dılmez. ( 49.\3) 895S 

Bir demir •öprü yıpllrllıcak 
Nafıa Vekaletinden : 

6 adet sa( demir dolap ıhnlClk 

Yulaf ve ot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik hayvanatı için alına
cak 67710 kilo yulaf ile S4168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (6500) lira
dır. 

Sivas - Erzurum hattının 388 inci 
Sihat ve içtimai ~uavenet Vekil. ki!ometresinde Frat üzerinde yüz yir-

3 
- Muvakkat teminatı (487,S) H-

litinden : m.ı z:?etre açıkhgınıda bir Mmir köp - radır. 
rünun malzemesi de dahil olarak in- 4 - Şartnamesini görmek istiyen • 

Afiş bastırılacak 

1 - Nümuneleri vekalette mevcut 
(hava ve zehirli gazdan korunma lev
haları) isimli afiflerden dokuz çeşidi, 
muhtelif renkli olarak açık eksiltme 
usuliylc bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27 .000 adet 
baıtırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen be
deli 3.000 lira olup % 7,5 muvakkat 
teminatı 22S liradır. 

4 - Eksiltme 16. 12. 1938 tarihine 
müsadif cuma günü saat on beşte Sı
hat ve İçtimai Muavenet vekaletinde 
toplanan huıuıi komi•yon marifetiyle 
icra olunacaktır. 

S .- Muvakkat teminat nakit veya 
nakıt mahiyetinde tahvilat olum 
b~nl~r komisyon tarafından gabul e
dılmıy~ceği için daha evcl Maliye 
vcznesınc yatırılarak makbuzunun 
komisyona tevdi edilmeıi lbmıdır. 

6 - Şartnameler Ankara'da Sıhat 
ve içtimai Muavenet vekilctı içtimai 
Muavenet itleri dairesi reiıliği ile ls
tanbul'da Sıhat ve içtimai Muavenet 
müdürlU&ündc görülebilir. 

'88ı kapalı zarf usuliyle münakasaya lerin her gün yazı itleri kalemine mil
konulmuştur. racaatları ve ihale 6 - kinunuevel .. 

1 .- Eksiltme 20.1.939 tarihin.emil_ 938 tarihinde Belediye encümeninde 
aa~ıf.cuma ~ü~ saat on bette veka _ yapılacağından isteklilerin teminat
letımız demıryollar iaşaat dairesi mü- la~iylc birlikte teklif mektupları o 
nakasa komisyonunqa yapılacaktır. g~n saat ona kadar belediye cncüme-

2 M hanım nıne vermeleri. (4910) 8810 
.-. u en bedeli yüz altmış 

yedı bın altmıı dokuz lira altmış ku
ruttur. 

3 - Muvakkat teminat dokuz bin 
altı yüz Uç lira kırk ıeki& kuru,tur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnameıi, bayındırlık işleri g 1 . ene 
şartnamesı, ray inbisat tertibatı r 
profili, telgraf hattı konsolu k'.. ayü , opr 
~maa~, 3S5 .numaralı kontr ray terti
k tın an murekkep bir takım miina _ 

asa evrakı sekiz yüz otuz alt k 
k bT d d · ı uruş 

mu. adı ırı -~ ~nuryollar inpat dai -
resın en t!C'Uarık olunabilir. 

S - Bu münakaeaya girmek isti -
yenler 2490 numaralı arttırma k ·1t .h 

1 
, e ıı . 

mc ve ı a e kanunu mucu.... ib ..,ınce ruı-

100 Adet su saati 

sandığı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için alınacak 100 adet 
saat sandığına istekli çıkmadıimdan 
açık eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (450) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (33,7S) li
radır. 

~ - Şar~namesin~ görmek istiyen
lerın her gun yazı ııleri kalemine ve 
isteklilerin de 13 klnunuevel 938 sah 
günü saat on buçukta Belediye En_ 
cümenine müracaatları. ( 4962) 8890 

na mecbur oldukları evrak ve veıika
l~r.la eıbliye-t vesikalarını ve fiat tek-
lıfıni havi kapalı ve mübürlö sarfla - fofolraf alil Ye edeYafl ahnauık 

Ankara Belediyesinden : 

namesi komisyonda .gorukl · ·n ilk te· 
4 - Eksiltmeye gırece erı 2 3 
. ıh kanunun • . 

mınat ve 2490 say clerlc birlik· 
maddelerinde yazılı bedlg M M v sa

aaatın a · · • 

satın rncıi ve nümunesı komıs
ur. şart~~Ulür. Kanuni vesikalarda 
yonda g t klif mektuplarının saat 14 
bulun:n koaıfsyona verilmesi 

D. D. Yolları Satm Alma Komi• 
yoaunclu ı 

Muhammen bedeli 47700 Ura olan 

7 - Nümuncler Sıhat ve İçtimai 
~.uavene.t ~ekiletinde olup bunları 
gormek ıstıyenlerin vekilet İçtimai 
muavenet işleri dcireıi reisliiine mü
racaat eylemeleri lhrmdır. 

