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"TU;;üs'u· is~eriz !,, diye bağırdılar! 
·········································--

riSMET"'iNö!!q . 11 
Faşistlerin Genel Sekreteri nümayişçilere dedi ki : 

• 

Yollarda ve Kastamonu'da 

Halkın coşkun muhabbet 

" ltalyan milleti nihai ,, 

t hürleriyle karşılandı eza b-· 

'' zalerden emin olabilir ! 
'' A dolu Ajansının hususi muha ırı 

Kastamonu, 6 a.a. - na 

bildiriyor: , kırı, a cıkmış ve istasyonda toı:>· 
Reisicümhur saat 8 de Çahn y hJalkını selamlıyarak hır 

kı • u terem k 1 ~ 
lanmış olan Çan n nın m dönüşte daha çok a acagı-
müddet aralarında kaldıkt~n. so~:lda T osyalılar ve Ilgazlılarla 
nı vadederek hareket etmıştır. 'ya gelmiştir. Kastamo
görüşmüş ve saat 13' de Kasta;o~~t tezahüratı ile karşılan· 
nu'da bütün halkın coşkun mu a 

mıştır. 

Cümhurreisimiz Halkevini açtılar 

Fransız 
kordon 

Elçiliği 
altında! 

ROMA 'DA ÇEMBERLEYN'İN 

NUTKU HOŞ GÖRÜLMEDİ 
Roma, 6 a.a. - Yüzlerce üniversite talebesi bu cıabah 

A adolu Ajansının hususi muhabiri Roma sokaklarında dolaşarak "Tunus'u isteriz" diye ba-
Kastamonu, 6 a.a. - n Tunus'u isteriz diye yapılan nü- ğırmışlardır. 

bildiriyor: İ ·· ·· bugün öğleden sonra Kastamo- mayişlere karşı bir hitabe irat Fransız Büyük elçiliği önünde nümayişler ihfrl'aline 
· h ismet nonu, · 1 · k b 1 · d k · l ·ıı · · ·h A Reisiciım ur ~ d mur ve muallım erı a u etmış, e ere ıta yan mı etının nı at karşı elçilik civan polis kordonu ile kapatılmış bulunu-

nu hükümet ~on~~n a ~eylemiş ve ondan sonra da Kastamo- zafere kavuşacağını söyliiyen yordu. 
"b lıseyı zıyare e · I · ı· · l k t · 1 k ·· · ·ı h"t müteakı en . e güzel Halkevinı açmıştır. Q§ıst par ısı gene se re erı Faşist merkezinde gene se reter numayışçı ere ı a-

nu 'da yapılan yenı v 
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lcyh İtalyan milletinin nihai azferden emin olabileceği-- - ' Fon Rı· bbenlrop ni ehenuniyctle kay<leylemiştir. Hatibin bu sözleri "Tu-

sıııırsazıar nus, Tunus" ava.zeleriyle karşılanmıştır. 
Diğer taraftan nümayişçi talebe faransxz seyahat büro-

F. R. AT AY \ sunun önüne de gittiklerinden büro, polis komiserinin 

, . 'i·--·~ .ı- D u·. r 1 p . I ·, talebi üzerine on beş dakika kapılarını kapamıştır . 
. d·. v i ~~;;an·, anar§İ nabra ge- Q r 1 Torino'dan la Tribune gazetesine bildirildiğine &öre, 

'!11 ıg Eğer demokrasi yalnız muallim mektebi talebeleriyle diğer yüksek mektep ta-
hyor. 'd olsaydı, yeryüzünde !ebeleri muazzam bir alay teşkil ederek şehrin büyük so-
Fransa a aftarı kalmıyacağma kaklarmdan geçmi~ler ve milli mar~lar arasında "Tu-
bir tek t~ Bereket biraz öte. Fransa ve Almanya arasındaki 
tüphe ro u. daha uzakta Birle-

Parti 

1860 da. 
rt·ansa.ya 
Te""h1.:dikrı 
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ltalyanların FFansa'Jan istedikleri yerlerden 
dördünü, Kor•ika'yı, Ni•'i, Savua'yı ve Tunu•'u 

gösterir harita 

Kamutay Grupunda d lngıltere, D ki tik ~üınhur;:~!~~~ :~·andaşların- e ~rasyon 
Bır ın~.. . etlerle beraber va- • 

da siyası hurıf t terbiye· ve şu-
zife ve nıesu ı~e f etınesi lazım s ,.....t. 1 5 t-e ·, m za 1 a n d' 1 
uru.nunB. da .. i:k::iktatörlerdenıbi- o a 
gelır. ır gu.' .1. ferdi dev et-

nus'u isteriz, Korsika'yı isteriz" diye I 
bağırmışlardır. Üzerinde "Korsika 
!talyandır, Tunuı; gaıbf Akdeniz'de 1 

İtalyanın hakkaniyetli taleplerinden
dir" cümleleri yazılı bayraklar taşın
mıştır. Talebelere halk da karışmış ve 
muazzam alay iki tarafda toplanan 
halkın faşist selamları arasında şehri 

dolaşmıştır. 

Kamutay Reis vekilliğine Tekirdağ mebusa 
B. Faik Öztrak namzet gösterilecektir 

• " Her ıngı ız , 
rı: - , di or ve gıp· 
ten bir parçadır.,. I yrın tehlike 
ta ediyordu. Fransız ~irleştikleri 
karşısında hemebn hal tehlike 

·· ı · Fakat u ' d. ıoy enır: d ütema ıyen 
;>)madığı zaman İh D1 azif elerinin 
dağılma~, v~ su,. ~ aknıamak 
görülmesıne ınıkan_1. ır . 1 Çün _ 
. • b. b olabı ır mı· 
ıçın ır se e? .h et bu "azif e
kü harp dahı nı ay 

ler arasındadır.. hk nıanzara-
Fransa'!a. per:r: biri de hiç 

ır veren aınıller e be)e "e bil
§Üphesiz gazeteler, l ·dir. Bu·n· 
h .. .. gazete erı 

assa surunı . , çıkarlar ve 
lann çoğu Parıs tetı dıkları ka -
kendi satışlarını ~r. r düşüriirler. 
dar fransız şerefınıh t bir nıen· 
Şahsi bir gayız, ya k:yif için öy
faat, hazan sadece k. insan aklı 
le neşriyat yaparlar, 1 her gün 
durakahr: Fransa y~ettiren bu 
dost veya itibar kay erı·terinin 

). ·k sers 
yazılar, po ıtı a . bir işe de 
menfaatinden gayrı 

yaramaz. b.. ..k de. 
M IA enlerde uyu .. 

e~.e -~ geg~zetelerinden b~ırtın
nen surum . , dair ır a-
de üstüste TürkiYektye Bu röpor-

·ı çr ı. 
kım röporta.J ar h hem de An -
tajlar hem •I?~di 'Ve baştanba -
kara mahreçlı 1 •

1 
dı Bizzat 

·· ya an • b 
fa, yüz?~ y~z olduğunu ~e u 
muharrırı kını elde ettiğinı_ t:"'h
malômatı nası! dur· Bu ısım· 
kik ettik. Hadıse şu a~ın 11 in
de bir muhabir geçen lstanbul'a 
ci günü öğledeı~ so~ah öğleden 
gelmis ve ertesı sakat etmiştir. 

. . ' hare e k. 
evel Atına ya .. rının Tür ı • 

f·ı lan tucca 
Bu se ı ya Ik ·ıe alıP vereme-
ye ve tü~k ha. 1 ~ir şey ... O gün
diği ne dır? Hıç ua ve gazete-

f z rnecın . 
)erde ransı b. ·nı yasıınıza ış

ğu ızı 
terinden ~o . E ~er türk gazete-
tirak etnııştır. ..g ve duygusud .. unce 
leri fransı~ d~ sayfalarını bu 
nu bilnıeyıp 

3 
_ ~cii sayf da) 

(Sonu u 

Roma, 6 a.a. - Çemberlayn'm Avam 
Kamarasında Akdeniz' deki İtaly .n 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Ankara, 6 a.a. - C. H. P. Büyük Millet Meclisi grupu umumt 
heyeti bugün "6-12-1938" öğleden sonra Trabzon saylavı Hasan 
Saka'nm riyasetinde toplandı: 

- Tetkikatı bütçe encümeninde ik-

DEMİRDAGDAN KA RAB 
• • / ı mal edilmiş olan Devlet Şurası kanuU K E 

1 

nu layihasının 24 üncü maddesine mü 
...._ ______ .................. ...__ ......... _______________ teallik olarak saylavlardan Maraş me-

busu Alaettin Tiridoğlu tarafından 

8 840 t d • Parti grupu reisliğine verilmiş olan . o n e m 1 r takrir üzerine müzakere cereyan etti. 
Dahiliye Vekili Dr. Refik Saydam 

Kürsüye gelerek mevzuu bahis olan 

U
. cevher,· g önde r ı· ı d ı· 24 üncü maddenin layihadan çıkarıla-rak kanun layihası müzakeresinin 

meclis umumi heyetince intaç edil-
mesini talep etti. Bu talep grup u. 
mumi heyetince tasvip olundu. 

Fon Ribbentrop Münih'te B. Daladiye ile beraber 
Aşağıdaki resim Demirdağ'ın bir man

zarası değildir. Burada gördüğünüz dağrn 
sırtı ve derinligi tamamiyle demir cevhe
riyle doludur. Müstahsiller resimde görü
den kısma "A kafası" adını vermişlerdir 
ki, aynı mıntakada bunun birçok eşleri de 
vardır. 

Bundan sonra söz alan Hariciye 
Vekili Saraçoğlu'nun son on beş gün 
zarfındaki harici mesail hakkında va
ki olan izahatı heyeti umumiyece tas
vip olundu. 

Dahiliye Vekaleti yeni 

Hususi Kalem Müdürü 
h.1. e Vekaleti Hususi Kalem Da ı ıy . 

M··d·' lu""g~u .. ne Emniyet İşlen Umum u ur M"·d· .. 
üdürlüğü Dokuzuncu Şu~e u uru 

m Şükrü Adal tayın olunmuş-B Hasan . · Ş .. k ·· Adal'a yent va-tur. B. Hasan u ru . . 
"f . d muvaffakiyet dılerız. 

zı esın e . H A k 
h.1. Vekaleti eskı ususı a · Da ı ıye . 

.. d."rü B. Nejat Sunel Emruyet lem mu u ·· 
Müdürlüğü basın ve yayın mu· Umum .1 .. tehassıslığma tayin edı mıştır. 

yeni emniyet ta}'inleri 
Şinasl Turgay'm Ankara emr.iyet 

~: .. lüğüne tayini üzerine açılan em· 
~udu: leri umum müdürlüğü üçüncü 
nıyet ış M b . cı"slig"ine E.U. . asın ve ya-
daıre r li A 

··tehassrsı B. B. Mehmet A y-
yın mu rf - t Urfa dör.düncü sın emruye 
dıncr, M "ki . f ··dürlüaüne E. U. . ı ncı sını 
mu . t '::'.mirlerinden Muzaffer Serez-
emnıye a . 
1i Balıkesir dördüncü sınıf emnıye~ 

' .. dürlüğüne Kiği kaymaka.mr Hayrı 
~man Irdal ta:ııin olunmuşlardır. 

- Yazısı 8. inci sayfada -

İnönü ile Arnavut 

Norve~ kıralları ve 

arasında telgraflar 
Ankara, 6 a.a. - Arnavutluk milli 

bayramı münasebetiyle, Reisicümhur 
lsmct İnör.U ile Majeste birinci Zog 
arasında aşağıdaki telgraflar teati o -
lunmuştur : 

Majeste Birinci Zog 
Arnavutlar kıralı 

Tirana 
Arnavutluk milli bayramı münase -

betiyle majestelerine en hararetli teb
riklerimi ve şahsi saadetleriyle Arna
vutluğun refahı hakkındaki temenni -
!erimi bildirmekle büyük zevk duy -
maktayım. 

ismet lnönü 
Ekselans Bay lsmet İnönü 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Ek&elanslarının milli b:ıyram do.la - " 
(Sonu 8 inci sayfada) 

• 

(Bu hususta tafı;iliit 8 inci Sayfamızdadır) 
Adliye Vekilliğine tayin olunan 

Seyhan mebusu Hilmi Uran'dan açı -
lan Büyük Millet Meclisi Reis Vekil
liğine Parti Genbaşkuru tarafından 
Tekirdağı saylavr Faik Oztrak'ın 
namzet gösterildiğini Başvekil Celal 
Bayar umumi heyete bildirdiler. 
Grup umumi heyeti bu namzedi itti
fakla kabul etmiş ve ruznamede ba§
ka bir madde olmadığından celseye 
nihayet verilmiştir. 

Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez 

toplantlsı 
Türk Hava Kurumu Ba,kanlığm

dan: 
Genel merkez heyeti, 8 ilkkanun 

1938 perşembe günü, saat 15 de nizam
nameye göre, altı aylık toplanttsınt 
yapacağından sayın üyelerin kurum 
merkez binasında bulunmaları ricaı o
lunur. 



-2- ULUS 

İnsan ve kültür : 

Karar • sa atı 
Bugünkü 
Kamutay 

Dünkü yazımızdan: 

"Kultlır ve medeniyet. Şark ve garp. 
Arap fars dünyasının hayatı telak
ki ediş tarzı ve bunu ifade etlen şark 
hümanizması ve hayatı bam')aska te
likki eden garp hümanizması. O mu, 
bu mu? !kisi arasında yeni bir kom
promis mi? Fakat iki büyük kompro
mis'ten birisi Bizans'ı diğeri osman
h imparatorlugunu batırmış. Hatta 
daha derinlere gidersek, Dara ile ıs: 
kender'i buluruz. Ebedi mücadele de
vam etmektedir ve, kompromis'ler sa
adet getirmiyor. 

ce yeni'nin serbest ve tertemiz arsa
sını hazırlar. Yani eski'yi "istimal' -
den sakıt" kılar. 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur : 

. Bu hcımlelerden iki belli baılrsı, 
dıl ve tarih hareketleridir. Bunlarda 
nelerin yapılmış ve nelerin yapılama
mış olduğunu izah etmezden önce 
dil ve tarib'in, Kemalizm'den önce n: 
hal~e bulu~nduklarını kısaca gözden 
geçırmek lazımdır. Binaenaleyh bun
dan so~raki ilk yazılarımızda, bunu 
yapmaga çalııacağız. 

Burhan BELGE 

Riya.'fet Divanının Heyeti 
Unıumiyeye maruzatı 

1 - Sayın üyelerden bazılarına i
zin verilmesi hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

.. ı~~e Kemalizm'in karş ısına dikilen 
buy~k mu~itdderat meselesi. İşte Ke
rnalıst nesıllerden büyük inan ve bü
yük ihtisas ve ehliyet istiyen imti -
han!,, 

3. üncü Ankara 
koşusu İçin 
hazırlıklar 

1 - Devlet demir yolları ve liman -
ları işletme idaresi hesaplarında kayıt
lı, 1929 yılı sonuna kadar olan mua -
melattan doğan bir kısım borçların 
ne suretle terkin edileceğine dair ka -
nun layihası ve nafıa ve büdce encü • 
menleri mazbataları. 

Fakat Kemalizm'in eşsiz kurucusu, 
şark ve garp tarihlerinin manalarına 
iy.ice nüfuz etmiştir. Ve şurasını ehe
m~yetle kaydetmek lazım ki, kompro
~ıs yapmağa, mizacı müsait degil _ 
dır. Henüz istiklal harbi cephelerde 
devam ederken, birinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nde, bilhassa kül
tür işlerine dair en tehlikeli ve en 
mürtecice kararların alınmak isten _ 
digini gorür. Oyle ki, millet cephe
~~rde istikl~li~e kavuşurken,' özledi
gı kafa ve fıkır istikliiline kavuşa 

ak h . ma-
m .... te .~ıkes!n~ maruz kalacaktır. 
Duıunduklerını iyi gizliven . 1 d. k 1 ~ • . gız e-

ı çe o gunluga götüren ve ·1 
nı 1ayet 

açı~a vu~~u mu, bunları SÖ7. 

halınde degıl aksiyon h 1 d 
~ a m e a-

çıga vuran Atatürk mı' ll " .. d 1 , ı muca e e 
zaferle neticelendı"kt en sonra ve 
Dumlupınar zaferinin yılda· · .. .• d B k numun e, 
. a! umandan muharebesini idare et-

tığ~ ?0~.tadan, nutuklarının en gü -
zelını soyler ve bir ... h"d " d . ın ı am an, 
gecenın bağrında hasıl olmuş "kor -
:~nç bir i~hidam" dan ba,hseder. ln
. am etmış olan nedir? Emperya · 
lızm . a·· mı, uşman orduları mı yoksa 
tarklı irtica mı' H ·· ·· d ç·· k"' •. .. . er uçu e. un u 
buyuk Şef sesini perde perde yükısel
t~rek, kültür ve medeniyet yoluna 
gırmemizdeki kati Jüzumdan bahse· 
der ve "buna mukavemete çalışan za
vallıları medeniyetin buruşan selleri 
alıp götürecektir,, der. 

Öyle ki emperyalizme karşı yapılmış 
olan milli kıyamın muzaffer olduğu 
noktada, bu zaferin sahibi, o karar sa
atinde, şu kararını tebllt eder: 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Türkiye Cümhuriyeti ile Fran
sa cümhuriyeti arasında Ankara'da im-

Pazartesi Halkevi'nde toplanan ku- za edilen dostluk muahedesi ile müş • 
lüp murahhasları Üçüncü Ankara ko- terek beyanname ve optanlara müte -
şusu hakkında görüşmüşler ve aşa- dair protokolün tasdikine dair kanun 
gıdaki esasları kararlaştırmışlardır. layihası ve hariciye encümeni mazba -

tası. 
Koşunun güzel bir şekilde yapıla-

2 - Gümnik tarife cetvelinın 756 bilmesi için Halkevimiz elinden gelen 
fedakarlıgı yapmaktan çekinmeme<- numarasına gıren tazyik veya temyi 
tedir. edılmiş ve metre mikabı ı.izerinden 

gümruk reı;mine tabi tutulmuş olan 
1 - 27. 12. 1938 günü yapılacak o- gazların safi siklet üzerinden resım 

lan bu koşuya ittirak edecek koşucu- veren eşyaya kıyasen mevzu bulun • 
!ar o gün saat tam 12 de Halkevinde dukları zarf ve ambalajlarınm resim _ 
bulunacaklardır. den muaf olup olmıyacagınrn tefsiri 

2 - Halkevi'nden koşunun başlryu- hakkında Başvekalet tezkeresi ve ik -
cağı Dikmen'e saat tam 13.30 hareket tisat, gümrük ve inhisarlar, maliye ve 
edilecektir. büdce encümenleri mazbataları. 

3 - Koşuya saat tam 14.20 de başla- d 3 - Ordudan çıkarılacak 12 yaşın-
nacaktır. an yukarı hayvanlann köylü ve ye-

4 - Hakemler Halkevi spor komite
since seçilecektir. 

S - Koşu için yapılacak bütün mü
racaatlar Spor komitcbine yapıldcak· 

tır. 

Koşuya girecekler ve mükif~t: 

6 - Koşuya kulüpler dörder atlet
ten mürekkep takımlarla iştirak ed~ 
ceklerdir. 'fakım harici koşucu da so
kabilirler. Hariçten de müsabıklaı i§-
tirak edebilirler. ' 

7 - Koşuya gireceklerin l, 2, 3, ün-. 
cülerine geçen aenelerde olduğu gibi 
clelerll b&cliy•l•r verileceii &ib' en 
fazla koşucu ile iştirak ederek bitir-

tiıtiriciye satılması hakkında kanun 
layihası ve ziraat, milli müdafaa ve 
büdce encümc::tlcri mazbataları. 

Çağrı 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün 
Umumi Heyet toplantısından sonra 
çtima edecektir. 

X Arzuhal Encümeni bugün Umu
mi Heyet içtimaından sonra toplana • 
caktrr. 

Vil6yet'lerde beden 

İstanbul Valisi 
ilk tefliıini 

Darülacezede yapll 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Yeni va -

limiz B. Lutfi Kırdar ilk teftişini bun
dan yirmi beş sene evel vazifedar bu • 
lunduğu Darülacezede yapmıştır. Vali 
yatmakta olduğu Park Otelden sabah 
saat sekizde çıkmış ve doğruca Da -
rülacezeye gitmiştir. B. Lutfi Kırdar, 
Darülacezede bütün doktorlar, memur
lar ve müstahdemler tarafından kar~ı
lanmıştır. 

B. Lutfi Kırdar çalışma saatının sa
at 8 de başlamasına rağmen müdürün 
neye gelmemiş bulunduğunu ve her 
sabah saat kaçta geldiğini sormuş ve 
müdürün gelmesine intizaren müdüri
yet odasında bir saat kadar oturmuş -
tur. Saat dokuza kadar müdürün gel -
mesini bekledikten sonra doktorlarıu 
delaletiyle Darülacezeyi gezmiş, iza -
hat almış ve saat dokuz buçukta Da -
rülaceze.den ayrılmıştır. 

Vali Darülacezedeki teftişleri etra
fında gazetecilere şu beyanatta bulun
muıtur.: 

"- Müesseseyi çok eskiden bilirim 
Bazı kısımlarında ve bilhassa kreş kıs
mında çok bariz bir tekamül göze çarp 
maktadır. Fakat şiarımız, daima iler -
lemek olduğu için gerek bu müesse -
senin, gerek bunun haricinde . kalan 
bütün işlerimizin daha ileri gitmesi 
maksadiyle çalışacağız. Ben daima se
leflerimin bana bıraktrkl.arr isleri bi -
tirmek ve tamamlamak isterim.,, 

1 ran Şahi_şahı'nın 
Almanya seyahatine 

dair haberler asılsızd1r 
lran Büyük Elçiliğinden : 

Almanya Hükümeti Reisinin, lıan 

Şahinşahı Hazretlerini Almanya'ya 
davet ettiğine dair olarak bazı gaze • 
telerin verdikleri haberi İran Büyük 
Elçiliği tekzip eder. 

Dün hava kapalı geçti 
"Emperyalizmi yendik fakat onu 

buralara kadar getiren medeniyet 
kudretinin kaynağı olan kültürü be
hemehal, alacağız.,, 

miye muvaffak olan kulübe ayrıca bir 
kupa verilecek ve en az sayı almıya 
muvaffak olan takımın kulübüne de 
bir kupa he"diye edilecektir. Kulüpler 
müteaddit takımlarla k09uya iştirak 
cdeıb11irler. 

terbiyesi direktörleri "' 

On betinci yıl nutkunda da: 
"Kültürde en ileri noktaya varaca

fız !,, der. Fikir ile h~dise; dııardan 
gelen düşman ile kafaların · içinde o
turan düşman ve sebep ile netice ara
ı~ndaki insicam, tamamdır. Kema ... 
lızm, kompromis tanımıyan bir kül -
tür hareketi olacaktır. 

*** 
Karar bu olduğuna göre, yapılan 

nedir? 
• 

Pr~nsipi. arka arkaya başarılariyle 
tahkım edılmiı bir laiklik telakkisi 
kabul edilir. TUrk devletini tahrik 
eden Wk ruh ·ı . ı e osmanlı ımparator-
luğunu batıran teokratik ruh arasın· 
da ne kadar k.. u . opr ye benzer şey ve 
müessese varsa, hepsi kaldırılır. Tek-
ke ve dergahlar kalkar T d • b' . . • · e rısat ır-
leştırıhr, medreseler kalka Kad 
bil ti hü · r. mm 

tkn .. krıyetle.rine lcavuşması ile 
ta~ a, ~u~ ce.mıy~tinin hayata mal
edılmeıının gözle görUnür del'll . 
d• G'" 'l ö il · 1 erı -ır. oz ı e g r nilr delillere .. k't 
"h • d T ' :r-r a, ı tıyaç var ır. eokrasi ve irtica ö 

8 - Koşuya Dikmen'den başlanac~k 
ve vilayet konağı önünde bitirilecek
tir. 

9 - Koşucuların ve her kulül>te:ı 
iki mümesail ile hakemlerin nakliye 
vasıtalarının temini Halkevine aittir. 

10- Her ıw.ucuya bir numara veri
lecektir. 

11 - Koşunun muntazam olmaıı 
için Sayın vilayet makamının ve Atle
tizm fedaraeyonu ile Bölge Atletizm 
ajanlığının yardımları Halkevince ri
ra edilecektir. 

Kôzı~ Dirik gitti 
Bir müddettenberi ıehrimizde bu • 

lunan Trakya Umumi Müfettişi Gene
ral Kazım Dirik dün akşamki Anadolu 
Ekspresiyle Edirne'ye hareket etmi1, 
Ankara garında dostları tarafından u
ğurlanmıştır. 

Başvekalet beden terbiyesi genel 
direktörlliğü vilayetlere gönderdiği 

bir tamimle, tay ini dü ünülen beden 
terbiyesi direktörleri için birer nam
zet gösterilmesini istemiştir. ô?ren
diğimize göre, önümüzdeki mali yıl
dan itibaren spor faaliyeti kesif olan 
vilayet merkezlerimizde birer direk -
'törlük ihdas edilecektir, 

* 
Futbol ajanlığından: 

10 ve 11-12-938 cumartesi ve pazar 
günleri yapılacak maçlar için görü -
şülmek üzere lik heyetine dahil ku -
lilp mümessillerinin 7-12-938 çarşam· 
ha günü saat 18 de parti llyönkurulu 
binasındaki bölge merkezine gönde
rilmeleri kulüp bagkanlarmdan rica 
olunur. 

T ürlr para•ı, kaya gibi •apa
•ailam duruyor. En emin ta
aarrul parcuı türk parcuıJır. 

Dün ıehrimizdc hava umumiyetle 
kapalı ve rüzıirlı geçmiştir. En yUk -
sek ısı 11 derece olarak kaydedilmiş

tir. 
Yurtta Karadeniz kıyılariyle Ege 

ve Kocaeli bölgelerinde hava kapalı, 

diğer bölgelerde umumiyetle kapalı ve 
yer yer yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare met
reye bıraktığı su miktarı Edirne'de 39, 
Muğla'da 3 7, Adana' da 32, Pınarhi -
sar'da 27, Çanakkale'de 22, Silifke ve 
Milis'ta 20, Antalya'da 18, Yozgat ve 
lslahiye'de 17, Mersin'de 16 ve diğer 
yağıı gören yerlerde 1 • '5 kilogram 
arasındadır. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve Ege 
bölgeleriyle Karadeniz kııyılarında 

şimal ve diğer bölgelerde umumiyet -
le cenup istikametinden saniyede en 
çok 7 metre hızla esmiştir. 

Yurtta en yilksek ısılar Balıkesir'

de 14, Antalya'da 15, İzmir ve Bod -
rum'da 16 ve Adana'da 17 derece ola
rak kaydedilmiştir. 

En düıilk ıaı Kara'ta sıfırın altında 
2 derecedir. 
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j __ Ka_n_se_r _ha_kk_ın_da_k_I _an_ke_lim_ı_z _.j 
Kanser nedir? ve nasıl 

tedavi edilir? 
Tedavinin ilk şartı hekime mümkün olduğu 

kadar erken haber vermektir 
Kanser haftası münasebetiyle birkaç gün evel Ankara radyo -

su~da. Nümune Hastanesi röntgen mütehassısı doktor Şemsettin 
Arıf Ustel tarafından ıayanı dikkat bir konferans verilmiıtir. 

Konferansın mühim noktalarını okuyucularımıza sunuyoruz: 
Kanserle m ücadele denince herhan

g i bir hastalıkta oldu ğu gibi bir ta -
raftan daha evelden hastalığa tutul
maması için ne yapmak lazım geldi
g ini bilerek ona göre bir hattı hare
ket tayin etmek ki buna da vik<ıye di
yoruz, diğer taraftan da hastalığa tu
tulduktan sonra yapılacak tedavinin 
tam ve mükemmel olmasını temin et· 
~ek hatıra gelirse de kanserin şim..ı 
dıye kadar bildig imiz intani veY.a sa
i~ bun>'.cvi hastalıklara benzem~yişi, 
sırayetın malum olmaması yüzünden 
buna kar ı klasik vikaye tertibatı ol
mamakla beraber tedavisinin de bir 
takım pahalı teçhizatı olan müessese
lerd7 d.i.g~r ~ast<ı:lr.klara nispetle baş
ka turlu ıhtısas ı şıne mütevakkıf ol
ması dolay:siy le bu mücadelenin di _ 
ger hastalıklara nispetle büsbütün baı 
ka olduğu kendiliğinden meydan'a 
çıkar. 

Kmı.'f,•r nedir ? 
Kanser i nsanları hasta etmekle kal

mayıp aynı zamanda hayvan larda ve 
nebatlarda gör ülen tabii bir hastalık 
grubudur. Ilu b idayette ufak bir şiş
lik halinde başlar. Vücudun herhangi 
b ir yerinde çıkarak büyür. Mevzii ol
makla beraber v ücudun içerisine ah
tapot gibi bacaklara ayrılarak yayı
lır, dal budak salar. Bidayette tama
men mevzii iken bilahare bulunduğu 
yerden uzak yerlere de dağılır. 

Bu tümörler vücudumuzdaki hüc
re lerimiz gibi bir takım hücrelerin 
b ir araya gelerek tekessür etmesiyle 
has ı l olmuşlardır. Ancak bu hücre -
lerin vücudumuzdak i azamızı ve en
sicemizi t eşkil eden h ücrelerden far
kı, vücut h ücrelerinin vücudu teşkil 
etmek üzere tabiat kanunlarına uya
rak bir intizam ve kaide tahtında te
kessür etmelerine mukabil bunların 
bu kaidelere r iayet etmemeleridir. 

Mesela: Böbrek, ciğer, adale gibi 
az~nı_n ~ !~P.~tclJI~ • .Y~l'll~ .... e~ .. 1!~.\l:;!uı 
dir. Buna mukabil tümör hücreleri 
vücudun t ekessür kaidelerine muga
yir olarak kendi bildikleri gibi hare· 
ket ederek bir takım acayip tümörler 
teşkil ederler. B u hü crelere anarşist 
hücreler de denir. Kanser hastalığın
da bu anarsist hücreler, bir kısım a -
Jimlere göre ta rahmimaderden veya 
çocukluktan beri vücudu insani de 
herhangi bir azanın teşekkülü esna
sında hiicrelerin normal tekessür ka
idesinden ayrılarak kendi başlarına 
bir kenarda gizli ve saklı kalmaları ve 
ilerde herhangi bir sebeple gizli ve 
baygın bir halde iken tabiat kaidele
rine mugayir bir şekilde tekessüre 
başlamaları ile kanseri hasıl ettikle
ri izah olunmaktadır . 

Kanserin husulüne yardım 
eden amiller : 

Kanserin teşekkülüne yardım eden 
sebepler de herhangi bir mütemadi 
ve uzun süren tahriş, delki temas, sı
cak soğuk, güneıin ultraviyole ıuala
rı ve aon .zamanda ketfedilmit olan 
röntgen şuaları ve bazı gıd~t maddeı~e
rin tesiri olduğu zannedılmektedır. 
Kanserin husulüne yardım eden bu 
amiller herhalde ıcnelerce ve uzun 
müddet tesir etmeleri icap ediyor ki 
ekseriya• kanser de daha ziyade yaşlı 
kimselerde olmaktadır. lşte bu hücre-

!erden teşekkül eden kanser başlan -
gıçta tamamen mevziidir. 

O halde tedavisi için de hemen baş
langıçta hasta olan kısmı harap et -
mek ve yahut vücuttan ayırmak ile 
şifayı temin etmek mümkündür. Bila 
kis kanser tabii neşvünemasına terk
edilecek olursa merhale merhale ıa
lim nesci istila eder ve kana karışa
rak mücavir veya daha uzak yerlere 
dağılır. 

K(lnserden JUJsıl 
korunmak lazımdır ? 
Şimd i kanserin tedavisinin ne ıe -

kildcrr vukua geldigini söylemeden e
vci bundan korunabilmek mümkün o
lup olmadıgını ve ne dereceye kadar 
kabil olacağını tetkik edelim: 

Eski zamanlarda insanlık için kor
kunç bir afet halinde olan bir çok in
tani hastalıklara karşı tababetin te -
rakkiyatı sayesinde müessir tam vi -
kaye yapmak mümkün olmuştur. Bil
farz veba veya kolera gibi hastalıklar 
dan ancak Avrupa'da bu hastalıklara 
i:_af~ten dikilen birkaç heykeli tari
hı bırer ha!ıra olarak kalmıştır. Çi -
çek hastalıgı a§ılarla bertaraf edil -
mi§tir. 

Tifo hastalığı son zamanlarda iyi 
içme suyu temin edilen yerlerde git
gide azalmıştır. Bilhassa aşı mücade
lesiyle fevkalade iyi neticeler elde 
edilmektedir. 

Verem hastalığı iskan hıfzıssıha 
şeraitinin tekamül ettirilen memle -
ketlerde artık eski şiddetini yapamı
yor. 

Kansere gelince: bunun için kati 
olarak maliim bir sebebi maraz bilin
mediği için buna müstenit bir vika
ya tarzına malik değiliz. Mikrobu 
yok, sirayet vasrtalrğını yapan hiç bir 
sebep bilinmiyor, sirayeti mevcut de
ğil. aşı yapmak mümkün değil. 

Böyle olmakla beraber vikaye için 
bunlar ancak ferdi hıfzıssrha noktaı 
nazarından yapılması lazım gelen ıey 
terdir. Alelumum tahrişattan tevakki 
etmek ve yahut mutedil bir şekle koy 
mak : bu tahritat içerisinde firengi. 
tütün, alkol mevcut olduğundan bun
lardan tevakki ederek ferdi olarak 
hıfzıssıhanın iyi olmaşını temin et
melidir. 

Bazı profesyonel kan•erler vardır 
ki herqalde burada da fazla tahrişata 
dikkat edilmek şartiyle kanserin hu
sulüne mlni olunabilir. Meseli: Pa
rafin ile çalışan amelelerde baca te -
mizleyicilerde ve güne§ altında uzun 
mü'ddet senelerce çahıan köylülerde 
cilt kanserlerine tesadüf edilmekte -
dir. Burada bu tahrişatın mutedil bir 
hale konulması ile kanserin husulüne 
mani olmak milmkilndür. Maalesef 
bu ıekilde vikaye ancak ferdi .zeki 
ve kabiliyetin umumileşmeıi ile ka
bil olabilir ki her ferdin bilhassa ay
rı ayrı itinalarına vabestedir. Kaıuer 
hastalığının sureti husulli ve müm -
kün olabilecek şekilde vikayesi hak
kında kısaca verdiğim malilmattan 
sonra timdi kanıerlerin tedavisinin 
ne şekilde yapıldığı hakkında da bir 
kaç söz söylemeği faydalı bulmakta
yım. 

ile görünilr sembollerine dokund~r: 
mıya dokundurmıyadır ki, hayatını 
bir müddet daha uzatmağa muvaffak 
olmuştu. İnkılap da kendi müeaaese
lerinin kayıtsız fartsız müdafaasını 
gözle görünür sembollerle canlandır~ 
mak ve serbest hayat namına yaptığı 
mücadeleyi dışardan içeriye doğru 
kazanmak zaruretinde idi. Buna garp
lının aklı ermez, çünkü şark'ın ne ol
duğunu hala ve bir türlü öğreneme
miştir. Şark, benimsed!ği ?z'ün de -
vamlıhğını o özün şekıllerıne ve dıı 
ifadelerine teyit ettirmek itiyadında
dır. Garp'te öz ve ruh şekil ve ~al.~p 
ile beraber ölür. Şark da halbukı, oz 
f e ruh çoknın ölür de şekil ve kalıp, 
u:un müddet yaşar. Çünkü şark, ıekil 
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TA eski zamanlardan beri mal<Un ~ 
lan kanıer hastalığı ıimdiki modern 
tedavi usulleri yok iken dağlama ile 
veya geliti güzel bıçak ile keserek te
davi ediliyordu. Bu tarz tedavilerle 
hastalığın iyi olması değil bilakis az
ması ile etrafa yayılarak bilyUmeıine 
yardım edilmit oluyordu. Bu sebep
ten avam arasında bu hastalığa (Do
kunma bana) ismi verilmiştir. 

kal b'a öz'ün ve ruh'un mühim bir 
:~ktarıını sokup yerleştirmesini bilir. 
(halı ile gobclin'i düşünün). 

l t büyük "inkılap ustası,. Ata· 
§ e b'ld' 

türk, bu noktaları biliyordu ve 1 ı-
ğini tatbik ediyordu. . 

Bu laiklik hamleleri ile, teokra~~· 
hayatın dışına atılmıı olur. Bizde ı
kir ve kafa hüriyetinin ilk şaTtı, an
~k bu olat.ilirdi. Diğer fik!r ve kafa 
ıencirlerinin kesilmesi işine ancak bu 
ilk kurtuluş tamamlandıktan sonra 

geçilebilirdi. • • 
Kemalizm, vakit kaybetmeksızın. 

diğer kültür hamlelerine geçer. ye 
bunlarda da, yeni'yi, getirmezden on· 

Gazeteciliğe dair fikir 

ve mütalealar 
Meıhur hdlm Sokrat'rn §U sö

zana, bilmftlJJ, gprmüı müydünüz? 
.. Ganepiz kalmıı bir dünya, için

de •~z hfiriyeti bul"nmıyan bir cüm
hurryeıt-.n daha iyidir.,. 

Ondan asırlar ve asırlarca sonra 
bqb meıhur bir adam, Napolyon 
B~aaı>art da ıu a6za slSyledi: 

Gaaete/eria dizgialerini gevfe-
t~ce.t olursam, k•Ddim bile a üı-
tıdar mevkiinde kalamam ç ay 

.Me~ta'da ~.tan gOndelik Van 
Guardıa gazetea-zn b .. __ .. 

MA .qmu~rırı 

Roberto de la Cenaa, matbuat bQri-
yeti ballıada 7Umıı olduğu bir ya
zıda gazete yazzlarını tabdit «ten 
kanunların tarihinden ve bıı yolda 

. ilk kanunun 1695 yrlında lngiltere'
de çıkarıldığından bahsettilcten son
ra der ki: 

.. Bütün bu söylediklerimizden 
anlaıılır ki dünyada asli matbuat 
büriyeti olmamr§tır. Eğer arada ar
rada böyle bir ıey görülmüıse bu da, 
ancak, hldiselerin zoriyle olmuı Ye 

.tıu bir mllddet sllrmqtllr. 

Bütün memleketlerin matbuat 
kanunlarında men ve tahdit edici 
birçok maddeler vardır. ~almz bir 
takım memleketlerin kanunları daha 

liberal bir ruhla yazılmı§trr.,. 
Aynı muharrir, bir konfera1JJUn

da gazeteci için .şu .sozü söylemiı· 
tir: 

.,Bir muharrir, hayatin bütün 
afhalarım tahlil edecek, ondan hü
.tam ,ı.tarabilecek bir kültüre sahip 
bulunmalıdır ... 

Mubarir Valera da diyor ki: 
''Gazetecilik, mühendislik, dok

torluk ve avukatlık gibi bqlı bqına 
bir mealelctir. 

Gazeteci, keadi mesleğinla vazi
lelerile .tarp brııya geldiği saman 
bir tahm m-.uliyet/er de yüleair. 
Onun için iyiyi k6tllden, aatbl ve 
•bilr. olu ~ylui tamam olu py-

/erden, yapılması gereken Şt!yleri 

gerelcmiyen ıeylerden ayırt edebi
lecek bir meleke ve ihata sahibi ol
malıdır. Onun. huzurunda hesap ve
receği bir bUim vardır: Kamoyl,, 

.Muharrir Mailfair de §U miltale
ada bulunuyor: 

"Matbuat büyük ve bakim bir ku
vettir; 'ünkü bu, kamoyu hem tem
sil eder; hem de ona şekil verir . ., 

Bütün bu f ilr.ir ve mütaleaları, 

tarafsız bir görmen olarak ve arka
srna fikir ve mütalea katmıyarak 

yukarıya topladıktan sonra, Ebedi 
Ônder'in ''matbuat hüriyetini koru
yacak kuvetin gene bizzat matbuat 

hüriyeti olduğu,, hakkındaki vecize
sini hatırlar ve sayın Celil Bayar'ın 
ne/ki gün türk gazetecisine "umu
mi iıl•ıde labrl mlilettiı" unvanım 

verdiğini düşünürsek bizim matbu
at, ve matbuat hüriyeti hakkındaki 

düşüncelerimiz hülasa edilmiş olur: 
Sokrat'ın kulakları çınlasın, Tür

kiye Cümhuriyeti güneşsiz bir dün

yaya hiç bir zaman benzenıiyecek
tir I - T. l. 

I ki mlwnı <lolayısiyle ! 

latanbul'daki adli hb müeue
aeaine dair yapılan bir reportajda 
''Adli vakalar 1914 te 475 iken 
1937 de bu miktarın 12 bini geçti
ği, ,anlatılıyor ve bütün dünya ile 

beraber bizde de görülen bu teza· 

yüdün sebepleri, mütehassıaların 

ağzından ,izah olunuyor. 

Mütehauıaların itine karıtJDı

yalon deriz; fakat aklmuza gelen 

bir nokta var: 

1914 le bizde polia teıkilatı, ad

liye teıkilatı, hatta adli tıb teıkila

tı ve iatatistik bilgisi ne halde idi; 
1937 de ne haldedir? · 

O halde 12,000 rakamına inan
dığonız kadar 475 ry•mma ina
na.bilir miyiz 7 

Bir zamanlar bazı hastalarda erizi
pel (Yılancık) hastalığının kansere 
iyi geldiğini görmekle streptekok se
rumunu şırınga etmek suretiyle teda
viye kalkm11lar, kurşun ile tedavi tec 
rübe edilmig, Kobra yılanı zehiri kul
lanılmı§, İtalyan alimlerinden Fisch
era'nın ifrazatı dahiliye guddelerin -
den yapılmış şırıngalarla tedavi uıu
lü tebrübe edilmiı, hulasa hiç birin -
den bir fayda çıkmamıştır. ' Belki is
tikbalde kanserin gerek serum teda
visi veya kimyevi biyolojik madde -
terle tedavisi noktai -nazarından yapı
lacak tetkikat mühim ketifler meyda
na getirecektir. 

Cerrahi tedavi : 
Kaneerin cerrahi tedavisi son se -

nelerde gerek ameliyat tekniğinin i
l~~emesi gerekse kanserin vücut içe
rısındeki efkalinin iyice bilinip ona 
göre yapılacak ameliyatın iyice tes
bit edilmesi ile başlangıçta olan bir
çok hastalarda yapılan cezri ameli -
yat ile kanseri iyi etmek mümkün ol
muıtur. 

Radiotherapie• Bu sene 40 ıncı te
nci devriyesini gitgide fazlalaşan mu

(Sonu 9. WJCU sayfada) 
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L DIŞ POLiTi KA 1 
, .. . . 
'Korsika, His, Tunus,, numayııı 
İtalyan meclisinde Fran~ aleyhi

ne yapılan "Korsika, Nis, T~u~:· 
llilnıayifİ, Fransa'da da mukabıl :;: 
llıayiş ile karşılanmıştır. Ve be~le 
diği gibi, bu nümayişlerin en şıddet
lisi de ismi geçen üç memlekette ya
J>ddı. Bu memleketlerle ltalya'nm a
lakası nedir? 

K . b·ı· d. w • ·bi Cenova or&ıka, ı ın ıgı ~~ .~ : ada-
körfezinin cenubunda buyuk hır. 
dır. Vaktiyle Akdenizin kuvetlı d~ • 

~ lliz devletlerinden biri olan Cenevı68z :~-"- . . •t 'k n ada 17 c'Ullllurıyetıne aı ı e , ' . . 
senesinde Fransa'ya terkedilınıştı. 
~n Cenova cümhuriyeti de Fran
&a.'nm himayesine girmişti. cümhu
riyet fransız ihtilalinin ve Na~o!yodn 

' ki v ıçın e bıuharebelerinin karışı ıgı 
1 kaynadı gitti. Korsika fransa'dB: k~." 

in.akla beraber, Cenova cümh~ıye ı-
tli:n diğer toprakları, 1815 llı>:_ana 

. S d kıra ıgına bıuahedesıyle ar unY~ . a 
terkedildi ki bilindiği gıbı, VSa~du~.Y _ 
\'e yahut Piemonte kırallıg~, . ~l 
lrii büyük ltalya'nın nüvesını tef 

etmittir. · . h ' llerin-
Nis'e gelince; Akdenız sa ~ · 

· · deln ~ehır, deki b\l mıntaka ve o ısun 
1860 seneııine kadar Sardunya ve ya-

lı - parçasını 
hut Piemonte kıra ıgının K 

ilk Kont a-
te§kil ediyordu. Kıra 1 

' birli· 
~·un liderliği altında İtalya? . e 
~ . . k k için teşebbüse gırışıtı -
gını urına 'lk dım o-
ie karar verdiği zaınan, 1 ~'k'' ve 
larak Avusturya'dan Vene 1 1

f 
' l kurmuştu. a· 

lombardiya'yı a ınayı , . yalnız 
k b kü ük Piemonte nın . 

at u, ç - . - ildi Bunun ı-
haııına yapacagı ıt deg h t ederek 
çin ~avur Fransa'ya se~a .. ~ .. ve an
iaçuncu Napolyon ile goru§ u asker 

·· Fransa 
la§tı. Anla§maya ~ore, ı..onıbardiya-
göndererek V eneo.Iık ve , A vus

d p· onte ye 
.run istirdadın a ıeın edecek. Buna 
turya'ya kar§I yard111l ..ı· ve Sa-

k .. re de ı, ıs 
kar§ılık olma uze 
\rua'yı alacaktı. . e Avustor· 

. ü:z:erın d 
Pıemonte bunun y fransa a 

plı e 
ya'ya kar§ı harp Y~ ~nte'ye yardmt 
anüttefik olarak Pıem şanuna kadar 

. b yardım . te ettı. Fakat u yü:z:oden Pıeınon 
yapılmaını~tll'· B~enedik'i a!amadL 
1859 ıenesın~e 'ktifa etınege .~ec
l..ombardiya ıle 1 ftan üçüncu N~-

D"ğer tara 1 Nı bur kaldı. ı nııı kar§ıhiı o an . • 
ı>olyon yardan•. nte'den aldı. Nıı 

• 1 Pıeın° , • 
•'ive Savuıı: Y beri Fran&a n~ ce 
1860 ,.neıı.aııd~ eıı birini teıkil ot

.,~ etlerınd 
ttup vı •Y .. , ı~cu1~ ~\,t..u ...... ,_....A\\ uzerınuc . 'hi 
--"luııu . ki:z: senelik bır tarı 
rıın da ellı ıe lS80 ıeneaine kadar 
•ardır. Tunus, 1 iJoparatorluğunun 
hukukan 06lJl&D 

1
t birk•Ç a.aırdanbe

bir cüzü idi. f ·~• eıııleketi bildikle
ri Tunus beyler.ı, ~lardı. 1830 aene
ri gibi idare ed•Y? eçiren Fransa, 

· ,. ehne g d . • . 
ıinde Cezaır 1 karar ver ıgın· 
l'unus'u da alınıya .. tuzunu kır-

ı - un nur l 
den imparator ug . yapıyordu. • 

elenı . ı··· · rnak için elden g. ·m bır ıgını nde p:ıı .. 
talya 1870 a.ene&ı 'funus'a goz 
tamamladıktan sonra:t'bariyle hal -
koymuıtu. Coğrafya ~b~ Tunus'ta o 

ld g· u gı ı, r 
)'a'ya yakın o u a italyan ye -
zaman 90 bin kadar d aıen Tunus 
l . . B d başka es . d 
eımıştı. un a;ı 1869 senesın e 

\izerindeki alakası, kabesinde 
. . · ınura 

l'unus mahyeunın . " r"'vatı ka-
l · ıt ıle p:ıu ..... 

Fransa ve ngı ere . le tanınınıttı. 
bul edilmek suretı~taki vaziyetle· 
Bundan sonra Tunu•. . İngiltere, 
tini takviye etmek ıç~n · dd~li bir 
Fransa ve lt.alya arasın a ~ı üç orta
rekabet başladı. lngHterCe u 'r'in ya· 

F ıa ezaı 
im en kurnazı, rıın 1 ri§lİ ınev· 
'- l d l . le en e ve d' a;ın ığı o ayısıy ' . zayıfı i ı. 

kide bulunanı, ltıP:lya ~e, fran'sa ka
Bu üç taraflı çekışıne e · de l(ıb-

1 ·1 1878 senesın 
zandı. ngı tere , da alınak 

l t Mısırı , 
tia a·daıını a mı§ ı. h Kıbrıs a 
iatiyordu. Binaenaleyh ~ın hem de 
karşı tazminat teşkil etııncli'.ye f ;ran-
M l w ıg- ır açsın ' ısır'ı a maga Ç • Atınanya, 

~ terviç ettı. 
aa'nın davumı .. '&}erle ıne§-
... A harıcı ı,.. . 
cranaa'yı vrupa , ktanberı 

. . F nsa yı ço )' gul etmek ıçın ra . k Ber ın 
. d' d Bısınar , d te§vık e ıyor u. hbasına e-

kongresinde fransız ınura 

anitti ki: tur Onu 
bnu§ · 

- Tunus meyvası o ka)arını ( l. 
koparıp almazsanız, bat 

1 
• teş-

k) hırsız ıga talya'yı ima edere 
\ik etmiı olursunuz. . • zeınin i· 

.. . b' sıyaıı h' 
Böyle musaıt ır üzerindeki. _ı· 

~nde F~anıa Tunus 
1 

ettirnıek ı~ın 
tnayeıinı beye kabu Tunus k:abıle
tqebbüse 'girişti. Bazı 

1 
Cezaİ-

1 d . 'd eşinde o an k erinin ken ı ı ar derek as er 
r'e girdiklerini bahane e 'nde Tunu& 

V 1880 senesı k t tön·derdi. e d ıneınle e 
beyi ile Fransa ara&~n ~en Bordo 
.. . h' e tesı• e d llzerınde nnaY O zarııllll an-

i · · alandı. · 1-tnukave esı unz biınayesı a 
b F a'nın b eri Tunus ran& kla bera er, 
bnda bir memleket olrnaaziyetinde i
hakikatte müstemleke "' 
dare edilmektedir. .. jgvbirarı i-

. vakıın , 
ltalya, bu emrı. . . j\LnıanYa nın 

Çİndedir ki kendısını t'fakı müıel-
t ye L J 

kolları arasına at 1

1 1 
on altı &ene 

leı teşekkül etti. ta .Y~ tanımadı. 
"' . yeıunı rransa'nın hıına . d yaşıyan 

ed" kı ora a 
1896 aenesin·d ır t baatJDID ba-
)\iz bin kadar italyaıı e 

ULUS 

ry ahadiler hakkındaki 

yasaklar meriyete gi~di 
. 6 a a _ Bugün yabudılere 

Tokyo' dan Beri in' e dönerken 

motöründeki arıza yüzünden 
Berlın, · · 

. b'ller ortadan kalkmıştır. 
aıt otoıno ı 'k' ı... . t 

114 lbin arabadan ı ı "ını eşBunlar, 
kil etmektedir. . . 

Yahudilerin tiyatro, sıne~.ve saır 
• haller ile Berlm ın bazı 

uınumıma w d b 
h llerinde gezmeleri yasagı a u-ma a .. 

gün meriyete girmıştır. 

Kondor tayyaresi denize 
inmeğe mecbur kaldı 

Spaak kabinesi 
aldı • 

itimat reyı 
Başvekil B. Spaak 

Brüksel, 6 a.a. - • ı· 'k 
1 .. de umumı Po ıtı a obusan mec ısın 

ın kında beyanatta bulunmu~ .. ve m.e
hak .. b beyanatı muteakıp 
busan ın~cftısı 2~ müstenkife karşı 110 
49 rnuhalı eve . d' . 

t 'timadmI bıl ırrnış
reyle hüküme e ı 

tir. 

f ransll • Bulgar ticaret 

münasebetleri geniıliy~r 
_ Ba...vekil Köseıvanof 

Sofya 6 a.a. " . . . • 1 .. bugün yenı bır tıca -
ile fransız e ~ı~~zalamışlardır. Kondor tayyaresinin evelki seyahatlerinden birinde 
ret anlaşn:ıası 

1
1 

' le iki memleket alınmış bir res.mi 
Bu yenı an aşma ı . . . 

. di e usullerinı, ıkı mem - T k 6 B b h T h.k . d d arasındakı te ~ betlerini genişle _ o yo, a .a. - u sa a ac ı owa tayyare mey anın an 
leket ticaret ~un~~~h olunmuştur. hareket etmiş olan Kondor adındaki tek satıhlı alman tayyaresi, 
tecek bir tarz a ıs bir kanunusani Berlin'e avdet seyahatini ikmal etmek maksadiyle Manille'e mü-

B Yeni anlaşma . k · t 'h 1 k ı tı u .. d riyete gırece tır. eveccı en yo a çı m ş r. 
1939 tarıhın_e_m_e ______ ,_________________ h 

l 
Tayyare kumandam, seya ati-

Yahudi 
halline 

·mülteciler 
doğru ilk 

meselesinin 
adnn atıldı 

3000 yahudi çocutu İngiltere 
ve Hollanda'ya gönderilecek 

V
• 6 a a - Viyana yahudi cemaati reisi ~· Loewenherz'in 
ıyana, · • 'Ik b. · . .. 

Londra' da yapmakta olduğu müzakereler, ı ır neticeye mun -

cer olmu~tur: 

Perşembe günü 1000 ~ lngil:e· ı- . 
re'ye, 2.000 i Hollanda !a gı!- 1 Fransız sermayesı 
uıek üzere 3.000 yahudı çocugu 
• ., ..... ~ .... ......... .,_ ... ,.,. .... _.,,. __ • · ~ v~ Yuyu~'uvyu 

Kıbrıs mülteci kabul etmiyor 
Roma, 6 a.a. - Kıbrıs adasında çık

makta olan gazeteler, Lefkoşa'daki ç.e
koslovak konsolosunun çete muhacir -
]erin sahil mahallere iskan edilınele -
ri imldinını tetkik için talimat alm!§ 
oLduğundan bahsederek mahalli ka -
nunlann adaya mültecilerin muhace • 
ret etmelerine ve bunların iskan edil • 
melerine mani olduğunu yazmakta • 
dırlar. 

F edakiirlık la::am 
Londra, 6 a.a. - Cenubi: Afrika 

ınilli müdafaa nazırı B. P!rov, beya-

tt bulunarak yahudi mülteciler me-
na a . . h 
selesinin onlara karşı sempa~lı ız. ~r 

. lan milletler, yahudi er ıçın 
etınış o d b 1 .. 
hakiki fedakarlıklar ~ u unkmıya mkul • 

il lmaları halmde olaylı a 
temay 0 • . .. · • dil bileceğını soylemıştır. 

Belgrad, 6 a.a. - Franaız ticaret 
heyetinin Belgrad'daki ikametinden 
bahseden Yugoslavya'daki Kurir'in 
öğrendiğine göre fran.sız sermayesi, 
bilha••• ınadeni aanayi ile odun ve 
kereste sanaıyii ve milli müdafaaya til· 
a1luku olan sanayi bakımından yu • 
goslav piyasasına karşı büyük bir ala
ka göstermektedir. 

Bu gazete, fransız sermayesinin yu· 
goslav piyasasına karşı göstermiye 
başlamış olduğu bu yeni alakanın a· 
meli neticelerini 7 yazmakta, ancak ya
pılması muhtemel yeni mesai birliği· 
nin Fransa ile olan iktisadi münase • 
bellerde birdenbire değişiklik vücü -
de getireceğini farzetmek doğru ol • 
mıyacağmı ilave etmektedir. Böyle 
bir değişiklik uzun bir faaliyet dev • 
resinin geçmesini istilzam eder. 

ni saatte vasab 300 kilo~etre s.u
ratle yapmış olduğunu soylemış· 
tir. 