(4833) 8854 

nnı, eksiltme prtnameeiyle mukOr 
kanunun tarifatı dairesinde haznh -
yarak 20.l.939 tarihinde saat on dörde 
kadar demiryollar intut daireıi mü -
nakasa komisyonu batkanhğına nu • 
maralı makıbus muklbilinde vermiı 
ohnalarr lisamdır. 

6 - Bu mUnakauya rtrecekterden 

Mezbaha laboratuvar fotoğraf oda
sın~ alınacak fotoğraf alit ve edeva
tı hır hafta zarfında pazarlıkla al 

w d . . rna-
cagın an ıstekhlerin 9 12 1938 u " · · cuma 
g nu ıaat ?n buçukta Belediye encü-

te ihale gün ~c d bulunmaları. 
tm alma kornısyonun a 8850 

de ka ar 14887) 8731 menine mUracaatları. (4976) 8920 

(4912) 



Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/ 5 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanun
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sivas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 
gelirli. Sivas - .Erzurum i~ti~razrn~n .2? senede itfası meşrut 
4.5 mılyon hrahk beşıncı tertı hının kayıt muamelesi 
5-12-38 akşamı nihayet bulmak üzere 19-11-38 sabahından 
itibaren başlamıştır. 

, Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıyme~te birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak büdcelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi • 
yelerce. yapılacak müzayede ve münakasa ve mukaveleler
d~ t~mınat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan 
mıllı emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul olu . 
n~ca~ları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah
vılJerın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim • 
den muaf bulunacaklardır. 

T ~hville~in_ ihraç ~iatı o/o~5 olarak tesbit edilmiştir, yani 
20 Iıralık bırlık tahvıl bedeh 19 ve 500 liralık 25 lik tah ·ı 
bedeli de 475 liradır. vı 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Türkiye 
C~mhu~iyeti Ziraat, _Türkiye İş, Emlak ve Eyta~, Halk, 
T.urk Tıcaret, Beledıyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve De
mz Ba?klar tarafı?dan icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasrtasıyle de tahvıl alımı temin olunur. 

il 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti -
r~n ıahal~r~a işletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 gün
luk suskrıpsıyon müddeti zarfında bankalara müracaatla
rının kendi menfaatları iktizasından bulunduğu işaret olu
nur. 8693 

~llllJllJlllllllllllllJJllllllJllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllll!:. -- -- ----------- Halk maskeleri satısı 
..:> 

-----
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden§ 
§ Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar- = 
=: d.a~ korumak için yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta- = 
E: rıhınden itibaren satışa arzedilmiştir. = 
E: Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı := =: kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle- =: 
:= rin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni Pos- S 
E: tahane civarında KIZiiay hanında Depomuz Direktörlüğü- = =: ne müracaatları rica olunur. = 
:= Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan =: 
E: ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya =: 
S: memleketimizin herhangi bir yerinden parasını gönder- =: = mek suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta masa- = =: rifi Cemiyetimize aid olınak üzere; beher maske altı liraya = 
E: verilir. 8914 .§ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Sirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtl 

Kaput bezi fiatları: 

Cimi Tip No. Genişlik s. Beher top m. Beher top 

Çiftei 

,, 
2 

2 
75 

90 

36 

36 

630 

729 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

• 
856 

Lokanta ve Gazinocuların 
dikkatine 

BAŞKURT markah 

yerli mamulahm111 görmeden: ÇA-

TAL, KASIK ve BİÇAK lakım-

Avrupa'nın 
Tuzlarına 

140 kuruşluk Meyva 
mukabil 25 kuruşa 

ZÜ 
İştihasızlık .. Hazımsızlık .. Şişkinlik -Bulantı -
Gaz· Sancı -Mide bozukluğu -Dil -Barsak 

ataleti- İnkıbaz -Sarılık-Safra -Karaciğer -
Sıkıntı -Sinir -Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYVA ÖZÜ kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyavla
dan ve meyvalarrn özlerinden yapılmış bir hakiki sanatttır. Avrupa ve bil
hassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir. 
Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köprür. 

8965 

25 lki 
Şişe -misli 40 .. dört 60 

misli • 
sekiz lQO k 
misli r. 

IZVESTIJA SOVETOV DEPUTA TOV 
TRUDJASCHIKHSJA SSSR 

içtimai ve Siyasi Büyük Gazete 
URSS Hükümetinin Merkezi Naşiri efkarı 

Abonemanlar: Seneliği 10, 6 aylığı 5 liradır. 
Nüshası 4 kuruştur. 