Kondor tayyaresi mürettebatına 
Hitler ve Mareşal Göı ing'c götürül • 
mek üzere bir t..ı.kım hediyeler veril -
miştir. 

1'ayvan~ inmivf• mecbur kulclı 
' B;rlin, G a.a . ..:_ Bcrlin'c gelen bir 

habere göre Almanya'ya avdet etmek 
üzere dün akşam Tokyo'ya hareket et
miş olan Kondor adındaki alman tay· 
yarosinin bu sabah Filipin adalannda 
karaya inmesi lazım geliyordu. Tay -
yare, bu adaya varmadan evel Manilla 
sularına inmiye mecbur olmuştur. Se -
bebi, motöründe vukua gelen bir sa
katlıktır. T ayyarenin mensup olduğu 
Folkevulf kumpanyası direktörlerin -
uen oıup tayyare içinôe bulunan bir 
zat, bütün mürettebatın sağ ve salim 
olduklarını telsizle bildirmiştir. Ka -

zanrn tafsilatı malam olmadığı gibi 
esbabı da bilinmemektedir. 

Tuyyal'e battı, nıiirlıttebatı 
1.-.u.rtuld~* 

Tokyo, 6 a.a. - Filipin adaları ci • 
varında denizı.: mecburi bir iniş ya -
pan alman ''Konclor" tayyaresi hak -
kında alman en son malumata göre, 
mezkur tayyare sahilden ancak otuz 
beş metre mesafede suya inmiştir. Mü
rettebat tayyarenin üst kısmına çık

mış ve tayyare tamamiyle sulara gö -
mülmeden cvel bunlar balıkçılar tara· 
fından kurtarılmıştır. 

Tayyarenin tekrar yüz<lüriilebile • 
ceği ümit ediliyor. 

Şuursuzlar 
(Başı 1 inci sayfada) 

çirkin ne,riyatın cevapları ile 
doldurmuş olsalardı, iki memle
ket arasında adeta bir yeni sinir 
buhranı olurdu. Fakat biz niha· 
yet yalmz Fransa'ya fenalık e. 
den böyle pespaye mahlUkları 
mütemadiyen ciddiye almak has. 
talığından kurtulduk. 

Gene Fransa hesabına şunu 
düşünmemek de elden gelmiyor: 
Nasıl oluyor ela hazan akademi· 
ye kadar giren şahsiyetlerde da
hi, kendi devletlerinin ve bizzat 
hakikatin menfaatlerine karşı 
mesuliyet hissi bu kadar azala -
biliyor? Hiç şüphe yok ki Fransa 
en büyük düşmanlarından fazla 
kendi evlatlarından zarar görü -
yor •• Müdafaa etmeği tarihi şe • 
ref bildiği hüriyetlerin itibarını, 
bizzat kendisi düşürüyor ve taz
yiki altında bunalmakta olduğu 
zor rejimlerinin ideolojilerini ve 
saflarını, böyle feci misallerle, 
bizzat kendisi takviye ediyor. 

Bizim için teklif edilecek ikin
ci bir nokta, bu tarzda neşriyat
ta bulunan gazeteleri Türkiye' de 
sattırıp üstelik dövizle mükafat
landırmamaktır. Bahsettiğimiz 
ga7:ete memleketimizde iki bin 
kadar sürüm yapıyordu: Onun 
yerini daha faydalı neşriyata 
açık bırakmalıyız. 

F. R. A1'AY 

8. Ruzvelt komünizm 
taraftarı değil 

Nevyork, 6 a.a. - Bütün intizarlar 
hilafına olarak B. Ruzvelt, şimali Ka· 
rolin üniversitesinde söylemiş olduğu 
nutukta: harici siyasete temas etme -
miştir. Amerika cümhurreisi, sadece 
komünizmin dostu olduğu hakkında • 
ki ithamlara karşı kendisini müdafaa 
etmekle iktifa eylemi tir. Müşarüni -
leyh son derecede mutedil ve hariçte 
ve dahilde sulha taraftar olduğunu 

beyan etmiştir. 

B. Ruzvelt, Amerika, demokrasisi -
ni müdafaa. etmelerini genç nesillere 
tavsiye etmiş ve diğer demokrasile • 
rin amerikan demokrasisinden direk • 
tifler beklemekte olduğunu beyan ey -
lemiştir . 

N evyork, 6 a.a. - R eisicümhur R uz· 
velt, bugiın öğleden sonra, hariciye 
nazır muavini Valle• ile Amerika'nın 
Paris, Berlin ve Roma büyük elçile -
rini hep birlikte kabul etmiş ve enter
nasyonal vaziyet etrafında kendileriy
le görüımü,ttür. 

Stoyadinoviç Jıiikiimctiııiıı 
f aa1iyeti luıkkıııda sergi 

Belgrad, 6 a.a. - Geçenlerde Skop
kje şehrinde ılcü§at resmi icra edilmiş 
olan "Stoyadinoviç hükümetinin üç 
senelik faaliyeti,, namındaki sergi, 
halk ve bilha.ssa sanayi erbabı ile a ·
mele arasında büyük bir alaka uyan -
dırm1ştır. 

Şimdiye kadar 2 bin kişiden fazla 
insan, sergiyi ziyaret etmiştir. 

halle e ·1 h bazı memleketlerin ö • 
Mumaı ey h dd' 

. .. ki ilkbaharda son a ıne Cenaze töreninden sonra Peşfe'ye dönmekte 
nurnuzde lan buhrana ınani olmak i -
varac;_ak 0 

1 fedakarlıkları yapma
çin lazım g~ enlduğunu ilave etmiş • 
lan müktezı o 

tir. 

ık vski Beri in' e gidecek 
B Şva o d" • ' Gazetelerın .Jtldır ı · 

Prag 6 a.a. - . 
.'. Ç koı:ılovakya Harıcıye na-• · gore e 

gıne , lkovski, Von Ribl:ıe ııtrop'-
zırı B.ay_Ş,va d" mesini r:ıuteakip 

Parıs ten on 
un 1 larak önümüzdekı .. uma ve 
muhteıne o .. ı· . h 

t esi günu Ber ın P. are
yahut cuma~ 
ket edecektır. 

ki tanınmak şartiyle fransız 
zı ha arı F l 1896 . . tanımıştır. a <at 
hinıayeaını ) · · 

l . de Tunus mese esını 
ınukave esı 'k'd b' b . tı'r ltalya ı l e ır u 
halletmemış · • . 

1 . .1 ri atmış ye Tunus yenı 
ınese eyı ı e k'l 

. l şmalara ınevzu tef ı et-
yenı aSon a u anla .. ına da 1935 se-

. tir nunc " 
mı§. d. Laval ile Mu.solini aramda 
nesın e ah l J Bununla her er, ta ya, 
Yapıhnıştı. , f 

d
. . kuvetli ve Fransa yı zayı 

ken ını d . b 
d

..... amanlar bu emır aş meör ugu z 
g .. 1 . ,.tınak fırsatını kaçırmaz. 
seleyı ı erı 'k N. 

·ak Fransa'nın Korsı a, ıs ve 
J\. . .. rı'ndeki himaye hakkının 
Tunu uze uhak 
mahiyeti ne olur&a olsun, şu m .• 

k . Fransa bu memleketlerın 
kaktır ı , - ~ l k . . . . harpte maglup cı. ma sızın 
bıç barını, .. .. .. d 
t ketıniyecektir. Her uçunun e 
er . . yrı ayrı sebeplerle ha-

Fransa ıçın a 1 ) 
A • tleri vardır. Bunu ta ya 

Yatı ehemıye . . k' . 1 . . B nun içındır ı ıta yan 
da b~h.r. u a ılan nümayiş ve bu-
rneclısınde Y P k b ' l .. 

d verdiği mu a ı numa-
nun mey an ·· 

. k ltalyan - Fransız muna.ae--
yı§, a~c~ rmal olmadığını göster-
betlerının no . 
meğe yarer A. Ş. ESMER 

Sovyetler birliğinde 

kanunuesasi 

günü kütlandı 
Moskova, 6 a.a. - Tas Ajansı bil -

diriyor : 
Dün bütün Sovyetler Birliği kanu· 

nusani gününü tesit etmiştir. Bütün 
şehir ve köylerde tezahürat yapılmış 
şenlikler ve maçlar tertip edilmiştir . 
Parklarda ve meydanlarda halk eğlen
celeri geç vakitlere kadar devam et -
miştir. 

Gazete, bu münasebetle, kanunusa • 
ninin 8 inci fevkal~de sovyetler kon -
gresi tarafından kabulündenbeıi ge • 
çen iki yıl zarfında milJi ekonomi, 
kültiir ve müdafaa sahasında başarr -
lan muazzam terakkileri tebarüz et -
tirmektedirler. 

Portekiz sömürgelerinden 

vaz ge~miyecek 
Lizbon, 6 a.a. - Milli propaganda 

sekreterliği Portekiz müstemleke im • 
paratorluğuna ve general Cermona' • 
run Angola'ya yaptığı ziyarete talı -
s:s edilen bir broşür neşretmektedir. 

Broşürde ''Deniz aşın topraklarm 
da ana yurt toprakları gibi mukaddes 
ve dokunulmaz,, olduğu kaydedildik
ten sonra ''portckizlilerin müstemle • 
ke topraklarım kolay bir enternasyo -
nal mübadele akçesi gibi telakki et • 
miyecekleri" bildirilmektedir. 

olan Finlandiya sefirinin yaptığı beyanat : 

Atatürk Türkiye'nin değil, 
bütün insanlıOın malı idi· 

Onun ıçın ölümü, türkler 

Finlôndiyo'hlondo müteessir 
kadar 

etmiştir 
İzmir, 6 a.a. - Finlandiya'nın Ankara sefiri ve fevkalade mu· 

rahhası B. Onııi Talas şehrimize gelmi~tir. Bugün Budapeşte'ye 
gitmek üzere hareket edecek olan sefir, şu beyanatta bulunmu§
tur: 

"- Türk milletinin kaybettiği Bü -
yük Şefi Atatürk'ün cenaze töreninde 
memleketimi temsil etmek üzere An
kara'ya geldim. Pinlandiya'nın Maca -
ristan sefirliği de uhdeındedir. Ata -
türk'ün vefat haberini Budapeşte'de 
aldım. Aı>rımızın büyük adamı A -
tatürk'ün ufulü ti.ırk milleti kadar bi -
zi de müteessir etti. Bu büyük adam, 
yalnız türk milletinin değil, bütün in
saniyetin malı idi. Ben, Türkiye'de 
bulunduğum zamanlarda, fırsat bul -
dukça seyahat ederim. Bu itibarla ce
naze merasiminden sonra tekrar Bu • 
dapeşte'ye dönmekliğim icap ettiğin • 
den Ankara'dan Kayseri'ye ve oradan 
Adana ile Mersin'e uzandım. Simdi de 
İzmir'e geldim. • 

Terakld yolımdald Tiirkiye 
Gezdiğim yerlerde yeni Türkiye' • 

nin her sahada büyük terakkilcre maı 

har olduğunu gördüm. Atatürk'ün ya
rattığı yeni ve modern Türkiye'nin 
bilhassa ekonomide hayrete şayan bir 
inkişaf gösterdiğini müşahede ediyo
rum. Gördüklerim bana büyük ümit • 

ler verdi. Umarım ki Finlandiya Tür
kiye ile iktisadi sahada bundan sonra 
çok iyi münasebetler tesis edebilecek

tir. Ben, bunun için çok çalışıyorum. 
Gezdiğim yerlerde türklere has olan 
büyük nezaket ve misafirperverlikle 
karşılandım. İzmir'i çok sevdim. Bu 

şirin ve modern şehiri tekrar ziyaret 
etmek isterim. Finlandiya Türkiye'ye 
kağıt, pamuklu mensucat, lastik, a • 
yakkabı ve krema makineleri gönderi· 
yor. Mukabilinde tütün, kuru meyva, 
buğday alıyor. Türkiye'nin nefis in • 
cirleriyle üzümü memleketimizde bü
yük rağbet kazanmıştır. Ben bile bu -
gün çarşıdan iyi incir ve üzüm aldım. 
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ITÜRKiYE BASINll 

Gazete halkm ve hükümetin 
fahri müfettişi 

İstanbul gazete leri dünkü yazıla
rından birçoğunu Ba§bakammı:z:m 
gazetecilerle yaptkları hasbıhale ve 
yeni lstanbul valisine hasretmekte
dirler. 

TAN' da B. Zekeriya Sertel yuka -
rıdaki ba§Jıkla yazdığı batyazısrnı 
Ba§bakanın basın birliğini ziyareti
ne hasrederek ezcümle diyor ki: 

''İdealist bir gazeteci, Başvekil 
Celal Bayar'ın dediği gibi, "Halkın 
ve hükumetin fahri bir müfettişidir.,, 

Gazete halkm gözü, kulağı ve di
lidir. O , halk içindedir. Her şeyi gö
rür, her §eyi İ§itir, görüp isittiklerini 
şuurunun ı;Üzgccin·den geçirerek ya -
zarsa, kontrol vazifeıı.ini gönnüş o
lur işte Celal Bayar'ın türk gazeteci
lerinden islediği budur ve bu isteğin
de gayet &amimidir. Hatta o gazete
cilerin halkın dert ve ihtiyaçlarına 
kafi derecede tercüman olamadıkla
rından şikayetçidir. 

Gazete mugalataya sapmadan, 
gördüklerini ve işittiklerini mübala
ga aynasında büyütmeden, şu veya 
bu menfaatin aleti olmndnn, ve para 
kazanmak hırsına kapılm·.laan yal· 
nız hakikat peşinde koşar ve yalnız 
hakikati yazmakla iktifa cderı.e, Ce
lal Bayar'ın beklediği vazifeyi yap
mış olur. 

Türk matbuatı, başka memlelcet • 
lerde çok zararı görülen, muhtelif si
yasi ihtiı-aslann tercüman ve ifadesi 
olmaktan kurtulmuştur. Bütün türk 
matbuatı aynı ideal, aynı fikir, aynı 
gaye etrafında çalışan bir müessese 
haline gelmiştir. Aralarında ufak t~ 
fek fikir ve görüş farkları olabilir. 
Bazısı hakikatleri söylemekte daha 
cessur, bazısı daha çekingen buluna
bilir. Fakat Atatürk'ün çizdiği inkı
lap yolunda hepsi müttefiktir. Cüm -
huriyet rejimi türk matbuatının bu 
inkişafında büyük rol oynamıştır. O
nun kendi kendini disipline etmesi
ne, onda hizmet ve vazife şuurunun 
kuvetlenme&ine yardım emtiştir. 

Türk matbuatı, ne büyük demok -
rasilerde olduğu gibi, aiyasi partile
rin veya kapitalistlerin birer kötü 
organıdır ne de, totaliter memleket
lerde olduğu gibi, ağzına sansür kili
di vurulmu~ bir eairdir .,, 

YENi lST AN BUL VALiSİ 
SON POST A'da B. Muhittin BU.. 

gen yukarıdaki başlıkla yazdığı ya
zısmda şöyle denıektedir: 

" lstanbula' yeni tayin edilen vali 
ve belediye reisi Lı.iLfi Kırdar, Türki
yeni'n bugünkü vali ve belediye reis
leri arasında en iyi ve en hakir bir 
şöhreti göğsüne bir nışan gibi tak
mı§ olaraktır ki şehrimize geliyor. 

Kendisi idare işlerinin ne yabancı
sı, ne de klasik mütehaasısıdır. Bu
nun için ne hafif ruhlu bir yeni ida
reci• ne de kendisini rutinci brokraır.İ
nin eline terkediverecek derecede 
eski usul bir mütehassıstır: Yani, bir 
taraftan ağır başlı ve tecrübeli yeni 
bir idare adamı, öbür taraftan da İ§i 
kağıtla kalemin şuursuz işlemesine 

bırakınıyarak her §eyi kafasiyle ta
kip edecek bir pratisiendir., , 

JST ANBUL'UN lDARESl 

KURUN'da B. Asım Uı bu l>at
lıkla yazdığı bir başyazısında ezcüm... 
le şöyle demektedir: 

''Valinin şahsında vukua gelen bu 
değİ§ikliğin umumi hizmetlerin ce
reyanı Üzerinde bir değişiklik yapa
cağı şüphesizdir. Fakat bu değişik -
lik tamamen 1r.tanbul halkının istek
lerini yerine getirecek midir? 

Bu suali burada irat ediıimizden 
sayın Bay Lutfi Kırdar'ın meziyetin
den, yüksek idare kıymetinden ıüp
he ettiğimize hükmetmemefo:.lir Bil-

akis yeni valimizin şahsı hakkında 
derin bir takdir duygusu bealiyenler
deniz. 

Manisa'da olduğu gibi lstanbul'
da da büyiik bir husnü niyet ile, tam. 
bir bilgi ve gayretle kendini vazife
sine verecektir. Şüphesiz bu yoldaki 
faaliyetleri çok faydalı müjdeler de 
verecektir. Fazla olarak bütün idare 
am.irlerinin iş sahasında karşılaşma
ları mukadder olan bazı zorluklar 
bakımından Bay Lutfi Kırdar selefi 
Muhittin Ostündağ'a nisbetle daha 
talihli olacağı için idari faaliyetleri
nin semeresi de daha verimli ola
caktır. İdaresi, altında bulunan halk 
sınıflarına daha yakın ve onların ru• 
huna daha sempatik bulunacaktır.,, 

Şaraplarınız da yavaş yavaş hariçte 
tanınıyor. Senenin bir kaç ayını Bu -
dapeşte'de bir kaç ayııH da Ankara'
da geçiriyorum. Zcvcc:m ve ben Tür • 
kiye'ye her geldiğimizde büyük bir 
sevins duyarız.,, 



• 
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Avrupahlarağızlarının tadını 
ararken yeni eşif ler yaptdar 

Kristof Kolomp'dan ~~cellan'a kadar birçok kaşifleri uzun seyahatlara sevkeden sebep, 0 zamanlarda Avrupa yemeklerinin 
tatsız olması ve bunlar 1çın baharat aramak arzusu olmuştur. 

Yazan: Stelan Zvayg 

B u maceraya baharat ihtiyacı 

ile başlanmıştır. Ta rornalı. 
Jar zamanında garplılar, şarkın bu 
iştah açan lezzetini tattııktan artık 
onsuz edemez olmuşlardı. 

Orta çağın ortalarına kadar av
rupalıların yedikleri yemekler pek 
tatsız tuzsuz şeylerdi ve şimdi her 
tarafta bol bol görülen yemişler, a· 
deta, hiç bilinmiyor gibiydi. Orta
da ne limon, ne domates, ne de hu
bubat vardı. Şeker, kahve ve çay 
yoktu. En zenginlerin sofralarında 
bile bulunan yemekler biribirlerin
den o kadar farksızdı, tatsızlıkları 
biribirinin o kadar aynı idi ki bun
lara biraz çeşni verebilmek için 
mutlaka baharat kullanmak lazım 
geliyordu. 

Bu maddelerde ancak Hind şar
ki adalarından tedarik edilebiliyor

du. Buralara gidip gelme yolları da 

o kadar uzak ve o kadar haydutlar, 
eşkiyalarla, tehlikelerin, muhatar~-
ların çeşidi ile dolu idi ki buraya 
gidip baharat alıp getirmek çok zor 
oluyor, bu yüzden Avrupa'nın ağ· 
zma tad verecek olan bu nesne, pek 
pahalıya elde edilebiliyordu. 

Mesela tarçın ile kimyon eczane
lerde miskalla tartılıyor, biber, ta
ne tane sayxlarak satılıyordu. Bun
ların o zamanki değeri gümüşten 
bile yüksek tutuyordu. 

Krıstof Kolomp'a, Dias'a, Con 
Kabot'a yaptrkları büyük ve cesu
rane seyahat ve kişfleri, hep u2ak 
prk adalarındaki baharat kaynae·ı
na ulaşacak yeni yoll:ır ~ulmak arzu 
-.e hevesi ilham etmıştır. 

Vasko de Gama, 1498 senesinde 

Afrika'nın cenubundan dolaşarak 

Hindistan'a giden bir deniz yolu 

keşfettikten sonra şarkta tica

ret ve imparatorluk rekabeti büs 

bütün alevlenmişti. 1505 senesinde 

portekizliler, şarki Hind adaların -

da ticaret merkezleri tesis etmek ü

zere bir filo gönderdikleri zaman, 

bu filo ile beraber 24 yaşında genç 
bir bahriyeli olan Ferdinand Ma

cellan da bulunmuştu. Bu seferde 

ve ondan sonra şimdiki Singapor 
yakınlarında baharat adalarının ka
prsı olan Malaka'ya kadar gitmiş o
lan bu adam, oralardan aldığı bir 
yaradan dolayı topalhyan bir ba -
cak, bir çok tecrübe ve Malaka'da 
satın aldığı Malay'lı bir köle ile 
dönmüştü. Enrik ismini taşıyan bu 
köle, Macellan'ın hayatının son 
glinlerinde hayrete değer bir rol 
oynıyacaktır. 

Yazan: Yolan F'Cilde:i 

-1- Kısaltıp nakleden: Nurettin ARTAM 

M acellan'm kafasında şimdi 
yep yeni bir fikir ve emel 

doğmuş bulunuyordu: O da kendi
sinden evel Kristof Kolomb'un 
yaptığı gibi garbe doğru gitmek su
retiyle baharat adalarına varacaktı 1 

Amerigo Vespuçi, Kortes, Kabot 
gibi adamlar da dahil olmak üzere 
bir çok maceraperestler şarki Hind 
adalarına gidecek bir yol bulmak 
maksadiyle Amerika sahillerini a
raştırmışlardı. Mace llan'ın bütün 
bu araştırmaların tesiri altında kal
mış ve Vespuci'nin anlattıklarına 

göre çizilmiş, Berezilya'daki Kabo 
Santa Maria'nın arkasında gizli bir 
boğazı gösteren bir haritadan ilham 
alarak harekete geçmiş olduğu 
muhtemeldir ki sonradan bunda ya
nıldığı sabit olmuştur. 
Başka kaşifler, tevazula "Bir bo

ğaz bulacağımı ümi tediyorum" de
dikleri halde Macellan büyük bir 
sarahatle "Bu boğazı nerede bula -
cağımı biliyorum" demişti. İşe o 
kadar katiyet vermişti ki nihayet 
Portekiz kıralı Emanuel'e bu .yeni 
şark yolunun keşfi için kendisine 
bir filo verilmesini teklif bile et
mişti. 

Kıral Emanuel, bu sonu ne ola -
cağı meçhul maceraya yardım ve 
müzaharet edemiyeceğini bildirin -
ce Macellan da baharat ticaretinde 
Portekiz'in en büyük rakiıbi olan 
İspanya'ya baş vurdu. Bu adamın, 
gizli boğazı yalnız kendisinin bil -
diği hakkındaki katı sözleri İspan
ya sarayında müsait bir intiba u -
yandırmı§tı. Rakibi portekizlilere, 
yeni bir yol bulmak suretiyle, bü -
yük bir darbe indirmeyi isteyen İs
panya krralı Şarl, Macellan'ın bu 
teklifini kabul etti ve kuvetli is • 
panyol bangerlerinden mürekkep 
bir grup, beş gemiden mürekkep bir 
filonun hazırlanma ve seyahat mas
raflarını üzerlerine aldılar. 

1 ş bu halde iken, bu planları 

habe·r alan kıra! Emanuel, 
İspanya'daki sefirine talimat vere
rek, her ne bahasına olursa olsun, 
bu teşebbüsü akamete uğratmasını 
emretti. Bunu yapmağa Portekiz'in 
Sevil konsolosu Sebastiyan Alvarez 
tayin edilmişti. Bu adam, mütema
diyen, filonun hazırlandığı yerlere 
gidip geliyor, oralarda ispanyol 
bahriyelileri arasında bozgunculuk 
çıkarmağa uğraşıyordu. Nihayet is· 
panyol kaptanlariyle dost olarak 
onların izzeti nefsini kıra<:ak bir 
noktaya dokundu~ Nasıl olacaktı 

da bunca Kastilya asılzadesi, mem
leketinden kovulmuş, ne idüği be -

lirsiz bir Portekiz serserisinin em
ri altında :Jareket edeceklerdi? 

Alvarez, Macellan'la da sahte bir 
<lostluk tesis ederek ona da İspan -
ya kıralınm kendi kaptanlarına, 

bir defa Macellan'ın sırlarını öğ -
rendikten sonra, vaziyete hakim o -
lup onu bertaraf etmeleri hakkın -
da gizli emirler verdiğini de anlat
tı. 

Bu sebeplerle, Macellan'ın bütün 
bu teşebbüslerinde kavgalar, gürül
tüler, gecikmeler, hatta suikasdlar 
oluyor, yalnız onun insan · üstü 
sabrı, tahammülü ve iradesiyle beş 
gemiden mürekkep filonun hazır -
lığına devam olunabiliyordu. 

Alvarez vazifesini o kadar maha -
ret ve muvaffakiyetle yerine geti
riyordu ki bu filoya, ancak pek bü
yük müşkülatla, tayfa bulunabili -
yordu. Fakat bu maceraperest ka
file arasında asil bir aileden gelme, 
mütevazi ve öürüst bir İtalyan gen
ci olan Antonio Rıgafetta isminde 
birisi vardı. Bu delikanlı, okyanu -
sun korkunç manzaralarını görmek 
arzusiylc bu heyete katışmış bulu
nuyordu. 

Tarih, bu gence minnettardır; 

çünkü o, bir devir açan bu büyük 
macerada muntazam hatıra defteri 
tutmak suretiyle kendisinden son
ra gelenlere büyük bir hizmette bu
lunmuştur. 

(Sonu var) 

Adliye Vekaleti zat işleri 
unıu.ı:n. nıudurıugu 

Adliye Vekaleti zat işleri umum mü
dürlüğüne, aynı umum müdürlük baş
muavini B. İsmail Hakkı Giray'm ta
yini kararlaşmış ve kararnamesi yük
sek tasdika arzedilmiştir. 

P. T. T. muamelat müdürlüğü 

Bayındırlık Bakanlığı tercüme, neş
riyat ve istatistik müdürü olup Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü • 
ğü Muamelat müdürlüğünü vekaleten 
yapmakta olan B. Osman Tuğcu al -
makta olduğu 70 lira maaşla P. T. T. 
muamelat müdürlüğüne asaleten tayin 
olunmuştur. 

rtiii~!;~:·~~:;~ yağmı ni-
ı . ı ? . : çın sever er . 
1 En iyi kuvet şurubudur da 

t.~~~~~ ............................. ... 

BAL 1 K 
pıyı ben açtım. Yarm Vasya'nın kendine mahsus 
bir taksisi olacak. 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Cevıren: Nasuhı Baydar 

- Sabih mi? 
- Evet; ve o zaman beni sık srk gezıneğe götü-

recek. Fakat, emin ol ki Vasya olsaydı çocukları
nı korurdu. Hatta askerlerin koca topları da olsa .. 
Zanneder misin ki bir top güllesi V asya'nın başını 
uçurabilir idi? Sonra, Bay Papadakis, sen bana 
söylesene, nasıl oluyor da büyük bir tüccar oldu
ğun halde küçücük bir köyde oturuyordun? 

- Benim oturduğum yer küçücük bir köy değil
di. İran kervan yollarının Bağdat şimendiferi ile 
birleştikleri nokta idi. Deve sırtında getirilen ke
resteler orada trene yüklenirdi. 

- Ya!... Sahih, sen zanneder misin ki bir top gül
lesi Vasya'nm başını alıp götürebilir? 
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Harici ticarette İngiliz 
mukabil hamlesi 

Dünkü yazıda, İngiHz - Alınan iktr
sadi rekabetinin, planlı bir ekonomi 
ile liberal bir ekonominin çarpışması 
demek olacağınr söylemiştik. Geçen 
haftanın mühim hadiseleri arasma ka
rışan ve İngiliz Avam Kamarasında 
irat edilen bir nutuk ve bunu takip e
den muhtelif mütalealar liberal eko
nominin ilk mukabil hamlesini ifade 
etmek itibariyle ayrıca üzerinde du
rulacak derecede mühimdir. 

İ·ngiltere Harici Ticaret Nazırı R. 
S. Hudson, çarşamba günü Avam Ka
marasında bir nutuk irat ederek Al
man harici ticaret sistemlerinden 
bahsctmis ve beynelmilel ticaret usul
lerine uy,mıyan bu usullerin İngiliz 
harici ticaretine vurduğu darbeyi u
zun uzadıya izah ederek İngilizlerin 
mukabil tedbirler almak mecburiye
tinde bulunduklarmı söylemiştir. 

Bu nutuk, vaziyeti olduğu gibi izah 
etmesi ve İngilizlerin düşüncesine 
uygun çareler tavsiye etmesi dolayı
siyle gerek muhtelif fırkalara mensup 
mebuslar tarafından ve gerek gaz~te
ler tarafından memnuniyetle karşı

lanmıştır. 

Hudson'un tavsiyesine nazaran ha
rici ticaret işlerinde fiyat kıranlara 
karşı aynı silahla mukabele etmek la-
2ımdır. Madem ki hakiki maliyeti fa
raza yüz bin isterlin olan bir fabrika
yr Almanlar 70,000 isterline yapmağr 
teklif etmek suretiyle İngiliz ihraca· 
tına mani oluyorlar, o halde İngiliz
ler de Almanların giriştiği her işe 
müdahale ederek fiyat kırmak sure
tiyle mukabele etmelidirler. 

Fakat Hudson fiyat kırma işinde 
hükümettcn yardım beklenmesine İn
giltere hükümetinin, Almanya hükü
metinin yaptığı gibi, ihracata prim 
vermesine taraftar değildir. Fikrince, 
bu, iktısadi olmıyan ve neticede mu
hakkak surette zarar veren bir usul
dür. İngiliz firmaları grnplar halin
de toplanmalı ve aralarında mücade
le sermayesi ruımiyle para toplamalr
dır. Kendileriyle re.kabet eden e<:nebi 
firmalarına gayrı iktısadi fiyatlar
dan vaz geçme teklifini yapmalr, eğer 
&.- .. .... _1. .. 'IJ.C1-- 1 ... -ı... ... 1 _,_,. ______ ..,~rny g;_ 
lahla mukabele ederek, ve aradaki far
kı alakadar firmaya mücadele serma
yesinden ödiyerek, fiyatları daha zi
yade kırmalı, bu suretle ecnebi firma
larını, anlaş.mıya mecbur etmelidir. 

Harici ticaret nazırının düşüncesi
ne göre muhtelif sanayie mensup fir
malarm gruplar halinde toplanması 
ve birer mücadele sermayesi tesis et
meleri bile rakiplerin insaf yoluna 
girmeleri için kafidir. Çünkü Alman 
firmaları ibirkaç işte fiyat kırarak di
ğer firmaları kaçırdıktan sonra rakip
siz kaldıkları işlerde yüksek fiyatlar 
almaktadırlar. Her işi zararına yap
mağa Alman hükümetinin dahi kud
reti müsait değildir. 
Nazırın tavsiyesine benzer usuller 

şimdiye kadar lngiltere'de birkaç de
fa tatbik olunmuştur. İsimleri veril
mek istenilmiyen ve Alman sanayiin
den bu şekilde büyük zarar gören bir
kaç İngiliz sanayi grubu harici tica· 
ret teşkilatının ınezareti altında bit 
mücadele sermayesi topladrktan sonra 
muhtelif rakip firmalara murahhas 

H.A.KUYUCAK 
göndermişler ve gerek fiyatlar ve ge
rek piyasalar hakkında anlaşma teklif 
etmişler ve cümlesinden muvafakat 
cevabı almışlardır. 

Gerek Hudson'un ve gerek bu hu
susta mütalea yürüten sanayicilerin 
ve mebusların fikrince İngiltere'deki 
hususi teşebbüsler kendi başlarına 

Alman hükümetiyle mücadele edecek 
derecede mali kudrete maliktirler. Bi
naenaleyh bu mücadele İngiltere hü
kümeti ve binnetice İngiliz halkı için 
bir fedakarlığı mucip olmıyacak, bel
ki, İngiliz sanayicileri, bu mücadeleyi 
yapmadıkları takdirde elde e<lemiye
cekleri işleri elde etmek suretiyle, 
bütün zararları kapıyacaklardır. 

Hudson, gazetelere yaptığı beyanat
ta bu nutkunun bir meydan okumak 
demek olmadığını ve Çemberlayn'ın 
takip ettiği uzlaşma siyasetine muha
lif bulunmadığını ve belki raki i,ı lerin 
insaf ve mantıkına müracaat demek 
olduğunu söylemistir. Parlament::>da 
yaptığı beyanatta yalnız Avrupa'nm 
Cenubu Şarkisindeki memleketlerde 
olan rekabetten bahsettiği kendisine 
hatırlatıldığı zaman ise, vakit darlı
ğından yalnzz bu memleketteki alman 
faaliyetlerine nazan dikkati cedbetti
ğini ve asıl maksadının, Almanyanrn 
tatbik ettiği gayrı meşru ticaret usul
leriyle bütün dünyada mücadele oldu
ğunu ifade etmiştir. 

Görülüyor ki, İngilizler, Almanlara 
karşı gene alman usullerini ve fakat 
liberal bir ekonomiye uygun bir tarz
da kullanacaklardır. Buna teşebbüs 

ettikleri takdirde Almanlarla yapa· 
cakları anlaşmalar ya iki memleket 
ihracatçılarının faaliyet sahalarını a
yırmak veya fiyatları tes:bit etmek su
retiyle yapılacaktır. 

Bu nokta memleketimiz gi'bi gerek 
İngiltere ve gerek Almanya<lan mal 
alan memleketleri alakalandırır. Eğer 
İngilizlerle Almanlar arasında anlaş· 
malar yapılmazsa fiyatların çok ine
ceği tahmin olunabilir. Çünkü Hud
son'un nutku, anlaşılıyor ki, yapılan 

geniş miktarda teşkilatlandırmanın 
resmi bir ifadesidir. Binaenaleyh Al-
........ _, __ - .. 1 - ... ... - • 

mikyasta fiyat kırma mücadelesi baş-
lryacaktrr. Fakat eğer Almanlar anla
şırlarsa o zaman muayyen sanayi 
grupları ıtrasmda piyasa taksimi veya 
fiyat tesbiti yapılacaktır. Türki; ! 

hakkındaki anlaşmaların daha .ziyade 
fiyat tesbiti şeklinde olması çok muh
temeldir. 

Yapxlmasr muhtemel anlaşmaların 
alıcr memleketler ekonomileri üzedn
deki tesirine gelince, bir bakıma göre 
bu anlaşmalar rekabeti kaldrracağrn· 
dan, fiyatlar yükselecektir. Diğeı bir 
bakıma göre ise fiyatlarda fazla bir 
fark olmıyacak, olsa bile ehemmiyetli 
bir yekun teşkil etmiyecektir. Çünkü, 
şimdiki vaziyette Alman firrnalc.rt 
bazı işlerde çok aşağı fiyat vermekte 
iseler de ibir defa rakipsiz kalınca, 
kendi aralarında rekabet etmedikle· 
rinden, yüksek fiyatlar elde e:meğe 
veya ikinci <lerecede mallar teslım ey
lemeğe muvaffak olmaktadırlar. /\.n .. 
laşma halinde ise fiyatlar oldu\ç~ 

.. takar kalacak ve alıcı makam, ba-
mus ld w • 

zı devlet mübayaal.arında o ugu gı-
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Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 15.25 Ham· 
burg - 20.10 Ştutg.ut - 22.15 Kolonya. 
ORKES'ı HA KON"SERLERI V....; SE.N· 

FONİK KONSgRLEH: 12 Bamourg _. 
19.30 Vıyana - 20 Kopenhag, Stok.hoım _. 
20.15 .Frankfurt - :.!0.30 8erlın - i!0.35 
Sottens - 20.45 Viyana - 21 Roma - 21.15 
Droytviç - 21.30 ~tra.ıburg - 22.30 Sarb· 
ruk. 

ODA MUSİKiSt: 24 Ştutgart - 0.05 
Lüksembur~. 

SOLO KvNSERLERİ: 15.30 Sarbruk -
17 Berlın - 17.15 Mılano - 18 Könisgberg 
- 18.20 Münib, Viyana - lB.30 Breslav, 
Kolonya - 19 Hamlıurg - 20.10 Berlin _. 
20.15 Milano - 20.30 aris P.T.T. - 21 Var• 
şova. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 12 Al• 
man İ6tasyonları - 16 Breslav - 20.10 Ke• 
za. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav, Kolon• 

ya - 8.30 Ilreslav, Frankfurt, Munih -
10.30 Hamburg - 12 Kolonya, Ştutgart, 
Viyana - 13.15 Münih - 14 Laypzig, Ştut• 
gart - 14.10 Frankfurt, Kolonya, Viyana 
- 15.30 Berlin - 16 Alman istasyonları -
18 Berlin - 19.15 Kolonya - 20.10 Keza 
- 20.45 Beromünster - 22.30 Viyana _. 
22.40 Münih. 

DANS MÜZİÔİ: 20.10 Könisgberg _. 
22.5 Beromiinster, Lemberg - 22'.15 Stok" 
holm - 22.25 Sottens - 22.30 Breslav, Ştut· 
gart - 2'2.35 Poznan - 22.40 Milano - 23 
Roma - 23.25 Reiyonal, Lendor - 23.4S 
Tuluz, Pirene - 24 Droytviç, Lüksembcrg, 

Polonya' dan Paris' e yaya 
olarak kocasım 

aramağa giden kadm ! 
Bundan bir kaç sene evel bir polon

yalı karısına: 

- Ben şöyle biraz dolaşıp gelece -
ğim, 

Demiş, kapıdan çıkmış. Fakat çıkış 
o çıkış. Günler geçmiş, aylar geçmiş 
hatta seneler geçmiş adam bir daha 
ne dönmüş, ne de nereye gittiğini ne· 
rede olduğunu karısına bildirmiş. 

Zavallı kadın, kocam bugün gele • 
cek, yarın gelecek, diye hep bekle • 
miş. 

Fakat bir gün ta Paris'ten kendisi· 
ne şöyle bir lıaber gelmiş: 

- Kocan Paris'te, filan yerde otu • 
ruyorl 

Kadıncağız bu haberi duyUilGa deli 
divane olmuş. Ne olursa olsun Paris'e 
gidip kocasını bulmağa karar vermiş. 

Fakat yol masrafı için on parası ol• 
madığı için, Polonya'dan yaya olarak 
hareket etmiş. Gizlice almaın hudu • 
dundan geçmiş, fransrz hududuna gel• 
miş. Oradan da geçerek Paris'e gel• 
miş, !cendisine haber verdik~ri mahal• 

kocası baska bir kadınla yaşıyormuş 
Fakat ~ Polonya'dan yaya olara~ 

ve bin bir cefaya katlanarak kendisi• 
ni arayan ve seven karısını görünı;t 
adamcağız yaptığı vefasızlık ve vic• 
dansızlıktan son derece pişman ola ' 
tak, karısına: 

- Artık sana itizar edecek bir s& 
züm yok. Bütün kabahat bende. Beni 
affet! 

Diye yalvarmış ve derhal senelerce 
beraber yaşadığı kadını terkederelı 
öz karısını Paris'te alıkoymak iste ' 
miş. Fakat fransız zabıtası huduttaj 
gizli geçtiği için kadını derhal geriy 
çevirmek istemişlerdir. Kadın tekrat 
Polonya'ya dönecektir. Fakat bu se 
fer yaya değil, trenle ... 

bi, sırf daha az verdiğinden dolay 
muayyen bir firmadan almak mecbur~ 
yetinde bulunmıyacaktır. Bu iki ayt 
düşünceden hangisinin doğru olduğ~ j 
nu önümüzdeki hadiseler gösterece-1"", 
tir. 

f l l dahi &0ğuk mevzudur. Hatta bu nadir ırsa.t ar a 
.. h' . t kr t davranır Fedor, sıTtı-ve mut t§ surette arıs o a · 
l . l b'le zarif görünen adamlardan-na tu um gıyse er ı 

dır. 

Bununla beraber Anna'nm sevdiği F edor değil, 
Vasya'dır. Bazı geceler ağlar, b~zan .. da Vasya'nm 
eli temas etınİ§ olan kapı, tokmagını. oper. ~apad.a: 
kis'ten kendisine Vasya nm vermı§ olıdugu dını 
tasviri ister, bu tasvir hakiki azizlerden olmıyan 
ortodoks kilisesi azizlerinden birine ait olduğu hal
de... Bir gün Anna, şoför elbisesinden kopmuş o
lan düğmesini dikmeğe muvafakat etmesini Vas
ya'dan yalvararak istemi~tir. Faıkat, Vasya gülüp 
ba§ını sallıyor: Vasya kendi düğmelerini kendisi 
dikemiyecek olduktan sonra asılmağa razrdır. 

sadası çıkarıyor, - bir nefes bir "pöh", bir nefea 
bir "pöh''. Yani gayet derin teneffüs ediyor ve ya • 
tağrnda birdenbire döndüğü vakit bile sakin nefesi 
kesilmiyor. Anna, hemen hemen sessiz uyuyor; ağ
zından bazı bazı ancak mühtez fısıltılar çıkıyor.. 
Bayan Barabaş bu ufacık sesleri sayısız geceler di~ 
!emiştir: Onlar olmasa evin huzuru tam olmaz ve .. 
ile yuvası daha az samimi olurdu. 

Ve, günün birinde, Vasya bir ilan getiriyor: 

Kcx:asma doğru dönerek soruyor: 

- Ne var, Guyula? 
_ Bundan sana daha evel bahsetmek istemit

tim diye başlıyor. Fakat neden bana üç gün sonra 
am~liyat olacağmı söylettin? Ertesi gün için ka
rarlaşmış olduğunu bilmiyor mu idin? 

- Biliyordum ... 
Doktorlar ona karşı hassas davranmamışlardı. 

-21-
- Evet, İngiliz filosu Çanakkale'de idi ama mü-

dahale etmiyordu. İngilizler Mu&tafa Kemal ile bo
zu~mak istemiyorlardı. Bunwı ne demek olduğunu 

b ·1· · (Klari tasdik ediyor.) Zaten birkaç vakit 
ı ırsm. . • l 

da İngiliz donanması gerı çagrı dı, aonra · d. 
Kl . ekice bir incelikle tasvıp e ıyor: 

arı, z • b ki · 
- Elbette. Kimin kazanacagı e en.ıyordu: 

k ktı Mustafa Kemal mı? Eğer 

Klari ile Papadakis'in muhavereleri işte bunlar
dır. Yani'nin ne olduğunu anlamak istersek onu 
da muhakkak ki Vasya ile bir köşede buluruz. 
R:dyo makinesini inşa ile meşguldürler. Bir takım 
bobinlere bakır teller sarmakta, kristal parçaları
nı itina ile tesbit etmekte, ve bütün bunları da es
rarlı vaziyetler takınıp fısıldaşarak yapmaktad~r
lar.F edor da hazan odada bulunursa da onlara dık-

Terzilik etmek istiyen ciddi bir genç kız çıraklığa 
alınacaktır. Anna yalnız ba§ına müracaatta bulu
nacaktır. Hatta Bardişinof'un refakatini reddede • 
rek gidiyor ve kabul olunuyor. Anna, yabancı bir 
memlekette çalışmanın ne demek olduğunu ogre-

niyor. Şuraya buraya Anna gönderiliyor, sıkı çalı
şan Anna oluyor. Bununla berabel· o küç;.ik ilanı 

taziz ediyor. Anna yorgunluktan harap bir halde 
yatağı Üzerine düşüyor; fakat bazı zamanlar, rii
yasında, başları karlı muhteşem dağlar görüyor. 

Hatta ameliyatın fena netice verebilecı;ğini, fakat 

buna teşebbüs edilmezse muhakkak surette ölece • 
ğini söyliyerek ona bir de kağıt imzalatmışlardı. 

- Seni tasalandırmak istemiyorum ... 

_ Ameliyat meşum netice verebilir. Bunu hiç 
düşünmedin mi? Bana allahaısmarladık demek is -
temiyor mu idin? 

Evet, hakikaten Bayan Barabaş ona veda etmek 
niyetinde değildi. Onun kaçınmak istediği de bu 
idi, bu son ve müziç tesadüftü. Feci bir hatıra b;
rakmak istemiyordu. Belki, ölüm gibi basit ve es.c.·2.-
lı şeylerle onu laübalileştirmiş olan da hayatın o 
hafif ışığı ile onu mütemadi temas halinde bulundu
ran ebelik s.anah idi. Bayan Barabaş sevdiklerine. 
korkmaml§ ve gönlü ümitle dolu olarak gözlerini 

Sultan mı azanaca ' d 
J d karma dokundunnaz· ı. 

Vasya orada 0 say 1 bT d" ki? 
- Vasya mı? Vasya ne yapa ı ar ı ' 

.. . k ti' dir Onun F edor u nasıl - Vasya muthış uve ı . 

taşıdığını ben gördüın. 
Ne münasebetle? , 

- ? F dor'un ayağına bır şey, 
B·1 · musun e k · - ı ınıyor d.. .. t " Vasya onu ta sı . b'l ne , uşmuş u. 

makine mı, ı mem w 1 ukarı çıkardı. Ka-
·1 t' dı' sonra kucagrna a ıp Y ı e ge ır , 

1 y • en kat etmemektedir. Fedor insan arın en sogugu, 
çekingendir. işten döner dönmez yıkanır, smoki
nini giyer monoklunu takar ve zarif ruslarla bu
luşınağa g;der. Dik durur, çehresinin çizgileri his
sizdir, monoklu parıl parıl parlar. Kimse ile konuş
maz. Vasya'nm §akalarma tek heceli kelimelerle 
cevap verir. Onun hazan hitap ettiği Liif'dir. O da 
matematiğe dair malumat almak istediği zaman
lar ... Matematik ise Fedor'un alakalandığı tek 

VI 

- Borişka 

Barabaş, geceleyin, karısına sesleniyor. Çocuk
lar derin uykudadırlar. Bayan Barabaş onlarm ne
fes ahşlarmdan her birinin uyuyuşunu anlıyor: 

Klari hafifçe nefes alıp dudaklarını uzatarak "pöh,_ (Sonu ııar) 
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lngiliz • ltalyan dostluğunun ömrü uzun olması 

isteniyorsa İtalyan· Fransız münasebetleri düzelmelidir 

her halde her bakımdan hele kan ve tarih bakımından Gazeteci ve karileri 
Nasuhi BAYDAR ltalyanlar Fransızlara çok· daha fazla yakınd1rlöt .. h nm yavrusu araaıbda · - · ·· lü bir dıt• ayva 

Tabiatın inaanlara yerdigı ~ur h. fark bulmadığı halde, yavrunun Gazeteci, bazan bizzat gazeteci-
türlü duygular ara.unda ~tima~ ba- :; ına göre duygunun dereceaini • ere göre de, berkeain bir yumruk in-1 

'Y 

b 

k mdan en mühim olanı ıüpbeaız a- y t t eder· Meaela bir diti fareye ye- 1 n 1 ı· ııere ıı . ly • dirdiği methm abalı vaziyetindedir:, 
1 

ık d uaudur o dunudan do- a~: ğmu; bir yavru verildiii nkit Ye bütün kuaurlar ona atfedilir. Fakat, 
nl a ~ uk~g rmal 

0

kadm mutlaka ço- nı 0 
·ddetle muhabbet ıöaterir, on alnız onu .uçlu bulmak ve yalnız o-

ayl'Oır 1 
no lduktan ona fi bbe • d •~ · • f ·ı 1 ·k · cuk anaaı olmak iater, ana 

0 ba'--r günlük yavruya kartı m~a ti a- na ah.9ki ve İçtMDaı azı et er ı tı&a• 
- beal r ona - 1 · · pnluk yavruya ı tavaiyeainde bulunmak ne fayda _,nra da çocugunu e ' _ ima- ha u o ur, yırmı 

v ve büyütür. Kendi.inin ÇOCQP ~arını kartı pek azdır: ~aten fare yavrusu B ritanya - İtalya muahedesi .... ,,,,.,,, .. .,,,, .. ,... erir, ne de bakhdr. 
aa b"ıle batka kadınlann çocu0k d • 30 gun·· içı"nde balıi ol..-. . . D f f C Dün, gazetecinin raatlamakta ol-

uy lk b meriyetc girdL Bu muahe- Yazan . u oope r ğ .. l"'-1 d bah d •--- ...... ·•ver ve onlara hizmet edıer.. Bu ...ftylediklerim, be 1•. _ıraz ma- u u ıuç ua er en M er- 11111 d ~ -- - l"-L-- t de, 1talya'nın milli birliği gerçek- ·· J!!•-1 k ·1 · d ~ · t 
U Olmaaayclı kadın yalnız, 8...Y-- l 1:L.: ıelir. Fakat hep. aa auura u- guç u-& er an eruı e ıaz ...... yı e-

g bo ___ ... sa 11U& b ı leştigi gündenbcri iki millet ara • M Zı h S f 't kki t d d • ktad '' ·· enin .;;.yledı·ı·-...._ folikülin na--- var tec:..:~beleriyle aa ıt o 1DUf teY· oıye u•• • eT ay Ung an a arzın an oama ır, mu-ı· 
o- ..., --. ı rn.- • - d sında mevcut olan münasebetleri •' l · ı ı · "at--:•d·ğ· ib" t · · tabi olmakla ka ır, Y- 1 d. Hatta analık uygmunun ta eaaıy e gazete enn ı aau ı ı g ı 
nun ~nne an çekinir, bir kaza er ır. a çıkabilmesi için vücutta yeniden tazeliyecekti. İki memle - lmamaaında onu okuyanlar kütle-
cuk .d0.~ laa bae ona bak· meydan. madeni bulunması mut- keti birleştiren bağlar, tarihimizin Dünya sulhu için tehdidi ifa- lngiltere'nin Franaa ile olan nin bir meauliyet biaaeai bulandu-

o 
ai 
ğ 

eaerı ~ıbı çoc:~ud: üremezdi. . ınl aknyı-:::::ıu olduiu da meydana çı- en yeni devirlerine kadar ulaşmak- de eden diktatörlükler de - dostluğu, Britanya dış Politikası i- una itaret etmek iatemittim. 
maz, maan ne . 1 tabıatm a a tadır. Amerika'nın sömürgeleştiril- ğil, müteamz devletlerdir. Bazan çin çok derin bir ehemiyeti haiz· Her millet layık olduğu hüküme. 

Bu duyguya da, vakbY e, t kanlnuıtır... l" - ba 1 dıg-ındaıtbcri geçen dir ·, bu dotıtluğu hiç bir •eyin boz- ı B f"k. __._: d bir kelimeyle kana& 8 balık duyıuauna ge ınce, o mege f an her ikisi de biri birini andırır; fa - :s e malik olur, der er. u ı ır a•zete t -~ er Ye, elik. Şimdi biliyorau- a inaanlar araaında medeniyet devre kadar uzun suren bir müddet kat daima değil. Harp ıonraıı ltal- ma.maıı lazımdır. Bu itibarla, yeni e karilerinin münaaebetleri balu-il aetırerek, .geçer verirken duyıu .. erektir. Hayvanlar- :zarfında Britanya, bir Roma eyale- ya'aının tarihi bu meseleye çok en- kurulan ingiliz - italyan doetluğu- mından da doirudur: Kimini• düfiip 
D uz ki tabaatm bu duygu:YU l··te- --Lıulu olaa ıı h · d t• ·d· Romalılar do··rt yu··z yıl 1ngı·ı nun ~rü uzun sürmesi ı·ateniyor- l L· -•.ı •• .ıı:. •• ı· 

da' Bu vaaıta u a-&• ek tunda hemen epam e 
1 1 ı. • teresan malzeme vermektedir. Ro- ...... allttıfını -~ •, ıııırun -.._unu -~ •· it de bir Yaaıtaaı var • dur Lütein, dan P ço 'YrUlarmı tanımaz tere"de yapdılar ve oraya kült\irle- ma üzerine ylirüyü,ten tutunuz da sa, italyan. fransız münasebetleri- . 

in adı Yerilen~ .. : folikülin erkek hayvan .!':raamda aile duy- rini getirerek, arkalarından bu kül- Habeşistan'a yapılan baskına kadar nin de behemehal düzeltilmesi ge • ,,,.~Hangi gazeteyi okuyoraunua?-
cinai atk duyg::tüıı ayrıdır. Hat· bile. H= ditiaini yavrularm türün izlerini bıraktılar. geçen on üç yıl içinde Britanya • rektir. Önceden olduğu gibi, 'imdi Bu .ualin cevabı da kariin MYİye-
~und~a münaleret v~ ıuau :. bırabrak, onları bealiyen Romalılar gittikten sonra bu tutya münasebetlerinin ahengini de bu düzelme keyfiyetine biricik ini anlatır . • ta ~ . ~a çocuk a.Dll~. ol- yanın faza eden yalnız maymun- memlekete gelen barbarların bütün hiç bir şey bozmadı;; bu müddet C11gel, ispanyol meselesidir. Na • ''Yükaek tirajlı matbuatın inkif&fı. 
clenilebılir. K&dına katının vucu· ye muha . . "niz ki inaana en ya- gayretlerine rağmen, bu anane can- zarfında. Avrupa'da işleri idare e- polyon'un vaktiyle İspanyol çıba- ütlelere tahai& edilen gazetelerin 
mak arzuaunu ve:;.:.. yatailılll ha• dur. O d: bıltraa ' G. A. h bir surette yaşadı. Büyük Bri - denler arasında bulunmayan Mu • nı dediği şey, en sonra kendisinin ikri ve ahlaki kifayetsizliğine yeni 

k 
f 

du içerieinde çoc ~ Kadın. km olan ır. tan ya, 1talya'ya karşı olan teşek - solini'nin nüfuzu, kati surette sulh devrilmesinde en bUyük rolü oyna- aebepler bazırlamııtır. Franaa'nm &1rlıyan lütein ~&ik olunC:kadm kı- kür borcunu asla unutmadı. Geçen tarafını iltizam etti. dı. Bu türlü yeni bir çıban tekmil anınmıt gazetelerinden biri olan 
t 

da ~~l~onle :lmaaa bile çocutunu ı·staftbUI frlftYaJ Ye fönel asırlarda, italyan milleti korkunç Bu sırada Habeşistıan'a dair müm- Avrupa için çok tehlikeli olabilir. Pöti Jurnal'm müe&aiai Miyyo "buda.. 
a1r - ır. oy .... •· Hormonun bir yabancı despotluğu altında bu- kün olduğu kadar az konupnak da- Onun alelacele bir cerrahi ameliye- a olmak ceaaretini göatennek IA-
bir iki ayhk ikeıı dut~· .. --Lit ol· • • satın alınması lunurken, Britanya milleti, onun ıs- 'll'-k· d 1 h h ye ihtiyacı vardır. İki latin kız kar- nndır," de-:•. eı·r alman gazete 1 

z . kadar ayı...... • ketlerının ha hayırlıdır. ı:Ai 1 ost ar er an- ..... ,. 
ba türlü . teairı ~ 1 tutamayıp dü- Jlr tırabını paylaştı ve italyanların ya- gi bir kavgadan sonra barn;ırlar da deş karfılıklı olarak barikadlar ar· röatü halka mahaua ııündeltk gaze • 
muttur kı çocuk ~ın. hormonu ve- •. k le bancı boyundurugundan kurtul·- ortadan kalkmış olan darğınlığın kasında bekledikleri müddetçe, si. elerden batka bir de ağır batlı ga-

t 
t ıııfu.en kadınlara )üte~ .. ~hayete ı'ıin rnuıı ere r mak irin sarfettikleri gayretlerden .. k d 1 hirli "sulh" sözü de pratik bakım- zete rıkarll'dı. eı·r ııriin, bu ağır b••la .-- d .rnc.ugunu - ı ~ sebeplerini muna a,a e er erse, ,,. •- ...,. 