Siparişler: (Mezhdunarodnaja Kniga, Kuznetski 
Most, 18, Moscou) idaresiyle 

HA ŞET KİTABEVİ 
Türl<iye Şubesinden kabul edilir. -
Beyoğlu istiklal caddesinde 469 numara, İstanbul 

Posta Kutusu: Beyoğlu 2219 8966 

Gazi Terbiye Enstitüsü Di.rektör
lüğünden : 

28.11.1938 tarihinde açık arttırma i-
h. ihalesi ilan olunan spor levazımatı 
için verilen fiat layık had görülmedi-

ğinden 9.12.1938 cuma günü saat 15 de 
mektepler muhasebeciliğinde pazar -
lrkla yeniden ihalesi yaprlacağı ilan 
olunur. (4980) 8961 

Dr. Kemal Ancan

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 - 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

Yeni 

lannuı almay1n11. --ES K i N AZ i -• 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 1 Kışhk kadın şapkalarının en 1 
A vrupanınkinden daha yüksek ve hem son Paris modelleri gelmiştir. 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. Muhterem müşterilerimizin gör · 

l M melerini rica ederiz. 

~ı~~A~n;k;a~ra~s~a•b~ş•m~e•rk•e•z•i•:•S•b•·m~e•r•B•a•n•k~Y~e~r~i~~a~l~la~r~P~az~a~r~ı ~ Rank~lar caddesi. 8894 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPtN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

5 - 12 - 1938 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli -zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 8963 

<·: ~ -• . f • 1 • • ' • ' • • • ~ • • • 

..1ııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111ııııııııa... ---------------
azarı dikkate 

--------------------
---Maliye Vekôletinden : ----- -- ---- -1 - 31 - Kanunuevel - 1937 tarihinde ilan edildiği üzere : 

eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- : 
ruşluklar 31 - Kanuevel - 1938 akşamından itibaren teda - : 

------ -vülden kaldırılacaktır. : ---- -- -- --- Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 : 
§ akşamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet § 
;: Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele : -: ettirmelidirler. ---- -- -;: 2-Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara- : 
: lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani - =: 
: 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - : -
: dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- : - -E yatta kullanılabilecektir. ( 4964) 8959 : - -- -... ,,,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,,, ........... , ..........................................• ,.. 
! ................................................................................ .. 

1 
lstanbul'un en büyük değirmeni 

Ve KORPi değirmeni namile maruf CİBALİ değirmeni sıhıı 

1 
Satış, Divanyolunda, Sultanahmed Üçüncü Sulh Hukuk mahke

mesince ve mahkeme dairei mahsusasmda, 14 ten saat 16 ya kadar 
ı 21 kanunuevvel 1938 tarihinde ve 100.000 lira kıymeti muhammene 
i üzerinden icra olunacaktır. 
i. Bu satış hakkında resmi ilan "TAN" ve "SON TELGRAF" ga-
J zetelerinin 19 sonteşrin tarihli nüshalannda intişar etmiştir. 
f lzalei şuyuu zımnında satışa çıkarılan gayrimenkul aşağıdaki te-

sisat ve teşkilatı havidir. 
a) günde (24 saatte) 800 çuval un imal eden otomatik asri fabrika 
b) ,, ,, 3.000 kilo makarna imal eden fabrika 

c) " " 10.000 ekmek ve yahut 14,000 peksimet imal 
eden mihaniki fırın. 8964 ........................................................................................................ 

Kaloriferci ahnacak 
tocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezinden : 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezine tecrübeli bir ka
loriferci alınacaktır. Müessese kaloriferlerinde çalışmış olanlarm 
sertifika ve evrakiyle Ç. E. K. Umumi Merkezine müracaatları. 

SİNEMALAR 
Halk 

Bu gün Bu gece 
CEHENNEM MAHKÜMLARI 

Programa ilaveten 
AT ATÜRK'ün B. M. M. de 

verdiği bir nutuk Cümhuriyetin 
15 inci yıldönümüne ait İstanbul 

intibaları ve ayrıca dünya 
haberleri ve bu arada ATAMIZA 

ait unutulmıyacak bir hatıra 
Seanslar: 14.30-16.30-18.30. Gece 21 de 

Ucuz halk matinesi 12.15 de 
LOREL - HARDİ 

ÇOCUK HIRSIZLARI 

Sus 
Bu gün Bu gece 

ULU ÖNDERiMiZ ve EBEDl 
ŞEFiMiZ AT ATORK'ün Cenaze 

Töreni 

Bu Muazzam Törene ait İstanbul 
ve Ankara safhaları bütün 

tafsilati y le 

Bütün vatandaşların görebilmesi 
için yalnız bu film için tenzilatlı 

tarife tatbik edilmektedir 

Balkon 35 - Salon 20 Kş. 
Seanslar 

14 - 16 . 18 Gece 20.30 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RüŞTU 
Ankara Adliye sarayı Yam Gençağa 
a,partmıanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