rirler ve ka ın y-- _._ d -·-•• derin bir heyecan duydu. İtalyan d · hl'k 1. dan pek çok şey ifade etmiyecek - gazetenı·n ba-uharrı·r1• diğerlerin-lar- oı--· ay tünel ve havaga- böyle bir hareket aıma te ı e ı - ,,. .•• 
L- ..ıar tutar, talD ofolikÜI.. . bo_. İstanbul tramv • 1 • • • • k d 1 k b 1 t tir . 1 • :L.1::~:-..ı 
- lll ~- ıçın a ın arın ır aç anmasını emre - dı·r. D""tr.a b·ır atmosfer ir.inde ha"- . den birinin yazı •t erı muuuruuuen BUDUDla öteki ___ ..1 .. ı:.u da . k derinin satın a ınma ıtı . ""' :s " T 

_ __,, buluuu-. sı ıır e k • ı ,. ket"ın mi' olan müatevlilerden bıri Lond- lamı• bı·ıe olsa, bu gibi münaka..,. - Kan ve tarih bakımından, ital - aormu•: ''Nasıl oldu da bugünkü o -aamda müııaf~ -•-- L-d•· Belçika'dan An ara ya ge en •r h. :s -r- "' 
-b.· • • •----'an fazla -- ~-... ·• lihı·yetli maslahatgüzarı ile Nafıa ray'ı ziyarete geldigi zaman, ıd - lar, ekseriya bir iştial ile 1<>na er • yanlar, fran11zlara İngilizlerden budalaca heyecanlı haberi aazetene 
aruac:ı J1GDDUPO -ıarı _. se d det ve tehevvürden kendini zabte- "d b 1 d ha k -..ı la F b. çok d tt• ? , __ .. ...-.uk anneai olan':_ ... __ ___... Vekileti alakalı memurla.rı araaın a mekte ve münazaa yenı en a, a • a ya ııııuır r; ransa, ır erce ın 

_....,. :y- __ 7-- k d demiyen halk yığınları onu sokak- maktadır. Bundan dolayı ger.mişi defalar İtalya ile İngiltere arasında ••itte cevap : __...._.. A-• usuvclaa- L.!.jbirİD• temaslar devam. etme t.e ır... 1 G "b ld.'l 1 1 • :r·- d 1 
~. ğmd-_çıkan fakat -•".ı,.. - öte- Bu hafta içınde katı muzakerclere larda kova adı. arı a 1 e, ta ya unutmak ve gözlerimizi atiye çevir- bir muvasale vazifeaini görmiiftür. "- Gazetelerimizde o bu a aca 
,..., an BiriDİD fa~ •lfl da olduğu gibi İngiltere de bir kah- mek iıtiyoruz. Atinin görlinÜfÜ, hiç ltalya'dan avdetlerinde sekizinci heyecanlı haberleri ciddi ve makul 
IUt iki honDOIL ·olur. çünkü ba§lanacaktır. raman göziyle bakıldı. de cesareti kıracak mahiyette değil- Şarl ordusu aekerlerinin birlikte gazetenizin zararlarını kapatmak i· 
kinin çıkmasma -::i ııönDiY• bat- dir. İleride, büyük Britanya ile t - getirdikleri röneuns fikri, Fransa çin veriyoruz.,, 
lütein ~ ..! oloUYa hazırl~dı- Bank-.ıa tü··rk par"a"n"'.,"a"r"m"',".;'l o Yanhf fikirler, tıbkı zar.arlı talya arasında menfaat ihtilafını üzerinden lngiltere'ye varmıı ve o Bu birkaç aatm bir avrupah mu-
ladıiı. ~ .. · artık çtkJDU 

0 
ur: cm otlar gibi, ürerler. Hakıkat mucip Qlacak makul bir ıebep mev- gündenberi Fransa ile İtalya kül • harrir tarafmdan yazılmıı olan 

i• vakit foljkÜÜll _...-ela, alıtık!:: Korlınta çünlıü türlı paruı diye bütün cihanı kandıraı>ilmek i- cut değildir. İmparatorluğunu sağ- türleri daima sıkı bir irtibat halin- 'Matbuatın ahlaki kıymeti,, aclmda-
Bu hal ~ 01m&zaa da, 

11 
en •aflam paradır. çin, yanlış hükümlerin sık sık tek- lamla§tırıp inki,af ettirmek için, de kalmıftır. ki makaleden alıyorum. • 

tan dola~ 1..-ut eliti haran er- rarlanmaaı kafidir. Bu yanlış hü - ltalya'tnn sulha çok büyük ihtiyacı Maarafı kapatmak ve tabii olarak 
[ley& y-1 clo ku·· m1e-.:ı'"n biri de, dünyanın, biri- 'd k. h d l tat Geçenler<le ölmüt olan ıair ve va kar· etmek enditeai gazeteciyi, kari· -
L x.:..• ~ f!•- flardan rıu-.. vardır. Avrupa a 1 u ut arı - tanperver Gabriel d'Anungio, fran-
•••- ki atk uuZO biriyle er geç haroe tutuşmaları za- min edici bir mahiyette olduğu gi • an merak ve heyecanını iıtiamara ~eclildel'İ' ıibi, nesli:"::. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ ruri görülen, diktatörlüklerle de • bi, sömürgecilik etmek iCjin Afri • sızcayı ana dili gibi selis konutu- aevk ettiği iç.indir ki, hafif mevzular 
baz~ ..k için tabiatm ver ıgı : A k B - mokrasilere ayrılmış olduğu iddia- ka'da kafi yeri vardır ; yüksek bir yordu; şunu itiraf etmek lazımdır gazetecinin daha çok iltifat ettiği 
-- ettiı• . __ ı.ı beraber nesli de- - n ara OrSaSI : k b. d.. .. ki, o, alınanlara karşı olduğu kadar mevzular olmu•tur. Kabahat kimde? ~ ·- oa--a .ı.t - sıdır. Meseleyi ısaca ır uşunce- kültüre sahip olan halkı ise harp - . . . ,.. . bir da1'•- _ı.ı. duyıuau as- an : ingilizlere de büyük bır ıtımatsız k 

• tu..- ... ....- - - .... ,.. •«>nn r·.--~1~ .. T =- nPn aPr;rml'k hn fi\rrin nP derece \.l;n ud"'t cunc.ktcdir. t..1.d Yalnız bu, ''tavu mu yumurta-
... h 1 Id " ·· t · hk beıl~rdi. Mamafih, aer k ~ e k • Y - k alık duyguau, ya ut o- _ ÇEKLER : yan ış o ugunu gos erır. • dan, ~urta mı tavuktan çı ar,,, -

/UtıCA 'an lu~te:.. honnonu kendi :_ =- .U.-48 pnk ,uaaıı Afrika'ıam boy- hiki-.mia •11·, bir faait dairedir ki aaıd ao - Memleketinde en büyük ve derin u ufukları karartan yatnrs iki dan boya u•naa Nhillerlncle hem 1 -

DU V1 ır __ .ı oloıaZ· Onu uyandı- = Açıht F. Kapanıt JI'. = inkılabı yannu• olan diktatörlerden bulut vardır, bunlardan biri fran•ı.z ve İtalyan ve han de Bri • içinden çıkılmaz: kari ne istene I'•· ke:ııcline h~ebbih ıibi tuir ec:l.a, S S r--r zeteci ona onu aunar. Gazetecinin e-
-.- B - Load 5"" - biri a_.enlerde öldü. Mustafa Ke - ta ..... nya faciuı, diğeri de lngilte - tanya imparatorluğu için kifi yer 

1 
L • b .. 

1 
__ k . . 

1 ,..., oaa ~ b. bono.on vardır. u : ra 5.90 ·"" - •-lJ r-· inde aarlİD na amı o~e ıçm ya -
..ı_L._ ~ . ~-..te ı-:u.o•~ük fakat : PNaer~!ork ıı::: ıa::rns !!_- Jllllll' ,..,t eonNdaıı anddıiı gi - re'ye kartı timdi bfflediği iyi niye· va~ nız satıı miktarı vardır; bir ona ve 
~ JÇIDU ._-- bi, Atatürk' n cr~a 'SJ ti, Pnme'dlP nirggmesi . . ----
da kafa tall .. kiaı ipofiz ııudcle- S Millno 6.6025 6.6025 : Bunlardan birinciaine gelince, ~ bir de saaeteainin muhteYiyatma ba-

n 
bü•t:~ .. hayata ha on bır· taraftan : CAenm,etverredam 2681 .. 32362755 2168 .. 32362755 == lunduğu devırin büyük bir kısmı T k d" k ı·n "nı" karak hükmünü verir: mevzulan 

- horDI İspanya'da her iki tarafın da bi - anm re ı oopera ı en aizıden ıelir· Bu .... u tenbih etmekle i Berlln 50.33 50.33 : zarfında Büyük Britanya ile Tür • rer hezimetle boyun eğmek niyetin- haciz edilebilecek malları ciddileftirmeli, yahut b.fifletmeli ... 
---1-•- duysu•-- da a&it ~•karan : Brükael 2l.1275 21·1275 : kiye arasındaki münasebetler, her Cenevre konııresiDde, Nnyork 
-- - bir taraftan - h r l dı- : Atina 1.0775 1.0775 • : de olmadığı hakikati gün geçtikçe Tanm kredi kooperatiflerinin bil matbuat cemiyeti reiai, sazetecilik 
beraber, . . Öl'lllege azır a - Soba 1.5525 1.5525 : zamankinden daha ziyade ahenkli daha ziyade tebarü.z etmekte ve bir tün ortaklannın mahaulltiyle zirai l k I --Lib" b _1_ı_. 

. 
--.ad.ı-= : .. ıeruu 1 . •-o...n.•ularc:br .. =- Praı 4.3025 4.3025 -= 1 h 1 h ·k· ta f d ..._ kadar yü Mk idea -· ı ir me-. 
•- -· -s _w ... • ı--s 5 ııo olmuı ve mütemadiyen mlikemrne • 8 tarzının er 1 1 ra 1 a me..... lAt ve edevatı üzerinde rehin hakkı ~ · · - ..t-• prolaa- ~!t. ııeticear : Madrid 5.!IO • : d - . 1 1 kt d B .. y taaavvur etmediiini aöylemİf ve b• •ı açm M&uaa .... praua - Var.,.va 23.6375 23.6375 -- lep~tir. Portekiz de, bir çok yıl- nun e ecegı an a,ı ma a ır. o • bulunduğundan bu mahsullen·n, dev d ı·ı . . . . . •--d l ueun- .ı-- ..... • ,,_ 75 25 1075 ·· ·· nu tu e ı e ıatınat •türmııtırı -. Analık u.y olduğunu-aa aı- : Budapeıte 25.10 · : lardenberi diktatörlük idaresi al - le bir hal tarzına vannanın onune let alacağı için haczi cihetine ı:ıridile 
7--- bealeaaek b !ı.: •·ı· birden ·- Bllkret 2 °·.9025

1225 °2•.
90
122

25
5 =- id 1. · • k d:ı.·ı 11 · t d0ığı· kadar mu • rika vilayetlerinde 12,000 saaete -

u -··-ı- u ıaa-.. tında yen en ıe ıtmıftır; fa at, J.Al en enge er ıs e - miyeceği, ancak, devletin hakkı b 
münebbih borlD08~pek 111anbklıda. : ~~~~:ma 34.445 34.445 S Büyük Britanya ile onun eski müt- azzam olsun, Avrupa'nın devlet a • mahsullerin aynine taallQk ediyorsa vt~. Bırm· "nu··':_~ularoldaaaan:i.~el~-=~~~i 
L--L. le oebrJDell d bil : l 30.3925 30.3925 - f•k• -..ı k• d 1 ~1 d 1 b d ~ ha}lı·nı• az·ım "" na. 1 --~· k •eli d•.aünceleriJDİZ e b. : Sto~~o m 23.7325 23.7325 : te ı ı arasa.""'a ı oat uk bar. arı am arı, u avanın - haciz yapılabileceii maliyece vekl kendilerine mahaua raaeteleri olup 
Bizim en -s k tabiatın ır : Mo-ova : önceki gibi sağlam kalmıştır. karlık iyi niyetle ele alacak olur - !etlere tamim edilmittir. 

. 
ettiğimiz pur ye ~t~ın batk• ifle- E ESHAM VE TAHVILA T § Şayet ispata hacet varsa, bam baş- larsa, bu engeller afılmıyacak ölçü- bunlar aboneleri aayeaiacle )'llfU Ye 
cüzü olduğundan taulAd -una elbet· : : ka devlet tckilleriyle idare edilen de değildir. Britanya hükümeti, İs- mul:aitlerinia bütiia haberlerini dal· 
rinde de manhk bulun ug ' : l!l33 Türk borcu I. : ve dinleri muhtelif olan milletlerin, panya'daki vaziyetin, Avrupa sulhu lanclınp budaklandınqada.a brile-

ediJemea - I - Her türlı yerli malı lıullan- rine werirler te, taaccüp . ~mıun ifind• : ,. " " ıİ. : aralarında sıkı bir dostluk kurabil- için bugün bir tehlike ifade etme • alı d .. üll 
6

. Bu aevi ~aaetelere tiraj kayaua 
Bu prolaktm .. ı.: hayvan- = " .k"lmiJeİi Erıani 19.30 19.30 = diklerini ispat için gerek buglinkü mekte olduğu fikrindedir. Bu nik. m NVClfln a aon·· Ü ır 

mantık o kadar b~Uidırt;;;..,.1erc1e E U'!~ ~iıorta l0.90 
10

·
75 E günden gerek geçmi,ten daha bir bin ligin haklı çıkması temenniye proJHl6andacı ol.malıdır. atfedilebilir mi• Onların makaatla-

lar üzerinde yapı an u le;.. : u1111ın111Ullllllllllllllllllr çok misaller gösterilebilir. çok fayandır. (Sonu 9. uncu sayfada) 
ıı ayvan d" vruMI il• o J z 5 ~ eli . h analık duysu.un il~ba~tk:a::.'"'~1~11!!!!!11!!!!!1 !!!!!!!!!!!!!!l!!~!!!!!!!~!l!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"l~~~![!llll!!~~~~~~~~lll!l!"~~~~-~~~~~~~~~~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tennek için ken ı ya 

ve haykırıtmaları kulagına cehenr.e - istifade ederek mtiddeıumuminin su- etti. Dinleyicilerin aıkıtık sıraların • yerin aydınlıgı Dölatur'un eamer yil· 
J , ~"\ min dıbinden yükselen Ianetl:ıerin alini tekrarladı: dan "Hadi 1 Dayan, Dolatur t" haykı • zünü ve JUlyet'i itham eden menfur 

Y E M 1 N bagırışları gabi geliyordu. Bu igrcnç - Aleyhinizde}d ittihamlan dinle· r1'ları yükaeldi. Evelki muhakemele- adama dikilen hararetli bakıtlarını 
ihtilale karıı cnun kurtarmak ıddia - diniz. Mütteıhcm, ne cevap vereccksi- rin monotonluğun.dan uaanmıı olan tamamiyle aydınlatıyordu. 

U.. y u·· K sında olduğu halde yalnız apğılattı. niz? hepsi, kadın erkek, durutmanın aldı. Bütün alaka Dölatur'un üstünde B gı halka karşı sonsuz bir kin k .. lbini Lambanın kara dumanı ufak koınür iı beklenmedik tekilden ıeviniyor • tekaif edilmi! olduğu içın halk ıenç 
~::===~~~============~:::- 37 -==- taşırdı. serpintileri halındc yere dökulüyor - lardı. kızla artık metgul olmıyordu, ve mü· 

Önce halk kütlelerine duydugu bü- du. jülyet dö Marni, sulWnetl~. k'llu- Madam ki Dölatur mUdahale edi • dafiinin daha ilk kelimelerini ititince 
' yazan: Baron•• Orb tün merhamet ve biçarelere karşı te. na düşen bir kurum tanesını ince par- yordu, it enterean olmıya bathya- yüzünü kaplamıı olan kırmızılığı 

a söyliyecek bir ,eyiniz dakarlık hi11i kaybolaı ak bütün bu maklariyle silkti, sonra cevap verdi: caktı. İtte konupnaaını bilen bir va- kimae farket:memitti. 

1 
dikten sonr ' kaba adamların bin türlü ışkence ve - Hayır. Söyliyecek bir şeyim yok. tandatl Ve herkeı hot biı çeyrek saat Fuktye. Tenvil gürültünün din. 

ul k • in yaptını•· var ııu? ölüm içinde kıvrandıklarını görmek - Kanunun size verdıiği salahiyet geçirmek ilmidiyle yeriınde kımılda· mesi için bir ltiıza bekledi. Takip e • dan kurt ma ıç dalet divanı . ~-nin sonunu kaba nük - d 
· bu a lttihasnn-~ için vahşice, karma karışık bir arzu- mucibince mtidafaanızı bir avukata ı. decek ... yin merakı çarçabuk salonda "Jülyet Marni, sız ugayir ha- h karetler ve beddualar selam- k :s-
alı} ka ın ı a ya yer vermişti. Şüphesiz, şu lahzada, tevdi ettiniz mi? Sıca hktan ve celsenin uzamasın • ıükutu temin etti. huzuruna iftira ve a e..-ek ü - te er, 

evap v ..... ı d kalbine hakim olan kin ihtirası onla - Jülyet menfi cevap vermek Uzere dan uyuklamıya batlıyan mebuılar, Fukı·ye • Ten:~l o zaman tekrar ıöz k . ih larına c la ak a ı. . • b. .. ... 
re et ıt~ . ~ iz. bunun deliii 

0 
r ~ Bu derece ince adeta esm fır gbu' • rrnkiyle boy ölçüşebilirdi. ağzını açıyordu. Dölatur'un aaati nı- uyuıukluklarından ııyrıldılar ve mea. aldı: 

zere aetırı ın ' ·r iz esnaaın · h ' bir kızın, en men ur ır Jtilyet, bu esnada, asude kalmıftı. hayet çalmıttı. lekdaşlarını tecessüsle tetkik etmek - Pek ala, vatand .. Dölatur, müt-l.ürirun önüne tevkıldın gunu• itırafı zellığe aa ıpndı,..,ını go··rmek, dinle- t ·1 .. . . ğ·ıd·ı R-L- . . . . 
. . . pınıt 0 u "aı ve ~ıı.murla sıva • .. 1 ttihamı ve istenı en menfur hlikmu jülyet'in tevkifinden beri geçen i- ıçın e ı ı er. uucspıyer'ın ınce du • tehemi müdafaa için ne ıöylıyecek-bızzat sızın ya arınızın Y an r: · i te kil eden san - kulot ar vr anlamıttı, çünkü beyaz yanakları ya· ki öldürücü gUn zarfında hep bu anı daklarında bir teb"süm beliriyor ve sin? 

koyuyorum: 
1 

- Uıb Birden ziyade ~c~~e~ k ~ nlar kalabalıiını sevince va' yavaf kül rengi olmuştu, fakat, o- bekliyerek ıstırap çekmif ve gemini bu sahnenin kendisine ne teair yaptı- Dölatur lauvetli bir sesle cevap ver· esaHız oldu~u.nu; 2 
;i'an ahlaksızlık orguc:. a ~u Kadınlar tuviplerini nu hazır bulunanlardan ayıran ıakur kemirmifti. ğını görmek içi.n Merlen'~ bakıyor • di: 

vatandafın taraf~J lduğunu itiraf garke ~y~r e.rkekler tannan küfürle- ve mümtaz durumımu bir labza bile Bir hamlede ayağa fırladı ve kendi- du. Merlen'in Pol Dölatur'a kartı hu· - Onun itham edildiği bütün nok· 
yoluna ıürükleJUlllf 

0 

ere iınbaYa te- h~ykır ık~r, • Tenvil'in belagatine ne terketmemi,ti. Kendisine hakaret e - sine has metin tavırla Mahkemenin S\Xneti kimseye meçhul değildi ve tatarda masum olduğunu bildiririm. 
etmiftiniz ve beyhud: y mektuplarınız rıylc F~ ıy:t verdiklerini gösterdi den halka bir defa bile yüzünü dön - önünde dikildt. Robespiyer onun gözlerinde parılda- - Peki bu iddianı nasıl ispat eder-~ebbüa cttiginiz suç u _..a.: kadar ıym . 
:s Jctcv•r· memişti. Mahlce~ Bült~ni mcndılinı Jillyet'in cevap vermesine vakıt yan ıtıfı memnuniyetle farketti. ıia? • 
da buna delilet etıne ·11e- ler. · · 1 d b 1. ı · ·1 S 1 t 4 dib0 d P k ba i bi -ı..:ld um fraoaız ını . .. ur'a elince, çektığı ~tırap ze- aldığını ve a nın a e ıren ter erı aı · kalmadan: a onun • ın e oturan bu beye- - e s t r ır-• e, vatandat • 
"Terccmanı old~il'ğinin seaıbol'Ü, D~lat. :nahkirlara hazırladıkla- diğini söylüyor. Salonun harareti bo- - Vatanda' Jlilyet Marni mlidafa- canlı aahnenin Ol°'ganizatörü vatandat müddei. Gayrı ahlaki mektuplar diye 

ti namına, iff ets~z 
1 

lbise giymit ': ban~~e~. gkenceleri aııyordu. Kendi- ğucu bir hal almıftı. Sıcak hava yağ asım bana tevdi etti. Kendisine karfı Lönuar, Uhuwt kulübU balarma ISn· tawif ettiiin mektuıplac, miltteheme 
kirletilmif beyu: bir e a götUrülınenı· rı bu~ . l.f lmak için yapmaya mec • mumlarının alnini titretiyor ve ileri aUrülen delilleri reddetmiye a - ceden haber vermit oldufu bu ıalme- delil bana aitti. Bunlar Kone.iyerjöri 
larak.lhtilil meyd~nınönündc yüksek ne hi~~ 0 

ümitsizce gayretle adale- mumlar reisle zabıt katiplerinin yü- madeyim ve müttehemin beraetini ta- yi afiklr bir memnUtliyetle aeyredi • müdürlüğüne geçtiiim zaman kırali-
zi ve orada herkeaın atandat Saneon bu~ 01 

k ufı~ ediyor, bedeni acı altın- züne sarımtırak akisler gönderiyor- lep ederim. yordu. çe Mari • Antuanet'~ tevdı etmek i•. 
ese·rlerin cüretkir~;ınirle danıgalan • len. t~ i~ azabını susturmak için tır - du. Merlen, keskin cösleriyle, bir çok tediğim muhtelif mektuplardan iba • 
tarafından kızg~n rn· ondan ıonra da ıçın u larına batırıyordu. Şu- MUttehemin batı üstüne nılan lam- Pol Dölatur'un müdafaası defalar, ıeyirciler ar•ında, Flaman retti. Bu itibarla beni ihbar etmekle, 
manm talep ed~yor:_i~e götUrül~c~k naklarını ~;dıgını hi1&eder gibi ol • ba tütmiye başladı: Kuru bir gürül • • kasabın genit aövdnini ve kocaman vatandat Jülyet Marn.i cumhuriyete 
Salpetriyer hapı~:rnıne Konıiteıının urunun sa Jete bir kelime daha ilave tüyle çatlayan fifeden kara bir du • XX V kafasını tefrika ça)iftr, fakat aalo • himıet ediyordu, çünkü bu me-ktup • 
ve orada SelArnetı tacaksUtJZ. du: B.u .r:z~irde muhaldtak ki çıldı- man yübeldi. Bu oyalanma bir lihza nun halka ayrılan knmında karanlık lar kıraliçenin Fransa'yı terkederek 
emrine amada t~tu e hinizdeki itti - edıldığı H:zır bulunanların yuhaları sükQtu temin etti ve reıia bu f•ıladan Bu beyanatı bir alkq tufanı takİ!> hakimdi. Buna mubıbil, ı~lulara ait (Sona VCIT) 

'"Jiilyet Marnı. al. >:" ceı:ayı dinle- racaktı. 
hamlar• ve talep ettıgıııı 
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Giresun parkından bir görünüş 

İzmir'de kız enstitüsü 

binası yapılacak 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde inşa 

edilecek olan ve arsası hazırlanmış 
bulunan Ege büyük kız enstitüsünün 
planının hazırlanması, Maarif Veka
letince güzel sanatlar akademisine 
bildirilmiştir . 

. 939 senesi içinde, binanın büyük 
bır kısmı çıkarılmış olacaktır. 

Arsa, fuvar caddesi üzerindedir ve 
iki parçadan mürekkeptir. Şehir pla -
nın~ göre, arsanın ortasından bir yol 
geçıyordu ve bu yol, belediye ile Ma
arif Vekaleti arasında bir ihtilafa yol 
açmıştı, belediye, nihayet yol kısmı
nı da vekalete satmış, bu suretle me
sele halledilmiştir. 

Urfa'da bir kaçakçı 
Urfa, (Hususi) - Güze1kuyu civa -

nnda posu kuran jandarmalarımız, 
Salih adında, azılı bir kaçakçıyı eıı -
yalariyle birlikte yakalamışlardır, Ka
çakçı kaçmak isterken göğsünden ya
ralanmıştır. 

Cank1rı köylerinde yeni 
mektepler açdıyor 

Çankırı'clan bfr görünüş 

Çankırı, (Hususi) -vua.ycuc l<UltUT ~uıı ~c's\.i"-'\;" i.nld~ar e1:.meKteuır. 

Her sene artan talebe adedine muvazi olara k vilayetteki mektep adedi de 

arttırılmaktadır. Şimdiye kadar vilayet çevresinde yeniden 65 ilk okul 
açılmıştır. Bu mektepler daha ziyade 

:-1 merkez, kaza ve büyük köylerde açı.1-

1
------------------------------ı lmışttr. Diğer köyleri de mektep~ı_z 

B 1 'd 1 bırakmamak için bu ders yılından ı tı-e an a yapı an tören baren 48 köyde eğitmenler çalışmağa 
başlamışttr. Merkeze 2, Kurşunlu ve 

-- - Çerkeş kazası l, Şabanözü nahiyesini 
2 olmak üzere vilayet beş eğitmen böl 
gesine ayrılmıştır. 

Birkaç sene içinde bütün köyleri 
mektebe kavuşturmak için esash şe -
kilde calısrlacak her sene kadroya 50 
eğitmc.n ilave edilecektir. 

Çankırı• da "por 

Çankırı, (Hususi) - Bölge lik 
maslan geçenlerde sona ermiş ve Çan
kırı 12, Cerkeş 10, Kur~unlu 8, Şaban 
özü 3 puvanla Çankırı spor kulübü 

Bütün vilayetlerde 
umumi meclis 

se~imleri bitirildi 
Dört senelik kanuni müddetleri bi

ten vilayet umumi meclis azalıkları 

bütün viHiyetlerd e ikmal edilmlştfr. 
Vilayetlerden Dahiliye vekaletine 

ve Parti Genel Sekreterliğine gelen 
mallımata göre, Türkiye'nin h er t ara
fında bir günde tamamlanan bu i.nti
hapta Cümhuriyet Halk Partisı nam
zetleri ittifakla seçilmişl~rdir. 

Bu suretle teşekkül eden yeni mec
lisler dört sene müddetle vazife göre
ceklerdir. (a.a.) 

Çankırı' ela vilayet meclisi 
scdnıi , 

Çankırr, (Hususi) - Viliiyet umu
mi meclisi secimi bir günde sona er -
miş C. H. Pa;tisinin gösterdiği nam -
zetler ittifakla kazanmışlardır. 

Diğer kazalarımız Çerkeş ve Ilgaz'
da da seçim bitmiştir. Bu yılki seçim
de gösterilen azalar arasında yenileri 
vardır. 

Merkezden: Sait Üçok,Halim Al -
tay, Ali Sayar, Hilmi Ersunan, Münir 
İnandık. 

Çerke!,!'den: Mustafa, Ziya, Raşit, 

Halil. 
Ilgaz' da: Hasan. Tayyar, Mustafa, 

Şadiye. kazanmışlardır. 

Amasya\)a umumi meclis 
st•çimleri 

Amasya, 6 a.a. - Dün yapılan umu· 
mi meclis intihabında C. H. Partisi 
namzetleri seçilmişlerdir. 

Çat kazası İran 

·l'ronsit yolu üzerine 
nakledildi 

Erzurum, (Hususi) - Erzurum'un 
Çat kazası merkezi, transit yolu üze- 1 
rinde geniş terakki ve inkişafa isti
dadı olan Aşkale nahiye merkezine 
nakledilmiştir. Burada yeni bir hü -
kümet konağı bir ilk mektep, kayma
kam evi, parti, belediye binalariyle 
öğretmen evi gibi güzel binalar ya -
pılmıştrr. 

Aşkale, Erzurum - Sıvas tren istas
yonu üzerinde bulunduğundan büyük 
bir istasyon binası inşa edilmeğe baş
lanmıştır. Bu suretle Aşkale her ba-
k•,......-1- '-..•:11__ - ._ .. __ ~ -- ., .._ --..l~ -: 

betten zengin bir yurt parçası olmak 
yolunu tutmuştur. 

Erzurum'da 200 bin lira sarfiyle 
bütün modern techizatı havi büyük 
bir sinema binasr inşasına başlanmış
tır. Sinemanın civarında yepyeni bir 
de çarşr vücuda getirilecektir. 

Bursa'da bir suçlu kaçmak 
istedi 

Bursa, (Husus!) - Esrar kaçakçı 
sı zanniyle mahkum olan Mete Ha • 
san adında bir adam aynı zamanda pa
ra cezasma da mahkumdu. Zanlı ad -
!iyede parayı tediye edeceği esnada 
kaçmrs, peşine düşen zabıt katipleri 
tarafından yakalanmıştır. 

bölge birincisi olmuştur. 
Ayın 18 inde Samsun'a dahil olan 

Çankırı, grup birincilik maçı için 
Samsun'a gidecektir. - K. K. 

Tıpkı masallardaki gibi 

Belô.nda yapılan törenden üç görünü§ 

Bir köylü tarla içinde 
bir küp Gltın buldu! 

Balıkesir, (Hususi) - Saraç kö • 
yünde bir köylü on binlerce lira kıy. -
metinde bir küp altın bulmuştur. Ha
dise şöyle olmuştur: 

45 yaşlarında Raif Gökçe adında 
bir çiftçi, köy civarında tarlasında 

' sift sürerken, sapana sert bir şey ta -
kılmıştır. Köylü bu taşı kaldırmak is

temiş, biraz uğraştıktan sonra kal -
dırmaga muvaffak olmuş hayret ve 
dehşet içinde kalmrştır. Çi.inkü, köy
lü bu esnada içinde altın dolu bir küp 
görmüş ve ne yapacağını şaşırmıştır. 
Sevinç §a§kınlığı geçer gesmez alt_ı~
larr toplamıya başlıyan köylü, bu ışı
ne karanlık bastıktan sonra devam et
meyi daha muvafık bulmuştur. Raif 
lıava kararınca altınları buradan almış 
ve başka bir yere saklamıştır. Aklın -
dan bile gecirmediği büyük bir serve
te kavusan köylü, bu sevincin tesiriy
le sabaha kadar uyuyamamış, sabah 
olur olmaz altınlardan bir miktaı; ala
rak şehrimize gelmiş ve bunları bir 
sarrafa bozdurmuştur. 

Altınları henüz hangi sarrafın ald~-

ğı anlaşılmamıştır. Bundan sonra Ra
'f kö e dönmüştür. Fakat hareketle -1 

· d ~i gayri tabiilik köylülerin gö -
rın e {" . 
zünden kaçmamış ve key ıyetten Jan-
darmayı haberdar etmişlerdir. 

Bu suretle yakalanan Raif de yirmi 
kadar eski devirlere ait altın bulun -
muştur. 

Kendisi sıkıştırılmışsa da kendisin -
de ba§ka altın bulunmadığı -
m inkar etmiş, nihayet diğer -
lerini de getireceğini, kendisine iti • 
mat edilmesini söyliyerek müsaade 
almıştır. Köylü bundan sonra ortadan 
kaybolmuş ve kendisi bir hayli aran -
mıştır. Bu arada köylüler ve janrlar -
ma Raif'in defineyi bulduğu Alpınar 
mevkiindeki tarlaya da gitmişler ve 
eski devirlere ait olduğu anlaşılan bir 
nevi harc;la yapılmrş define yerini gör
müşlerdir. 

Raif vakadan bir gün sonra şehri -
mizde yakalanmıştır. Altınlar aran -
maktadır. 

Aynı köyden evelce bazı kimselerin 
de böyle defineler ele geçirdiği şayiası 
dolaşmaktadır. 

7 - 12 - 1938 

YURTTA YAPILAN TÖRENLER 

Elmalı' da ebedi Şef' e saygı 

Sinop'ta yapılan törenden bir görünüş 

Erzin'de çelenklerle &üslenen 
büst 

lnegöl'de Atatürk büstüne 
konan ıiikran çelenkleri 
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amanda yapılan bir 
Bertin yakınlarında İ,~n \ tekerlekleri bulu· 
tank manevrasında, dırço .. ··1memiş tipte 

nan ıimdi;·e ka ar goru ' 
bir alman tankı 

. . . me • kanunlaı-ına 
h ··k .. tının emırna l d Fransız u ume V l ·yen yakın arın a 

'l ~ h a ansı . 'h t karşı grev sı a ı. d ve ticaret ıttı a • 
b l da ban o . Reım'de a§~ arın ~ halde nümayıf yapan 

ları bayragı oldugu. k' · 
beş bın ı§ı 

. nda bulunan 30.000 iıçiyi 
R.no labrı'j"ar;, dııan atan zabıta kuvetleri 
,,.;;caJele e er~uln ll<umu i!ilmle 

h emsiyesi 
K Dorıey'de mef ur f 

B. Çemberlayn eı[nJe gülerken 

Çin'de Yangçe nehrinde bulunan Çin gemile
rine karıı japon tayyarelerinin hücumunda 

bir Çin gemisinde infilak 

Valanıiyen civarında bir fabrikada Daladiye 
hükümetine yumruk sıkarak meydan 

okuyan ameleler 

Reno fabrikasından hükümet memurlarına 
karıı İsyan cürmiyle, göz yaşartan bombalar

la dı§arı çıkarılıp polis nezareti altıncı 
alınan işçiler 

istasyonda lranıız devlet adamlarına veda 
ve teıekkür ederken 

uı:us -7-

Bu sene lngiltere'de noel için gönderilen tebrik mektup ve kartları imparatorluğun her tarafına 
tayyare ile dağıtılacaktır. Yukardaki resim, bu iıe tahsis edilen mua%7.am tayyarelerden birini, 

''Mercury" yİ gösteriyor. 

Ark Royal zırhlıaının kıç güvertesinde tayyareler uçurmağa mahsus kınne 

Dünya hadiselerine 
l 

ait son resimler 

•e"ahatinclen bir intiba: 
damlarının son " _J k 

ln6iliz devlet a likaıiyle birlikte vapuıuan p ıyor 
Bayan Çemberlayn, DalaJiye'nin verdiği ziya/ette bulunmak 

illere Ke Dorıey'e giderken 
lngilu Ark Royal z.ırlJııının muazzam bacası ile genif 

güvertesinin görünütü 
B. çemberlayn, re 



DEMİRDAGıDAN KARABÜK1 E 

8~840 ton demir 
cevheri gönderildi 
Etibank'ın işletmekte olduğu Divrik demir madeninde m"'d 

· "h ı· h 1 d ' a en ıstı sa ıne· araret e evam edilmektedir. Bugüne kadar çrk • 
ı d · Ad . • k" arı an emır ma enının ye unu on binlerce tonu atmış bulu ak 
tadır. K:'rabük't~ kurulan ilk demir sanayi merkezimize n:,ı84Ö 
to~ demır cevherı .sevkedilmittir. Gene buraya sevkedilmek üze. 
re ıstasyonda _40 hın ton demir depo edilmiştir. Karabük fabrika
!a~ı yak~da ışleme_ğe haşlıyacağından Divrik demir madeninde 
ıstıhsa~. ışı. çok hararetli bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 

. En~ustrı h~~atımızın can damarını teşkil eden demir cevheri
n~n, turk kahılıyeti ve türk bilgisi ile nasıl bulunduğunu, aşağıda
kı satırlarda okuyacaksınız: 

Demir nasıl bulundu ? ı--

1936 senesinde Sıvas • Erzurum de- il İ0 " .. •• .. • ı A 1 m~:yolu?un geç~ceği yeri tesbit eden nonu 1 e rnavu 
muhendı!\ler, Dıvrik civarında çahş-
mağa başladıkları zaman garip bir fi. . 
zik hadis~~i~le ~ar~rlaşmışlar, pusla- Ye Norveı kırallan 
!arının muhım ınhıraflar yaptığını ) 
görmüşlerdir. Bu hal mühendislerin 
dikatini çekmiş ve vaziyeti derhal 
vekalete bildirmişlerdir. Vekalet de 
hadiseyi maden tetkik ve arama ens . 
titüsüne bildirmiştir. Bu esnada Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü de 0 
mıntaka?a kömür aramakta idi. J eo
loglar cıvar arazide mühim miktarda 
demir cevheri serpintilerine tesadüf 
etmişlerdi. 

Gerek nafıanıri ihbarı, gerek ensti
tü mütehassıslarının tetkikleri neti
cesinde, Divrik civarının esaslı ve il
mi bir araştrrmaya tabi tutulması ih
tiyacı tesbit edildi. Fakat bu esnada 
kış bastırmış, bu araziyi tamamen kar 
kaplamış bulunuyordu. 

Karlar eridikten sonra yani 1937 
baharında geniş mikyasta tarama işi
ne bal}landı. Arazide birkaç koldan 
keşif yapılıyordu. Bu araştırmalar a
rasında bazı deinir mostralarına tesa
düf edilmiş idi. Fakat bunlar ancak 
küçük damarlar halinde idi. Halbuki 
40-50 bin tonluk demir serpintisi ya
pan bir madenin daha zengin damar
ları olması icap ediyordu. Bu gaye 
ile arama ve taramaya devam edildik
ten sonra bugünkü zengin demir kay
nağı tesbit edildi ve bu dağa "De -
ttıirdağ" adı verildi. 

arasında telgraflar 
(Başı 1 incı sayfada) 

yısiyle gönderdikleri tebriklerinden 
derin surette mütehassis oldum. Ken· 
dilerine hararetle teşekkür eyler ve 
şahsi saadetleriyle cesur ve asil türk 
milletinin refahı hakkındaki temen • 
nilerimi kabul etmelerini rica ederim. 

Z og I. 

lnönü ile Norveç Kıralı 
arasında 

Ankara, 6 a.a. - Norveç kıraliçesi 
Maud'un vefatı münasebetiyle Reisi -
cümhur İsmet İnönü ile Majeste ye • 
dinci Haakon arasında aşağıdaki tel -
graflar teati olunmuştur: 

Majc$te Yedinci Haakon 
Norveç Kıralı 

Majestelerinin ve bütün Norveç'in 
büyijk matemi haberi ile derin suret -
te müke-dder olarak, Majestelerine en 
samiinl taziyelerimi takdim eylerim. 

lnönü 
Ttirkiye Cümhurreisi 

Ankara 
Derin yasım karşısında ekselansla • 

nrun kederli sempatisinden ziyadesiy
le mütehassis olarak kendilerine bara
re~e ~kür 9derim. Fennt çalı§ıllalar kıaa za=anda dc

nıirdağın ne kadar zengin bir demir 
yatağı olduğunu meydana çıkarmış· 
tır. Bu mıntakalarda yeni araştırma- 1 
lara devam edilirken bir taraftan da 
Etihank demir işletme teşkilatmı ku
ruyordu. 

Haakon 

BIBLIYôGRAFYA 1 
Nihayet işletme teşkilatı tekamül 

etmiş '(e 1938 de istihsale başlamış 
bulunmaktadır. Madenin istihsal ye -
k~nu her gün daha ziyade artmakta, 
bır taraftan da arama ç"ahşmalarına 
d~~ edilerek bu servet kaynağının 
muhım miktarı tesbit edilmektedir. 

Demirdağı'ndaki maden vasati ola
rak yüzde 65 ten yukarı d~mir cevhe
rini ihtiva etmektedir. Aynı zamanda 
bu cevher kaynağında dünyada pek 
e~der memleketlere nasip olan, key
f ı.y~t. z~ng~~l~ği ve .kemiyet bolluğu 
gı~ı .1~1 ~u~ı~ h~ssa ~ir araya gel -
mıştır. Dıvrık tekı demır cevheri, ya-
ı:>ıc~ ve yaratıcı Türkiye'nin bugünkü 
~ht.ıyaçlarını ta~min ettikten · başka 
ıstıkbalde de bırçok nesillerin ihti . 
yaçlarını karşıhyacak kadar zengin 
ve yüksek kalitelidir. 

Bu zengin kaynak, herhangi bir iyi 
tesadüf neticesinde bulunmuş değil . 
dir, bu kaynağı meydana çıkaran tek
nik, teşkilat ve bilgidir ki bu mazha
riyet de ancak cümhuriyet yıllarına 
nasip olabilirdi. 

Danzig ve Polonya 
arasında bir 

anla~mazhk ~ıkh 
D ig 6 a.a. _ Polonyamn yeni-

d 
aknz 'ıu<ıunun 20 inci dönüm yılı en uru :s • • 

.. betiyle Varşova hükiımetı ta-munase 
11 

.. 
rafından çıkarılan posta pu arı yu-
zünden Danzig ile Polonya arasında 
bir ihtilaf çıkmıştır. Çünkü .:01.~n!.~ 
hükümeti bu pullardan dordunu 

D . taları tarafından kullanıl-
anzıg pos 

masmı istemektedir. . 

D . . vor Posten gazetesı, bu 
anzıgeı h' t. 

pulların Danzig'e Polonya ına ıye ı 
vereceg-ini ve bu suretle halkın alman 

. ~· · yazmak hissiyatını rencıde edecegınt 

tadır. 
Bu gazetenin yazdığın,a ~öre ~~n-

zig hükümeti Polonya mumessıhne 
bir muhtıra vererek, bu pulları~ te -
davüle çıkarılmamasını israrla ı~te · 
miştirPolonyanın cevabı memnun~!~~ 

d ·w• d D · huku verici görülme ıgın en anz.ı~ . 
meti. icabeden hattı hareketı ıtıh~z
da serbest bulunduğunu bildirmiştır. 

ÜLKÜ 
Halkevleri dergisi 

~e~inci sayısı çıktı 

~lkü'nün son sayısı Büyük Ölünün 
azız hatırasına tahsis edilmişti. Sayın 
İnönü'nün türk milletine hitabesiyle 
Büyük Millet Meclisinde intihabı mü
teakip söylediği nutuk ve yabancı ga
zetelere beyanatı Ülkü'nün sayfalarına 
konmuştur. Bundan sonra dergide sı
ra ile şu yazılar vardır: Necip Ali Kü
çüka'nın (Atatürk ve inkılap), Şevket 
Aziz Kansu'nun (Atatürk) başlıklı 
makaleleri, Albert Sarraut ile Conte 
de Chambrun'ün Atatürk ha.kkmdaki 
tahassüs ve hatıraları, Hatay devlet rei 
si-Tayfur Sökmen ile Hatay mebusu 
Hamid Selçuk'un millet m~clisindeki 
nutukları, E . Ekrem Talu'nun (O bi
zim içimizde yaşıyor), Nihat Sami Ba
narlı'nın (Atatürk'e yıanışlar), F. Ce
lal Güven'in (İnsan Atatürk, O'nun 
rengi), Vedat Tör (Son demokrat -
Üniversel usta), Burhan Belge'nin 
(Acının· manası, sevilen ve sayılan 
Türkiye), M. Emin Erişirgil'in (Ta
butunun huzuruna giderken) Fazıl 
Ahmet Aykaç'ın (Bayrağın gölgesin
de - Asıl durağı), Hasan • A'li Yü
cel'in (Kendime söylüyordm ..:_ Anka
ra ve Atatürk), F. R. Atay'ın (Atatürk 
Ankara'da - Atatürk'ü teşyi eden
ler), Nihat Sırrı'nın (Atatürk), Naim 
Onat'ın (Atatürk ve Ülkü), Kemal 0-
nal'ın (Atatürk için) adlı makaleleri. 
. Ül.kU'nün bu sayısında Orhan Şa
ık G"k 0 yay'ın (Yas) ve (Yarı çekilen 
ba~rak_> Şükrü Kurgan'ın (Ağıt), İ. 
Alaett~~ Gövsa'nın (Tavaf), Mithat 
Cemal ın ·(Atatürk'e), H. T. Da "lıo ~ -
lu'nun (At • g g a .ma ağıt) başlıklı şiirler 
vardır. 

Ülkü, Atatürk için yabancx matbu
atta çıkan yazıların mühim parçaları
nı sayfalarının müsaadesi ni.sbetinde 
bu sayısına almı§tır. 

Büyiik Kurtarıcının hid hastalık 
devresinden t?aşhyarak Ankara'da ya
pılan son merasime kadar geçen zama. 
nın oldukça geniş bir tarihçesi Ülkü
nün 70 inci sayısında her zaman isti
fade ile okunacak kısımdır. 

ülkü'nün bu sayısını da okuyucıda
runıza tavsiye ederiz. 

• 

ltalya' da lale beler 
Tunus'u isteriz 
diye bağırdllar 

(Başı 1 inci sayfada) 

mutalibatına karş[ ingiliz noktai na • 
zarına dair yapmış olduğu beyanat, 
Roma mahafilinde hayretle karşılan
mıştır. 

Filhakika Roma maıhfilleri mezkur 
mutalibatın italyan - ingiliz anlaşma -
sına aykırı bulunmadığı mütaleasın

da idi. Hususiyle ki gene mezkur mah
filler, lngiltere'nin bu mesele yüzün
den Roma ile baş gösteren anlaşmayı 
hiç de bozmak istemiyeceği kanaatini 
besliyordu. 

İşte bunun içindir ki, Romc:. mah
fillerinde bu akşam bir hayal inkisarı 
müşahade edilmektedir. Mamafih İ
talyan matbuatının hücumları devam 
etmektedir. Fakat bu hüc:.ımlc.r daha 
ziyade fransız gazetelerinin . neşriya-

tını istihdaf eylemektedir. 

l ngiliz gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 6 a.a. - ıngiliz gazeteleri, 

İtalyan tezahüratını ve Avrupa siya
setini kendi temayüllerine göre mev -
zuubahis etmekte devam !!diyorlar. 
Fakat hadiselerin tefsir tarzı her ne 
olursa olsun bütün gazetele:-de aynı 

temayül tezahür eyliyor: Paris • Lon
dra mihverini sağlam olarak muhafaza 
etmek lüzumu. 

Taymis gazetesi diyor ki: 
İtalyan gezetelerinin neşriyatına 

l:iakılırsa ingiliz efkarı ..ımumiyesi 
İtalyan mutalibatına müzahirdir. Hal
buki bu katiyen varit değildir. Şurası
n. da ehemmiyetle kaydedelim ki, ital
yap matıbuatı, İngiltere'nin Roma nez
dinde bu meselede yaptığı şiddetli te
şebbüs hakkında hiçbir kelıme yazma
maktadır. 

News Kronikl gazetesi,. gerek 
İngiltere gerek Fransa için biribirle
rine sıkı sıkıya bağlı kalmak zarureti
ni ve totaliter devletlerin tehditlerine 
karşı aynı azmi göstermek zaruretini 
tebarüz ettiriyor. 

I tal ya emelleri ve /ransız 
gazeteleri 

Paris, 6 a.a. - "İtalyan emelleri,, 
gazetelerde geniş tefsir ıuevzuu teş • 
kil etmekte berdevamdır . 

Matin gazetesinde, Senatör ve eski 
nazıır Jean Fabry'Roİna tezahüratı ü
zerine Frarı.aa'da hasıl olan reaksiyo
nwı mUttthh ve Oc.ı:in oldu);unu k&y• 

dettikten sonra diyor ki : 
"Versay'ın hatası Almanya'yr ikin -

ci planda bir millet yapmak isteme • 
sinde olmuştur. Almanya'nın kalkın • 
ması daha enerjik oldu. Fransa'yı im-
paratorluğa halel vermek suretiyle kü
çültmek istiyenler de buna benzer bir 
haıta işliyecektir.,, 

l tal yan ba.sırıı takbih ediliyor 
İtaiyan hattı hareketi karşısında in

giliz reaksiyonundan bahseden Mor -
van, Jour gazetesine Londra'dan şu 
satırları yazıyor : 

" Kontrol altında olan italyan mat
buatının tecavüzü kayıtsız ve şartsız 
bir şiddetle takbih edilmiş ve Gayda'· 
nın kaleminden çıkan en son yazılar 
da İngiltere'de Avrupa yatışması iç.in 
çalışmak ümidinde bulunan ve İtal -
ya'.nm hüsnü niyetine güvenen kim • 
seleri derin bir inkisara uğratmıştır.,. 

Jour gazetesinde Bailby yazıyor : 
''İngiltere'nin Roma'da müdahale • 

sinden çıkarılacak netice, fransız - in
~liz antantının bugün mükemmel bir 
şekilde işlediğinin bütün dünyaya 
gösterilmiş olduğudur.,, 

Mesele nasıl kapanabilir ? 
Populaire gazetesinde Brossolette 

diyor ki : 
"Mesele ancak Musolini ile dama • 

dının, mebuslarının, siyah gömlekli -
lerinin, halkın ve askerlerinin kindar 
hücumlarından ve emellerinden vaz 

geçmeyi kabul ve kabul ettiklerini de 
isbat ettikleri gün kapanmış telakki e
dilebilecektir.,, 

Action Française' den : 
''Mevcut malUmata göre, Ciano in

giliz - İtalyan anlaşması hükümlerin -
den intiraf niyetinde olmadığını Sir 
Perth'e bildirmiştir. İmdi, bu hüküm
ler arasında Akdeniz statükosunun 
karşııhklı garantisi ön safta bulun -
maktadır ve Ciano ise, Tunus'un ve 
Korsika'nın aidiyeti meselesinin bu 
statükoyu az çok alakadar edeceğini 
inkar edemez. Bu bedahate karşı ko
yacak gizli bir dinamizm veya Münih 
zihniyeti mevcut değildir • ., 

Lort Samuel ltalya,yı tenkit 
• ediyor 

Londra, 6 a.a. - Lort Samuel dün 
akşam Liverpul'da söylediği bir nu • 
tukta, tam başvekilin Roma'ya gitmek 
istediği bir sırada vuku bulan italyan 
hattı hareketini şiddetle tenkit ede -
rek : 

"- Efkan umumiyenin, dostlarımı
zın düşmanı olduklarıını ilan edenler· 
le hükümetinıizin samimi ıı:ıüoaacbct -

Sıkı emniyet tedbirleri alındıktan sonra 

Fon Ribbenlrop 
Dün Paris'e geldi 
Paris, 6 a.a. - Alman hadciye nazı

rı Von Ribbentrop'un Paris'i ziyareti 
münasebetiyle bu sabah erkenden al
man hariciye nazırının çıkacağı İnvali
des istasyonu etrafında sıkı bir polis 
kordonu tesis edilmiş bulunuyordu. 
İstasyon iki memleket bayraklariyle 
süslenmişti. 

Misafirin şehri katetmek mecburi
yetinde kalmasına mahal vermemek i
çin tren ,mutat olduğu veçhile şimal 
istasyonunda duracak yerde İnvali
des istasyonuna gelmiştir. 

Saat 10,30 da bizzat Faris polis mü
dürü istasyona gelerek polis kordonu. 
nun idaresini eline almış ve bir müd -
det sonra da resmi zevat istasyona gel
meğe başlamıştır. 

Saat tam 11,10 da alman hariciye 
nazırı ile maiyetini hamil bulunan 
tren istasyona girmiş.ir. Istasyonda 
hariciye nazırı Bonnet, hariciye genel 
sekreteri Legcr, hariciye nezareti er
kanı Almanya"nın ve Fransa'nın Paris 
ve Bedin elçileri ve diger birçok ze
vat hazır bulunuyordu. 

l ki lıiı.riciye rıazırının 
seliimlu~ması 

Von Ribbentrop arkJsmda zevcesi 
olduğu halde trenden inmiştir. Üze
rinde siyah 1..ıir kostüm vardı. Von Rib
bentrop kendisine doğru ilerlemekte 
olan Bonnet'yi çok güler yüzle kar~ı
lamış ve iki devlet adamı zevkli ve sa
mimi bir el sıkışı yapmıştır. Bu anda 
Ribbentrop'un şunları söylediği işiti

liyordu: "Fransa'ya geldiğimden ve 
sizi tanıdığımdan dolayı fevkalade 
bahtiyarım.,, 

Hariciye nazırına askeri merasim 
yapılmış ve heyet istasyonun iki tara
fına dizilmiş olan alman kol~isinin a
rasından geçerek dışarı çıkmıştır. Fon 
Ribbentrop Paris'teki alınanların her 
birinin önünde ayrı ayrı durmuş ve 
onları Nazi usuliyle selamlamıştır. Bu
na mukabil resmini almak istiyen fo
tografçıların önünden süratle geçmiş 
ve fransız halkına hitaben istasyona 
konulan radyoda birkaç söz söylemesi 
rica edildiği halde beyanatta buluna
mıyacağmı söyliyerek uzaklaşmıştır. 

Alman heyeti doğruca Konkordia 
mevd-e.nınA-:ıt..t hl;v;;ı. P:ol:uı. ntı>linı> in
miştir. Meydanda seyrüsefer muvak -
katen tatil edilmiş bulunuyordu. Halk 
lse polis müfrezeleri tarafından çok u
zak n •• safelerde durdurulınU§tU. 

Elize sarayında 
Alman har1ciye nazırı Fon Ribben

trop, öğle üzeri büyük üniforma ile 
Elize sarayına gidere kreisicü.mhur ta
rafından hususi olarak kabul edilmiş
tir. Almanya'nın Faris büyük elçisinin 
de ha.zır bulunduğu bu mülakat 25 da
kika sürmüş ve reisicümhurun mesai 
odasında cereyan etmiştir. 

Alman hariciye nazın saat 13,15 te 
başvekalete gitmiş ve başvekilin öğ'le 
ziyafetinde bulunmuştur. 

Saat 15 te hariciye nezaretine giden 
Fon Ribbentrop orada fransız hariciye 
nazırı Bonnet ile Fransız - Alman dek
~arasyonunu imzalamıştır. 

İmzayı müteakip iki hariciye nazı
rı konferans salonuna çekilerek uzun 
müddet görüşmü,ilerdir. 

Fransız kabinesinin 
ıopl.anıısı 

Paris, 6 a.a. - Bu sabah reisicümhu
run riyaseti altında toplanan kabine 
Fransız - Alman müzakerelerine esas 
olacak meseleleri bütün teferrüatiyle 
tetkik etmiştir. 

ler idame edemiyeceğinin ltalya'ya 
açıkça anlatılması hususunda israr et
mesi icap eder . ., 

Aym zamanda hükümet, parlemen
tonun toplanması tarihini sekiz ilkka
nun olarak tesbit eylemiştir. 

Hükümet, greve iştirak eden me
murlara verilecek cezaları da kararlaş
tırmıştır. 

Resmi bir tebliğ çıkarıldı 
Paris, 6 a.a. - Hariciye nezaretin

de saat 15.45 de başlı yan Bonnet - fon 
Ribbentrop görüşmeleri 18.25 e kadar 
devam etmiş ve bu saatte iki hariciye 
nazırı "Horloge" salonuna geçerek 
burada alman gazetecileri ile fransız 
gazetecilerini kabul eylemişlerdir. 

Eve la, B. Bonne, fransızca ve al -
manca olarak neşredilen aşağıdaki res 
mi tebliği okumuştur: 

"Alman hariciye nazırının 6 kanu
nuevelde Paris'i ziyareti, geniş bir 
fransız - alman fikir teatisine vesile 
~eşkil eylemiştir. B. fon Ribbentrop 
ıle B. Bonnet arasında yapılan görüş
melerde, esaslı Avrupa meseleleri ve 
bilhassa doğrudan doğruya Fransa ve 
Almanya'nın politik ve ekonomik mü
nasebetlerini alil.kadar eden meseleler 
tetkike tabi tutulmuştur. Her iki ta
raf şu ciheti kabul etmişlerdir ki, 
iki memleket arasında, hudutlarınrn 
kati surette tanınması esası üzerine 
dayanacak mi.inasebetlerin inkişafı, 

yalnız bu iki memleketin müşterek 
menfaatlerine yaramakla kalmıyacak, 
fakat aynı zamanda sulhu idame ve 
ona esaslı bir yrdım teşkil eyliyecek
tir. Bu ümidledir ki, iki memleket ha
riciye nazırları, her iki hükümetin 
üçüncü devletlerle olan hususi müna
sebetleri hakkındaki ihtiraz kayıtları 
ile beraber, karşılıklı hürmet esası 
dahilinde sulhperver işbirliği azim
lerini bildiren ve bu suretle umumi 
sükun yolunda mühim bir a.dım teş
kil eden bir deklarasyon imzalamış -
tardır . ., 

Fon Ribbentrop'un beyanatı 
Resmi tebliğin okunmasmdan son

ra söz alan B. fon Ribbentrop, Fran
sa ve Almanya'nın medeniyete yap. 
tıklan yardımları hatırlatmış, harp 
esnasında iki milletin gösterdiği kar
şılıklı cesareti yadetmiş ve demiştir 
ki! 
"- Bugünkü deklarasyon, tarihi 

yanlış düşünceleri bir tarafa bıraka
cak ve iki memleket arasındaki mü
nasebetlerde gerginliği izale eyliye • 
cektir.,, 

B. fon Ribbentrop, bundan sonra 
Münih'te B. Daladiye'ye karşı göste
rilen hararetli hüsnü kabulü ve biz
zat kendisinin bu sabah Paris'te gör
düğü bu derece sempatik hüs.nü ka
bulü tebarüz ettirdikten sonra sözle
rini şöyle bitirmiştir: 

''- 6 kanunuevel tarihi, iki memle
ket münasebetlerinde yeni bir devre 
açmaktadır.,, 

• B. Bone konu§uyor 
B. fon Ribbentrop'tan. sonra B. 

Bonne de söz almış ve bugün imzala
nan müşterek deklarasyonun fransız 
- alman hudutlarını kati surette tanı· 
makla uzun bir tarihi davaya bir ni
hayet vermiş olduğunu ve iki mem
leket arasında isbirliğini hazırladığı
nı tebarüz ettir~iştir. Fransız hari
ciye nazırı, iki memleket arasındaki 
entellektüel mübadelelerin kıymetini 
de bilhassa kaydeyledikren sonra de
miştir ki: 
"- İki millet, biribirine karşı, u

mumi harpten doğan mütekabil bir 
hürmet hissi duymakta ve bugün an
laşma ve sulh havası içinde çalışmak 
arzu eylemektedir . ., 

Yugoslavya Naibi 

Prens pol paris'te 
Faris, 6 a.a. - B. Bonnet, yarın sa

at on birde, Londra dönüşü halen Pa
ris'tc bulunan Yugoslavya kıral naibi 
Prens Paul tarafından ka.bul edilecek- · 
tir. 

Reisicümhur B. Lebrun, yarın 

Prens Faul şerefine bir öğle ziyafeti 
verecektir. 

B. Daranyi meclis 

reisliğine seçildi 
Budapeşte, 6 a.a. - Tahlis edilmiş 

araziden intihap olunmuş 17 mebus, 
dün şiddetli alkışlar arasında parla -
mentoya girerek yerlerini almışlardır. 

Yeni celsede mevcut 235 reyden 
150 sini kazanmak suretiyle B. Da -
ranyi yeniden meclis reisliğine inti -
hap edilmiştir. 

Bir katil kadın 

idam edildi 
Viyana, 6 a.a. - Aralarında kocası 

ve altı aylık çocuğu da bulunduğu 
halde yedi kişiyi sigorta primlerini al
mak için katleden ve idama maıhkilın 
olan Marte Marek bu sabah burada j,.. 

dam edİ'lmiştir. 

Akti vapur~un 17 
yolcusu kayboldü 

Bre.st, 6 a.a. - Laplata alman va • 
puru, Akti yunan kargosundan kur
tarılan 15 kişi ile birlikte dün akşam 
üzeri buraya varmıştır. Pazar günii 
Laplata ile çarpışan bu yunan kargcr 
su bir dakikadan az bir zamanda bat
mıştır. Kaybolan 1 7 kişi arasıında 

geminin kaptanı Minaa Vardava.s ile 
mühendis makinist Konstantina '9e 

kansı da vardır. 

B. Bonne, sözlerini şöyle bitirmi§
tir: 
"~ Busünkü deklarasyon. işbirliği 

eaerınde büyük bir merhaleyi kaydet
mekte ve Franea bu esere bütün mem 
leketlerin iştirakini arzu eylemeıldc ~ 
dir . ., 

Fon Ribbentrop l t.alya 
1 

sefiriyle görüştü 
Saat 18.35 de BB. fon RibbentroP. 

ve Bonne, beyanatlarını bitirmişler 
UlıP ;ı,.; ~ .......... 1ot.. ...... he .. :-.:.---: -:.--1: _ 
gazetecileri ile birlikte büfeye yak. 
laşmışlardır. 

B. fon Ribbentrop ve maiyetinde
ki zevat, hariciye nezaretinden çıka .. 
rak saat 18.55 te oteline gelmi§ ve o
telde saat 19 da ltalya'nın Paıris bü
yük eJÇisi B. Guarigli'yi kabul etmiş
tir. 

B. Guarigli, lark beş daı1dka n_ 
fon Ribbentrop'un yanında kaldık~ 
tan sonra, saat 19.45 tıe otelden çıık: ... 
mıştır. 

İtalyan büyük elçisi, bu ziyaretinin 
maksadı hakkında keodi&ine sual eo
ran gazetecilere, "bu, tamamiyle bir 
nezaket .ziyaretidir.,. demiş ve bu .zi
yaretin eveke tasarlanmış olup olma
dığını soran bir gazeteciye cevaben 
de "hayır., diye mukabele etmiştir. 

B. B_one, nin ziya/eti 
B. fon Rıbbentrop ve refikası y.sı

larında Almanya'nrn Paris büyük el
çisi ile Kontes fon Welczeclc oldu -
ğu halde, saat 20.40 ta otelinden çı -
karak fransız hariciye nazırı ile Ba
yan Bonne'nin şereflerine büyük bir 
ziyafet verdiği hariciye nezaretine 
gitmişlerdir. Bu ziyafette ezcümle 
nazırlardan B. Marşando, Saro, Ber
tran ve Reyno ile B. fon Ribbentrop -
un refakatindeki zevat, Almanya'nın 
Faris büyük elçiliği erkanı, birçok 
fransız devlet ricali ve hariciye yük
sek memurları hazır bulunmakta idi. 

demiştir. 

ltalya 1935 anl.a§masını 
yırtarsa ••. 

Faris, 6 a.a. - Fransa ile İtalya ara
sındaki anlaşmazlıktan bahseden Pi
er Bernü, Jurnal de Debats gazete
sinde neşrettiği bir makalede diyor 
ki: 

Deklarasyonun metni 
1 - Karşılıkh dostane münasebat 

"Eğer İtalya, 1935 Fransız - İtalyan 
anlaşmasını yırttığını söylüyorsa, o 
zamıaın kendisine verilen araziyi elin
de tutmak hakkını da haiz bulunma~ 
maktadır." 

2 Bugünkü hududların 
3 Anlaşmazhk halinde 

katil iğ i 
istişare 

Paris, 6 a.a. - Fransız - Alman dek
larosyonunun metni şudur: 

Fransa cümhuriyeti hariciye nazırı 
Bir alman tekzibi Georges Bonnet ve Reich hariciye na-

Berlin, 6 a.a. - Bir ingiliz gazetesi, zırı Joachim von Ribbentrop, hükü
bu sabah, büyük harflerie, Romada'ki metleri namına ve hükümetlerinin 
Alman büyük elçisinin dün akşam emriyle hareket ederek, Paris'te 6 
Kont Ciano'yu gördüğünü ve kendisi- Kfınunuevel 1938'deki mülakatlarında 
ne, İtalyan gazetelerinin Fransa'ya aşağıdaki hususatr kararlaştırmışlar
.karşı olan hattı hareketi hakkında Al- dır: 
man hükümeti namına bazı aleyhtar 1 - Fransız hükümeti ile alman hü
düşünceler bildirdiğini neşretmiştir. kümcti, Faransa ile Almanya arasında 
Yarı resmi bir menba yolu ile resmi sulh ve iyi komşuluk münasebetleri

alman mahfillerinden öğrenildiğ~ne nin, Avrupa vaziyetlerinin tarsini ve 
göre, Almanya'nın Roma büyük elçisi umumi sulhun idamesinin esaslı un
Kont Ciano'yu ziyaret etmemiş ve bu surlarından birini teşkil ettiği kanaa
tarzda bir düşünce de ileri sürmemiş- tine tamamiyle iştirak etmektedir. Bi
tir. ~ngiliz gazetesinin bu haberi ta-

1 
naenaleyh iki hükümet, iki memleket 

mamıyle yalandu. arasındaki münasebetlerinin bu isti-

kamette inkişafını temine liıitün ku-
vetleriyle çalışmaktadır. · 

2 - İki hükümet, memleketleri a
ra~unda araziye müteallik hiç.bir me
selenin muallakta kalmamış olduğu
nu müşahade eder ve bugün memle
ketleri arasında çizilmiş bulunan hu
dudun kati olduğunu resmen tanır. 

3 - İki hükümet, aher devletlerle 
olan hususi münasebetleri kaydı ihti
razisiyle, iki memleketi alakadar e
de·n bütün meseleler hakkında temas
ta kalmağa ve bu meselelerin müstak
bel inkişafı enternasyonal müşkilat çı
karmak tehlikesini gösterdiği takdir
de biribirleriyle istişarede bulunmak 
kararındadır. 

İfbu deklarasyon derhal meriyete 
girecektir. 
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Yayma Kurumunün 
çalışma proframı 

Hukuk İlmini 
1938 - 1939tyılı 

Büyük. hukuk kamusu 
haz1rhklar1 ilerliyor 

Avukatlık kanunu hakkındaki anketimiz -
Fehmi Kural anlatıyor 

Avukat içtimai doktordur 
VE TÜRK AVUKATI 

Dost ve kardeı İran meclisinde 

Atatürk için tertip 
edilen tclzim celsesi 

. . • badiyle tetekkül eden ''Hukuk ilmi-
Hukuk f ıknnı yayma ma d ı fiil& devresine girmit 

ni Yayma Kurumu" bu sene e gene ça 
1klarını ögw renmek üzere 

bul N tddamu ye ne yapaca 
Yeni eserle iftihar eder 

Parlamento Reisi 8 . İsfendiyari bir nutukla 
iki memleket arasındaki dostluğu anlattı 

unuyor. e yap . R fik lnce'ye sorduk. Bize tun -
kurum bafk•nı Mamu mebusu e 
lan söyledi: 

Avukatla konuımak hem güç, hem zevkli oluyor. Güç oluyor: 

k mecmuayı istemiştir. Biz he~ü.~ ha · 
Her ıeyden evci fasılasız çalışma zırbgını ikmal edememek yuzunden 

programımızın başında gelir. itirafa . tizar mevkiindeyiz. Yakında gene 
-ecburuz k1° bu çalııun2 hızımızı Ad- ın · · ı b · · ou • :r-- büyüklerimizin hımmetıy e u ııın 
liye Vekaletinden, Cümhuriyet Hal~ de baprıtacağından emınız. 
Partisinden alıyoruz. Onların maddı Bu sene .zarfında tertip edilen kon-

Çünkü karıılannda. insan onlar kadar güzel ve onlar kadar seli -
hiyetli konupmadığı için sıkılıyor ve terliyor, fakat zevkh olu -
yor. Çünkü aldığınız cevaplar istediğinizden daha mükemmel, 
dütündüğünüzden daha derli toplu ve umduğunuzdan daha tat
minkir oluyor. 

- t d larr ol-'"•"' kuru· 1 d Bu meılek erbabiyle yakından temas 1 .. e manev yar ım u--. . bu fera .. •lar •un ar ır: 
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ÇalıtmaJarımızın başın a . . . ve ulusal mektepler), 
Hukuk Kamusu" eski ebem1yetını 

24
. 

12
. 938 : B. Etem Men~menci~.ğ- peli müdavimleri, dava taraflarının N Ö b e t Ç İ E c z a n e 1 e r 

muhafaza etmektedir. Bu kamusun 
1 

_ Siyasal Bilgiler Okulu profesor- namlarına, hakimle çatır çatır müna -
ihtiva edeceği hukuk mevzularını seç 

1 
u ·nden (Beynelmilel camia buku · kap eden ve hakkı ortaya çıkarıp sa- ~===~esi ~ ~:t~~tu~f ~~~!~~~~r Ecz.lerı 

mekte olan selibiyetli ve ilimlerden erl ib" t lesi) hibine verdirinciye kadar dosyalarla Salı - Merkez Eczanesı 
. . -rdır Ta- kunda sel 1ye meae ' mürekkep bir beyetım1z •• · 

7
_
1
_939 .. B. ffirıch. lstanbul hukuk yazı okumaktan, saatlarca konuşmak - Çartamba : Ankara E czanesı . ı ce Uç Perıembe : Yenı ve Cebeci Eczaneleri 

rama iti ilertemif, kanaatım z f k'"lteıi profeaörlerinden: (Dev Jet tan çekinip yılmıyan bu meslek sahip- Cuma : Halk ve Sakarya Eczanelerı 
ay sonra bize müıpct bir netıce yere- i:t:.di tetekküllerinin hukuki mahi- leri insanla gayet çabuk dost oluyor - Cumartesı Ege ve Çankaya Eczanelerı 
cek vaziyet göstenndi!e bi~:~arnyaıt~:~ yeti), E A b"'k lar. Allah düşürmesin ama, şayet bir ACELE iMDAT 
Tahminimize göre ort Zl-1-939: B. Ahmet sat rse u · gün avukatlık işim olursa muhakkak 
hukuk mevzuunu içinde tatıyacak ;.e Ankara hukuk fak~ltes~ ve siyasal ki kolaylık görecegim. 
en qağı yedi cilt tutacak olan b~ k." bilgiler okulu profesorlerınden: (Ta- Avukat Fehmi Kural'la konuşuyo -
muı, Türkiyemizin ilim b~:;:i : 1;_ rihl mektep), l ruz. Önce, bana gösterilen nazik mua-
çah9malarının müstetna 1r 

1 
4-2-939: B. Ferit Ayten .. • ~tan bul melenin, sarf edilen iltifatkar sözlerin 

b• · e mevzu arı k f 1 d caktır. Tarama iti ıtınc • ca üniverstiesi Sabı pro esor erın en: altında mahçup kalıyor, bir fırsatını 
ihtisasa göre mütehasaıslara dagıta - (Yeni alman hukuku), düşürüp soruyorum : 
~ h k k kamusu ter· ff ·g İstanbul hu 
gız, tıpkı alman u u bü '"k 18-2-939: B· onı .. • . · lırtimai doktor: AJ'UKAT • • • 
tibinde tab'a baı:.lıyacağız. Bu yu k k fakülteıi profesorlerınden: (Es- ~ 

7 • bastırma· u - Size göre avukat ... 
ve tab'ı ıı:-6k masraflı eserı . . •. : ve yeni tabii hukuk), 

7 • •--'-ul etm1tt1r. ıu Al" F t B ·ı t t Derhal, konuımağa başlıyor. Daha 
Yı Adliye Vekaletı ~ t"mı·. 4-l-939: B. ı ua aşgı - ı an-da nııır ı • · D k f ilk cümlesi avukatın belki de bütün bir 
Hazırlama masraflarını r- b 1 hukuk fakültesı e anı, pro e · 

u k k ~-- h""k • tarifidir: 
lutfetmektedir. tı'" ft8111ı ··r. (Muasır bu u ta ilUUPıC u mı A ka . . d k d h 

.. Milletlerin hukuki ~a':. '"Tiirki· soh;ılarının meıuliyeti meselesi), vu t, ıçtırnai o ter ur. Ve e-

l d k
. f ı-• netrıya şalS-3-939 .. B. Ali Rıza Türel _ Kon- men bu cümlenin izahına geçiyor: Bu 

a tm a ı ranı .. - . ._ Bu netriyat ye" mizi de nave ett1... F sa. ya mebusu: (Kanun hakimiyeti), sebeple: Cemiyet içinde vukua gelen 
· · · • d •imdiye kadar ran 

1 
.. _939: B. Sıddık Sami Onar • ls- hukuki hadiselerin, adli sabaya inki -

ıerı11 ıçın e s 1 vakya. Ro · -T k·ı· d · 
Belçika. lspanya. Çek~;di (Türki. tanbul hukuk fakültesi profesörlerin- ı ap e en enın ve ıstırapların ılk ma-
manya. bviçre v_ard:, tuıunuyor. şu den (MUe11cse nazariyesi ve bu na. kc;;dir. 

1 
• 

Bir varalama. bır kaza. fevkalade bu 
hastalık vukuunda acele ımdat uıtemek 
ıçın beledıyeler hastanesıne (2257) 
numara ıle telefon edılır. 

Lüzumlu Telefon Numaralar1 

Yangın ıhbarı: (1521 ) . - Telelon mura· 
caat. ııehır: ( 1023 1024). $ehirlerara· 
ı;ı: ( '> J4l ;:.342, Kl .. kt ık v ı. Hava
eaz.ı arıza memurlueu. 0846). - Me 
sajerı Sehır anhan : (3705). - Taksı 
telefon num:ıral ı ı: Z ıncırlıcamı cıva. 
rı: (2645-1050-1 Hi6). - Samanpazarı ci· 
varı: (2806-3259). • Yenışebır. Havuz· 
batı Bızım taksı: (2323 ). - Havuz bası. 
Guven taksı: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksısi: (3997) 

Otobüslerin ilk,ve 
son seter1eri 

ye) bu sıraya ~1f'll2e._!e olan kitabın zariyenin bur türk idtre mücsıesele- undan do ayıdır kı: Avukat, bir ta-
d k.k d t bedıldl •• rinin dotufuna ve inkiıafına tatbiki), raftan hakkı tevzie memur olan adi- Ulus M. dan K. dere', e 

a 1 a a a upanelerimizi zen. S h t b l b 1 ·· • di. af halk K. dere'den Ulus M. na pek yakında kiit ihana tUrk hukuki· ts-4-939: B. c wars - stan u u- et muesıesesı, ger tar tan, 

Sabah 
tık 

sefer 
6.45 
7.15 

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

ginleıtirmele \'C; rofesörlerinin ve kuk fakültesi profesörlerinden: (Mu- kütlesiyle ilgilidir. 
yatını tUrk bukU ı!'.Jeminden çıkan kayeseli hukuk bakımından ingiliz Halkçılık eaa.slarına dayanan cüm -
müteha11ıslarm1n tine tilphe yottur. borçlar hukukunun ana prensipleri). huriyet hükümetinin ve halkın avukat-
yazılarla ıaster:eoJdutu faydalı ~i- hk müessesesine ehemiyet vermenin 
Aynı eserin aı:l in de i•tifadelerıni ıebebi, bundandır. 
lrirıerdcıı. ~k::Sini de ayrıca bas- Adliye terfi defterleri Hukuki hadisenin - daha aCjrk ma-
temiıı lçlıı ze rıaklm ve uıi.hlucluınuıuilcrin oioil nada - halk işinin, pürüzsüz, vasıtasız, 
~ı· eserleri tercumelerırnı leri üzerinde tetkikler yapmakta ve en 'Samimi bir şekilde ; ilk ma"kcsi o-
~--FayClal 1 • d1• e adar "llim 1 k k neti • ld .ıı.. -ıb· 
devam ediyorus. Ş.illl y 1·1-; bukukU terfi defterlerini hazırlamakta olan an avu at e sıne o u.u .,. ı an -

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'daıı Uluı M. na 

Ulus M. dan Dıkmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiorcn'c 
Kcçıôrcn'dcn Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlık'c 
Etlık'tcn Uluı; M. na 

Ulus M dan Cebecl':n 
Cebecı'den Ulus M. na 

Cebeci'den Aa. fabl.ra 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

6.3Ô 20.00 
7.00 20.30 

6.00 Zl.00 
6.30 21.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 , ... .... 
7.00 23.0I 

7.00 -.-
As. fabL dan Cebecı'ye -.-

halinde siyaset, fl~ 1 __,namı aJ- komi9yonlardan iki numaralısı müd - !atılan itleri - her §eyden evci - ıuu -
eaaaiyede yeni tesnayiil er;°ı·k. Şim· deiumumllere ait olan terfi defteri_ runun, vkdanmm, brakterinin ölçü-

l • tercUıne e 1 nin hazırhtını bitlrmlftlr. aq _.. leriyle ölçer. 

~r.ndakd !.d':~;:r~evletleri esas. tee;~~ maralı komisyonun da buplerde va ... ,, .. ~, ;· ::·=:c':~~~lfl:;W:•~~;;;;~;:;:..~~-
1 e tbaaya veraııt . . zifesini bitirmesi beklenmektedir. ,.ınan yurttqı, eze? • • 

17.00 

ff 
kanunları,B nı :uncuıu tahıninım~~ Her iki terfi defteri reımt ca.zete ı an ruhunu muıtari.p eden rahataızlıga 
nuyoruz. u k e her b1r cilt ile ilin olunacak. hlkim ve müddei- huk~ldmive adUi tefbiıl koyanı . a~u~at, s. pazarından Akkoprü•ye 6.15 
göre altı cilt olaca v ıınıyacaktır. Bu umumilerden terfi müddetlerine iti- yanı ce yet n ıuur ~ ve çt1maı vıc - Akkoprü'dcn S. s>aıarı'na 7.30 

7.00 
9.45 

Yilz sayfadan aşağı kok kütüpanesine 1 1 1n itirazlarını yapmala- danlı doktoru mustarıp yurttapn elem- Bahçeli Evlerden M.na 7.45 --
eterin Türkiye bu uB"•ffnr .. illet ra.ıları o an arn bı"r müddet mü•,.,.de o- terini tehvin için, aenelerdenberi bu Ulus M.dan Bahçelı Evlere.-.- 20.00 

· d u1- - r-• muayye - ğ f d"l k ü d" d'ği b"J hediye cdilıneıın e w .... su Yu - .... u ura sar e ı mc .zere e ın ı 1 
... ıta aıeuu ıunacaktır. Bu müddet içinde itiraz -ı . . üb ·nı b k .. • 

llecliıimisin ve snU ükranla . "tı"razları tetkik ve muhik •• unı ve tecr ea1 are ete getınr. 
d"' · ardımlarını ' - edenlerın 1 An1 ulan bak nus Na 1 nln Y ltl neaıenciog • .. Utenleri terfi defterlerinde tabih . . a te~ llZ yere yurtt.atı 

yidederiz. Eler
1
. Eb~eaıpro:esöriln dik· gor k uretiyle düzeltilecektir. ınfiale scvketmıı onu botuna musta -

lu gibi kıymet 1 1r . 1 berbal· yapılma s rip etmit ise, avukat onu teskine çalı-
lratli tercemcsi ve i]~v~le~l~~artacak· - şır, diiJündilklerinin, yapmak istedik -
de kurumumuzun yuıunil g Danıga reınıi cezalan lerinin doğru olmadığını dava ettiği 
tır. Halkevindeki u1 tını halde tekil itibariyle davayı kazansa 

Bu sene de Ankara ediyoruz. Tanzimleri 11raaında P . yapı~ - bile eaaı itibariyle ipn doğn.. ve haklı 
lronf eranslarmıız• de~ feranslar . mas• icap eden e,.rraka, tan.zimlen~~n olmadığını anlatır bu suretle de ade • 
Şimdiye kadar verile? (~~) eser ka- bir müddet .onra pul yapııtın cı let müeucscsinin ve hikimin yardım _ 
dan millt kütUpanemı.z d y-ileri - . d hem resim, hem ce.za alın • cısı olur. . 

ftan a ~·· takdir e 1 ce•a alınmakla iktifa e -
zanmııtır. Bir tara -ekteyiı. a nız .. 
nin bastırılmasına dev~ e":°zm bir ::!t lbım ıeleceii maliye vekile - Biz ev yıkmıya değil, 

Bu seneki . konfera:•v:~;;'orUdl· Oö tince karar1a1tırıbı111tır. ev yapmıya çalııırı:s 
programını 11ze ayne 1 r çok mil· Fehmi Kural avukata koydugu bu 
recekıiniz ki, hem ıne~zu :serinde it' • • tethlı tam.1mlandıktan sonra ; 

~ U. Meydanı'yle istasyon ara11nda ber 
be$ dakıkada bır sefer olup tren sa
manları seferler daha sıkur. 

U. Meydanı'yle Yeni,ehir, Bakanlık· 
lar, Cebecı. Samanpazarı arasmda saat> 
8 den 20 ye kadar vasatı her beı daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada. saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakıkada bır 
aıuntazam seferler vardır. 

§ Akeamlan Ulus Me)'danı'ndan uat 23 
deki aon seferlerle bwıların Ulus me)'· 
daııı'na donuıleri sinemaların daiılıı 
aaatlerın~ tlbıdirler. 

Poata Saatleri 
Teahhutlu saat ( 18) e kadard r. 
Posta saat (19) a kadar htanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
him, hem de bu meVfll ar göateri- Bir gün IÇln - Durun, dedi, size bir küçük hatı-
liyen phsiyetler. Her dse:~ıterilece - ranu nakladeyim. Hem bir misal 0 • Ha)'darpap'ya : 
len al&kanm bu ıene e (Baıı .s ıncı uy/ad•) lur .. 

Her sabah 8.20. Her 
aktaır l!US ve 19.SO 
de (Pazarteaı. Per-

linden çok eminiz. d konferanıla- b" ttir Kariin de iatih- ''Değerli bir meılekdqımın ziyare _ 
Bundan miada. ra yo aadece ı&111e • ti "t · t" O k" . t · fadesini te- rı . bianıetinin iyi sorülme- ne gı mıı un. n se ız yqını yeni Samsun hattına 

•embe. Cumarteaı 
Toros sürat.) 

• Hergun 9.35 ( Kayse· 
rı. Sıvaa. Amasya bu 
hat uzerındcdır.) rmuz da bütün halkın ı~:iva edecek bar v~ tenvır tıne•İ lazmıdır ki :aze- doldunnuı bir genç heyecan içinde di

ınin edecek mevzuları 
1
1 Mebuı, bi · siyi.: ıktıfa e k ve beJecaD tevli- vasını anlatıyordu. Çok zengin olan a

ıurette tertip e~Umltt :İ biJgiıi olan t~• onda m;::.ı.... naıının mirasına babasının haksız ola
irim, avukat gib1 buku ın AflSI da dı plıanoa sap matbuat ba)duada- rak konmut olduğu çiftliii diledi&i gi-

Dıyarbakır hattı : Hercün 9.35 
ZOD&Uldak hattı ; • U.00 

bu konferansçı arkadaflar Ga~~tt~ nm d"kkat eomiz: "'ln8i- bi itlettiğini, hayvanları dilediği gibi G Ü n d e l İ k : 
(22) dir. • bu· ki fU ~~··~~ ~i hareket ediniz. kullandıgını, bütün servete el koydu-
Kur~umuı ın_illetleroıu:~::~etinı liz hik::ı:ı!ket matbuat b

0

üri1e- ğunu~ yana Y~~a anlat~~r~~· Baba-
lruk mueaseıelerıyle d Bilbasaa Şayet b a"riyatına cleiıl, tat- mı dava edecegım. İıtedığınızı vermi-

. . art nnakta ır. . ·n 1alnız naz h A i bana 

Hıcrı - 1357 
Şevval: 15 

S. D. 
Güneı: 7 10 

Rumi - 1354 
Sonteırin: 24 

S. D. 
Akpm: 16 40 

aünden pne(L ı) da kırk dört bu. :: tına da nail ol•uıaa, ve ta1et bu ye. •:mm. 7.nd~mBn ~t.olan scr
geçen ıene yon f söründen • • ·c1 •evkiindeki adam- vetı e e geçme 1 1r. unu dınlıyen mcti-
kuk fakültesinin (174) pr: e fakültesi büri>:e~ ık:. ar fetteki acl....aarca ela lektaşımın sarardığını görmüştüm. mUn önünde: Hicabını gizlemege çalı
ınürekkep ve Lyon buku ıs Ectvard 1~ ııbı m :.=..upa bunun Hbebi Bir aile faciuına sebebiyet ve:ı:ecek, tan genç, avukata teıekkür ediyor, eli
profetörlerinden fahri azaaıtoplantıda •udaf~ .. 01 tlere •akİ tecavüalerde bir babeyı oglundan yapacak bu it için ni öpme&e ugrqıyordu. 
Lambert terefine yapıla~met Eeat ~ ımı:ı1• salarua tatbiki aayee biraz dütündü. Belli idi ki vicdanı- Avukat yazıhanelerinin harimine 
kurumumuzu profe98r ·ıde • ııddetli ce nın ve ıuurunun ilhamlarını topluyor giren bu gibi hidiıelerin pek çok ol-

. bu •ecns1 
- •- tar ka Arsebük temsil etınıf ve umİ mevkii de -~ ":kuJUCularım, ellerinizi du. Şefkatlı , ıözlerini muhatabının duguna niım. 

Tilrkiyemizh\ şerefli ve. . tir Jmdı, eJ ·· ı · · ·· 1 rine dikti Temis b" ·1 d · Görüyonunuı: ki avukat bir taraf-

b 
.. b"l • enlere oöıterıtmıt . '- lplerinize koyarak .ay eylDlz, ea goz e .. 1 . i. h ab ır aı e e~sı 
1z1 ı mly • altın· •• ec1·•--.ıutan gazetelerde oku- veren soz erın mu at ının kalblne tan i!jtimaı doktorluk vazifesini ifa e-

d (H kuk ilmi) namı kaba d ı&UU · ı ti · ı derken dig" er taraftan · · b" k"l Yakın a u • (franıısca ye aman aae11111uniyetten so• ve ıuuruna yer eı rmıye ça ıııyordu. en ıyı ır ıe ı -
da birı türk!je, d_lterı ki ınecmua çı- du~uz.:ıamaz ve dudaklarınız ele- Oikım. bir çocuk böyle aebe.,.iz yere de ıçtima. düzenin muhafazasına da 
almanca) olmak üzere! TUrkçeıi te lerııuz P inb" t etDıez mi? babasını dava etmez, o ıenin baban ve çalışıyor. 
karmak teşebbüsUndey s. ksek bu· rİD has~• . ':..nyeti, ne yazık ki, büyüğündür. Mallarınızı ıendcn daha Yeni kanun, cemiyetin düzenini mu 
ııede iki defa çıkacak :tır. Diteri KaJ:ilerlD aaeteci karilerini dıi- iyi idare etmcğl bilir. Belli ki sen bu ha.faza etmcge çalışan yazıhanesinde 
lı:uk fikrine m&kCS ola ukuld tellk· ~1leclır, v~-~ ·yetindedir: işte biraz hiuine kapılmıı batkaları- ve mahkemede hakkın yerine getiril • 
d ·ıı t• e ha• b ki .-.nek meçuWl da ·· ·· k B d.ıı · · · dal e türk mı e ın k ve TUr - .-K bak bezini al, anan- nm ıozune anmıısm. u avayı meıu ıçın a et müessesesine hizmet 

Ebedi Şefimiz Atatiırk'ün vefatı 
dolayıaiyle İran Millet Meclisi ikinci 
teşrinin on yedinci günü müşarüni -
leyhin hatırasına hürmeten ve rca -
men fevkalade bir celac akdetmiş ve 
İran vezirleriyle ecnebi devletlerin 
Tahran'da bulunan mümcasilleri, İ -
ran'ın muhtelif vezaretleri muavinle
ri ve şube müdürleri ıiyah elbisele -
riyle celıtcde hazır bulunmuşlar ve 
ım:busların hepsi keza siyah resmi el
biselerini labis oldukları halde salo -
na girmişlerdir. 

Bu hususta Tahran muhabirimizin 
mektubunu geçen günü neşretmiştik. 
Meclisın toplantısına ait tafsilatı da 
bugiın veriyoruz: 

Meclis bası yerlerine oturduktan 
sonra reis Bay İsfcndiyari apgıdaki 
nutku söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Türkiye cumhuriyeti büyük reisi 

Atatürk'ün vefatı bizim dost ve kar
deş ve ko1nfumuz Türkiye için ne ka
dar elemli ve can yakıcı bir mi tem ol
muşsa, battan başa bütün İran'da da
hi emsali şimdiye kadar görülmemış 
sonsuz bir kederi mucip oldugu hu . 
susunda bütün sizlerin benimle hem 
fikir oldugumuza zerre kadar şüphem 
Y'- ktur ve böyle olmalı idi de. Zira, 
dünyanın, askeri meziyetlerde benze
ri olmıyan ve memleket idaresinde: 
benzerine az tesadüf olunan bu met
hur adamı ve bu yüksek dahisi Tür
kiye'nin lran'ca da meserret ve mem
nuniyeti müetc-lzim olduğu bedihi bu
lunan kurtulması ve dirilmesi ve is
tiklaline sahip olması maksadiyle ve 
Türkiyc'nin dostlarının teessüfünü 
mucip olmuş olan bunca tehlikelere gö 
ğüs gererek büyük bir celadet ve fC -
bametle ve cihanda türk milletinin 
namusunu ve şerefini kurtarmak ni -
yetiyle ve her adımda zuhur eden bir 
çok siyasi güçlükleri iktiham etmek 
suretiyle ve büyük bir uyanıklıkla 

öyle bir mücahedcye girişti ve bunda 
öyle canla ve başla çalıştı ki dünya
nın nadir insanları arasında tarihde 
bis mm ... 11t1111m:pacü •• ham bak -
flnu ttlrklerln IMm on-lana ~ 
n111 yflr~klerinde dalma yaııyacak bir 
makama eri,ıi. (Pek doğru, bravo t 
sesleri) 

Bfiliiı kudretli Ş a h i n ı a h ı -
mıız da İran'da dahili itlerin ııllhına 
büyük hizmetler aarf buyurdukları 

sıralarda İran'ın dolat devletlerle veı 
bilhuaa muhterem koaııulariylc ara
larmda mevcut olan eski ihtillflan 
timdiki asrın mukteozuına uylun ve 
samimiyete yakıtır bir tarzda ortadan 
kaldırmak iatediği uman, o büyük 
adam, yani Atatürk, bunu pek müna
sip göl"dü ve her iki memleketi uzun 
yıllardanberi metgul eden ihtilaflar 
İran'ın ve TUrkiye'nin bu iki Büyük 
Önderinin basiret ve tedbiriyle orta
dan kalkarak onların yerine kardet -
lik ve birlik kaim oldu. Bundan dola
yı iranlı ve türle milletlerinin böyle 
bir saadete ne kadar teıekkilr etseler 
az olacağmr aöylemeğe hacet yoktur. 

Bundan başka, her iki memleketin 
yü.k!ek önderlerinin hakimane kara -
riyle Saadabid paktı iyi bir niyet ve 
büyük bir samimiyetle akdedildi ve 
bU muahede biribirlerine dost ve 
komfU dört devletin yalnız araların -
daki münasebetleri takviye etmekle 
kalmadı, aynca dünyanın sulh ve se
lametinin temini için de herkese bir 
nümune oldu, ve bu tetebbüı bütün si
yasi adamlar tarUından alkıılandı. 

(Doirudur, doğrudur!) ıealeri. Bi -
naenaleyh, kardeş türk milletinin bu 
matemine lran milleti de i,ıira'lt eder 
ve yürekten duyduğu bir kederle o 
~cip millete taziyetlerini sunar. 

Böyle bir zamanda bizi müteselli 
eden bir ıey varsa, o da Türkiye Bü • 
yük Millet Meclisinin büyük bir isa
betle İsmet İnönü'nü Cümhur Reis • 
liğine intiıhap etmit olınaaıdır. (Evet, 
doğrudur! sesleri.). Kendim Lond _ 
ra'da bulunduğum sırada mUıartlni • 
leyh ile ettigim mUlikattan anladığı
ma ve kendilerini tanımıı olan her i
ranlı~~ itittigime göre, müprüni _ 
leyh 1yı haıletlere ve yüksek fazilet
lere malik ve türk milletince ve kcn· 
diıini her tan.ıyanca sevilmit. muh • 
terem bir zattır. Herkft bilir ki mer
hum Atatürk'ün vücuda getirdiği öl -
mez eserlerde evelce lamet İnönü' _ 
nün büyük bir hiııesi vardır ve o e • 
serlerin meydana celmesine sersek-

kileri ecnebilere tanıta;:ir oıaJOınat - e.:armaall belki kazanırıın fakat sen babanı, ba- eden, ccır.iyet içinde mühim bir huzur 
)'e hukuk barekltınA Lyon toplantısı na bak zn;:. ais hepimiz sasete- ban da aeni, kaybedersiniz. Biz ev yık- amili olan avukata gereken ehemiyeti yapılauı. karakteri ve cemiyet içinde
•erecektir. Nete1dm.._ eeell Hukuk • Ben, ..an··• • .:!: .-İlan teki~ ederek mata delil, cemiyet içinde ev yapma- vermif bulunmaktadır. Türk avukatı ki vazifes·ı .. nmn- ilmi t• -u ebe i ı .. Mua•Y cı ve ka a, ı- ı- • b 1 "f 'bar d on UAe ser f 1. 
... nas t Y e oldutu aıec:· • i ecek ••J• serili,eceiia. Fa- ga çalııırı.z. unun a 1 tı e er . ., f ıte kanun bu 'hüviyeti bir taraftan 
ltnstitU.Unün" sıka:.;:den b91ıaedil- ~~ 1 _L___ ilerlemek deiil mi- Epey uzun •Üren miicuir nuu..tln Konu!'Da!Dıa benim için çok i9tifa- kuruyor, bir taraftım da koruyor. 
11ıuada bu teıebbUs hukuk aka· -t, ,_.,_.... · doki · 1 · bili il del" lmu lblt olması userlne, atın::;. ve bizden clir? _ N. ~ genç mer111 teaır erı cöa • ı o ıtu. Avukatın. tam bir tqribi Kemal Zeki Geacosmaa. 

demiai bize 1110racaat e~ 

ten yardım etmiştir. Müşarünileyhin 

güzel politikası ve memleketin için
de ve dllmda gönülleri kazanmak 
hususundaki muvaffakiyeti mesel 
hükmüne geçmiştir. 

Bendeniz, İran milletinin mümca -
sili olan bu Meclis tarafından mer -
hum Atatürk'ün matemine iştirake. 
dildigini arz ve Meclisin tazimlerini 
O merhumun aziz ruhuna takdim eder 
ve yeni Reisi CümJıurun Tiırkiyeıyi 
terakkilere nail etmek ve Türkiye iJe 
kardeşi İran arasında mevcut güzel 
münasebetleri çogalıtmak hususunda 
müşarünileyhin temiz niyetinden. 
dogru fikrinden ve degerli himmetin
den beklenilen mesainin zuhur etme
.sine intizar edildigini beyan eylerim 
(İntallah 1 sesleri) 

Arkadatlar 1 Meclnimiz tarafından 
Türkiye Büyük Mıllet Meclisine 
gönderilmesi tekarrür etmit olan ta
ziyet telgrafının çekilmiş olduğunu 
beyan ve Türkiye'den alınan cevabın: 
tercemesini, sözümün sonunda arze -
diyorum." 

Meclis merhum Atatilrk'ün hatrra
sına hürmeten ayak üzerinde bir da
kika susmuştur. 

Kanser hakkındaki 
anketimiz 

( Başı 2. ınci sayfada ) 

vaffakiyetlerle idrak ettığımiz rönt
gen ve radium 9uaatının kanser hüc
releri üzerine tahripkar tesir!erinin 
meydana çıkmasiyle bu devaların da 
kanser tedavisinde kullanılmasına ve
sile olmuş ve bu geçen seneler zarfın 
da yapılan mesai ile ıualama telmi. 
ğinin iyi bir şekle konulmaaı saye -
sinde ameliyatın yaptıgı derecelere 
kadar bazı cins kanserleri iyi etmek 
mümkün olmuıtur. Ancak hücrelerin 
hepsinin röntgen ve radium ıuaatııı
dan aynı derecede müteeair olmadık 
larmdan bunların mütecııir olanları 
ıuaat ile, müteessir olmıyanları iae 
ameliyat ile tedavi edilmektedir. 

Memleketimizde de bu afeti önlc
m~k. üzer~ biri Ankara'da oldukça 
mühım mıktarda radium ve röntgen 
tedavi makineleri bulunan bir rönt. 
gen ve radium merkezi teılcil ederek 
diğe~i de. latanbul'da aynı tekilde 
teçhız edılmiş birer müeueıe kurul
~u.ştur. Bittabi. bu mlieaseıeler fim
dılık memleketın bütün ha.atalarını 
kabul etmektedir. llerde memleketin 
muhtelif mıntakalarına göre mubte -
lif merkezlerde ayrıca müe11euler 
kurulacaktır. 

Bu müe1&eıenin faydasmı ıizlere 
göstermek için ufak bir rakam söy
lersem mevcudiyetlerini izah etmiı 
olacağımı zannediyorum. 

Ankara'da üç senedenbcri tedvir et
tiğim bu müe11eseye ilk ıene 78 kiti 
&clmif, ikinci ıene 350 kiti, üçüncü 
sene 700 kiti müracaat etmiş ve bu 
suretle tedavi edilmişlerdir. 

Bu hastaların içeri1-inde tam zama
nında müracaat etmekle iyi olanları
nı bir araya tophyarak muhtelif fır· 
ıatlarda tıbbi toplantı ve konıreler
de ıösterdim. Aynı şekilde btanbul
daki müesseseye de müracaat edenle
rin sayısı çogalmakla bu suretle va
tandatların yardımına koşulmakta -
dır. 

Sözüme nihayet verirken bütün i -
zah etmek istedigimi ve bu hastalığa 
karşı olan mücadelede hepimize dü • 
şen vazifenin ne oldugunu hillba e
derek tekrar edeyim ki: 
. Kanser başlangıçta bir ıiflik tck
lınde olup tamamen ağrısıadır. Ağrı
lı devir gelince artrk kabili tedavi 
devrini ge!jirmi,tir. Onun için her -
hangi anhyamadığımu bir hal kartı
sında kalınca bunu derhal anlıyan ai
le doktoruna veya bir mütchuaıaa 
göstermelidir. Bu ıuretle mevcut bir 
vaziyet kartıamda erken olarak teda
viye bqlamak mümkündür. 
Kanıer lllettayin bir tedavi muHl 

ile iyi olmaz. Bunun için bilgili e -
den ameliyat veya gene bilhaua ih -
tisu sahibi olan fua tedavi müteha.
sıslarınııı veya her ikisinin bir araya 
gelerek yapacağı husust surette bir 
tedavi llzımdır. Bu da kanser teda
visi için açılmıt olan müesseselerde 
yapılır. 

Nihayet ne kadar dakik yapılırsa 
yapılım bu tedavilerle de kanseri an
cak ba§langıçta iyi etmek kabildir ... 

Her ailenin gelirini ve gide
rini bildiren muntaza.m bir 
hesap defteri olmalıdır. He
aapıız harcıyan pusla.sız ge-
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Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hi.-1 ~ 

kimliğinden : 5 ~ 
--------Terekesine vaz'ıyed edilmiş olan 5 

ölü Zebranın terekesinden Hacıbay - 5 
ram mahallesi Bayram caddesinde 31 = 
numaralı hane ile altında dört dük - 5 T E L E F U N K E N ~il), -----------kan açık artırma ile satışa çıkarılmış 
tır. 

1 - İşbu evin altında caddeye nazır 
bir küçük üç büyük dükkan olup e
vin kapısında girildikte kesme taş 
döşemeli bir ev alt ve arka tarafları 
bahçe bir kapıdan girildikte gene taş 
döşemeli sağda bir mutbah bir hela 
ve solda üç oda bir banyo ve ahşap 
merdivenle birinci kata çıkıldıkta iki 
No. lu daire olup iki oda bir hela ve 
Uç No. lu daire ise üç oda bir hela bir 
banyo ve daha yukarda 4 No. lu daire 
olup büyük bir hol üzerinde dört oda 
bir hela bir mutbah ve daha yukarda 
S No. lu dairede üç oda bir hela ve 
6 No. lu dairede iki oda bir banyo bir 
mutbah bir heladan ibaret ve kamilen 
ahşap olan bu hanenin dahili harici 
yağlı boyalı ve merdiven ve odaların 
kaffesi muşamba döşemeli olup elek • 
trik ve su tesisatını havi ve ev ile 
bahçe mecmuunun 741 metre murab _ 
bamdan ibaret ve gayri menkulün he
yeti umumiyesinin kıymeti muham _ 
menesi 30000 liradır. 

2 - Satış peşin para ile olmak üze
re 12.1.939 tarihine müsadif perşem _ 
be günü saat ondan 16 ya kadar adli
ye sarayı üçüncü katında üçüncü sulh 
hukuk mahkemesi salonunda icra o
lunacaktır. 

3 - Talipler takdir olunan yukar
da yazılı. muhammen kıymetin % yedi 
buçuk nısbetinde para veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ile kanu
nen teminat olarak kabul olunan ha
sine tahviUeri pul akçesi olarak bu -
lundurulması ve talep vukuunda tev
dii farttır. 

4 - Satış günü artırma bedeli tak
dir olunan muhammen kıymetin % 
15 ni bulduğu takdirde 3 defa nida 
edildikten sonra mezkur günün 16 m
cı saatinde ihale olunacaktır. 

5 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
edilen muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde 27-1-939 tarihine 
müaadif C. günü saat 10 dan 12 ye ka
dar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

fi - 1 inci ve 2 inci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril -
mediği takdirde üzerine ihale edile
nin talebi üzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bet Kıt' ada 70 den fazla memlekette TELE
FUNKEN radyolannın büyük bir rağbet ve 
itimat görmesi sizin için en kuvvetli teminat
tır. 

Ankara sat ıs • 
yerı :· 

~ 
Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo 
dinlediniz. Bugün de TELEFUNI<EN radyo
larının 939 modellerini dinliyerek kati kara
nnızı verebilirsiniz. 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi No: 10 
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Türkiye vekili : • 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
-
~ Galata Voyvoda Caddesi 58 62' -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Telefon : 41460 Telgraf Elektron - İstanbul - -- --§ Anadolunun bütün mühim şehirlerinde bayilerimiz vardır. .§ - -- -- -= 8625 = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

llmion:zneeylemeaikiab~~~""""""""'"""l!'..-~:"""""'"""""lll"'""':~":l'lll=:"l="'""lllllll"'l='~~~:-:=~:::=:===~~~:::::::;::soı:=;::::::;:::::=::;::;::::;;;:=~,,... ... ....,.~~~~~--=~~ 
dar mühlet verilecektir. Bu mü det ça satış bedelinin hissedarlara taksim Ankara Birinci Asliye Hukuli: ı kamına kaim olmak üzere H. U. M . 
sarfmda ihale bedeli yatırılmadığı edileceği. Mahkemesinden : K. 142 ci maddesi geregince ilan olu-
takdirde ihale bozulacak ve bu tarih- 9 _ Artırmaya i•tirik edecekler 12_ Ç k K nur. (5038) 9019 
ten evet en yüksek teklifte bulunan ,,. Eskişehir'de arabacı: er eş ara-

1-939 tarihinden önce 938/31 N. lu 1 mahall · d Ahm t ogvlu Meh Ank Ar B' · c"ı Hukuk talibine teklif veçhile razı olup olma- ar esın en e - ara s ıye ırm 
dosya herkese açık bulundurulacak mede: Mahkemesinden: 

cbfı tebliğ olunduktan sonra teklif ve şartnameyi okuyabilecekleri ilan 
YeÇhile almıya razı ise ihale farkı olunur. 9012 Karınız Ayşe Danacının mukadde- Alacada eski cami mahallesinde Za-
t inci talipten tahsil edilmek üzere ma aleyhinize açtığı evlilik birliğinin rife hanesinde Naşit oğlu Kemale. 
ba talibe ihale edilecektir. Teklif veç Ankara Oçüncü Sulh Hukuk Ha- siyanetine matuf ihtar davası üzerine Karınız İsmail km Güllü tarafın -
hile almağa razı olmaz ise gayri men- kimliğinden : haneyi zevciyete avdet etmediğiniz - dan aleyhine açılan ihtar davasının 
kul yeniden ıs günlük 3 üncü artır- Ankara'da Yenişehir karanfil so -
maya çıkarılacaktır. kak 2J No. lu hanede mukim iken ve- den ve mezkur ihtar davası kespi ka- durufıtıası sırasında: Uanen daveti-

? - Her üç artırmada gayri men _ fat etmiş olan Hasan Fehmi Armanın tiyet ettiğinden dolayı bu kere bo - ye tebliğ edildiği halde mahkemeye 
kul talibine ihale edildikten sonra terekesine mahkemece vaz'ıyed edil- şanma talebine mütedair davanın mu- gelmediğiniz ve bir vekil de gönder
tapu harciyle belediye resmi rüsumu miş olduğundan mirasçıları ve kefa- hakemesinde mahiyeti bundan ibaret memiş olduğunuzdan ilanen gıyap ka 
miitteriye vergi ve sair borçlar da leti hasebiyle alacaklı ve borçluların olan dava arzuhalının ve muhakeme raTı tebliğine karar verilmiştir. 18_11_ 
mal sahibine aittir. nın vesaiki resmiyeleriyle beraber bir gününün ilanen tebliğine mahkeme - 938 tarihinde hazır olan davacının i-

8 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a- ay zarfında Ankara üçüncü sulh hu • ce karar verilmi• ve bu baptaki mu - f d d k 1lka ,,. adesi alınmış ve uru.şması a te -
.._. darlann gayri menkul üzerinde - kuk mahkemesine müracaatları ve a- hakemeniz 23-12-938 cuma günü saat rar 23-12-938 cuma saat 14 de talik 
aı hakları ve hususiyle faiz ve mas- lacaklarını vaktiyle kaydettirmiyen-
rafa dair olan iddiaların evrakı müs- lerin mirasçıya ne şahsen ve ne dete- 1: e ~~lik edilmiş olduğun~a~ ~ez - edilmiştir. Bugünde Ankara asliye 
biteleriyle ilin tarihinden itibaren rekeye izafeten takip edemiyecekle- kur gun ve saatte Ankara bırıncı as- birinci hukuk mahkemesinde hazır 
nihayet 20 gün zarfında dairemize ri ve ibraz edecekleri vesika için mak liye hukuk mahkemesinde hazır bu - bulunmanız lüzumu aksi takdirde gı
bildirmeleri llzımdır. Aksi takdirde buz istiyebilecekleri lüzumu ilan o -ı lunmanız ve yahut musaddak bir ve - yabmızda mahkemeye devam edilece
hakları tapu ıieilliyle sabit olmadık- lunur. (5037) 9018 kil göndermeniz lüzumu davetiye ma- ği illnen tebliğ olunur. (5039) 9020 

Cümhuriyet 
AKTiF: 

Kuaı 
Altın: Safi lıciloaram 17.158,733 
Banim ot 
Ufaldık 

Dahildeki Muhabirler ı 
Türk Liruı 

Hariçteki Muhabirler ı 
Altın: Safi kiloırram 9.054,624 
Altuıa tahvili kabil serbest dövizler 
Diier dövizler ve Borçla 
lrHrinıı bakiveleri 

Hazine Tahvilleri : 
Denıhte edi. evrakı nakdiye lrarııhtı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarıfmdan vaki tedint 

Benedat Cüzdanı ı 

Ticarf senedat 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı n~kıf1vC!'}." 

A - tcarsılıiı esham ve tahvılit (ı.ı-
t>ari kıymetle) , 

B - Serhest esham ve tabvıllt 

Avanılar ı 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altm ve Döviz üzerine 
Tahvilh iizerine 

HiH•d•rlar: 
lılabtelif 

Merkez Bankasının 3. 12. 1938 vaziyeti 

Lira 
24.135.130,65 
13.546.230,-

986.276,-

715.667,72 

12. 736.053,28 
18.643,97 

' 8.993.424,06 

158.748.563,-

15.21Z.868,-

79.808.056,05 

39.644.231,95 
6.789.068,30 

7.469.500.--
181.711,83 

7.808.722,-

Yekün 

38.667 .636,65 

715.667,72 

21.748.126,31 

143.535.695,-

79.808.056,05 

46.413.300,25 

15.459.933,83 
4.500.000,-

14.867 .680,62 

365.716.096.43 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevf&
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ill.veter 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illveten ted. vud. 

Türk Lirau Mevduab : 

Döviz taabhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kllrin• bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.Z12.868,-

143.535.695,-

19.000.000.-
34.000.000,-

3.589,81 

30.975.511,20 

Yekiin 

Lira 

15.000.000,-

8. 712.234, l 1 

196.535.695,-

18.780.768,18 

30.979.101,01 

95.708.298,13 

365.716.096,43 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonto haddi o/o 4 Altın üzerine avam p0 3. 

KOÇOKlLANLAR 
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Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B. 4 satılık evi olanların Son 
tartlarını Merkez Bankasında Ekrem 1 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 9024 

Kiralık : 

Küçük. ilôn ~artları 
Dört satı rlık küçük ilanlardan: 

B i r defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilin için, 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmit
t ir. B ir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

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

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

5 odalı daire - Bahçeli yeni mu -
~ambah ve tekmil konforlu. Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Onovluk sokak 8. 
B. Tümer 2612 sabahları ve 2 - 5 ara-
sı gezilir. 8818 

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

8846 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desi 1, 2 numaralı Kugu apartmanın -
da kiralık daire aynı apartman • 
da 7 numaraya müracaat. 8871 

Devren kiralık - Yenişehir, Ata
türk bulvarı, Krzılay bahçesine biti -
şik Sönmez apartrmam. 7 No. daire 
devren kiralıktrr. İçindekilere müra -
caat. Telefon: 3143 8899 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
18 No. lu apartımanda her türlü kon -
foru havi geniş 4 er odalı ve holü havi 
3 daire. Tl: 3520. 8908 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde ismet İnönü ve Kazım Öz -
alp asfalt caddelerinin birleştiği nok -
tada 7 oda mutfak banyolu kalori -
ferden başka her türlü konforlu ev he
men kiralıktır. 1162 numaraya telefon-
la müracaat 8928 

Kiralık hane - İsmetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 8938 

Kiralık oda - Yenişehir'de asfal -

Dört satırdan fazla her satır için be
her seferine ayrıca on kuruş almır. 

Satılık : 

Sabhk Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karpsında köte 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık arsa - Keçiören asfalt yo -
lu üzerinde 800 metre murabbalık bir 
arsa satılıktır. Telefon 2208 8915 

Satılık piyano - Alınan marka gü· 
zel bir piyano satılıktır lsmetpap aa
fal tı Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

8927 
Satılık Bağ - Dikmen'de asfalt 

cadde üzerinde 144 metrelik cephesi o
lan 11704 metre murabbaı sahasında 
Kavaklı bağ satılıktır. Yenişehir Ataç 
sokak 10 numarada Bursa'lı Emine Ti
bas'a müracaat. 8936 

Satılık Stil Ev Eşyası - Göç yü • 
zünden İngiliz stilinde akaju salon ta
kımı, yemek ve yatak odası ve saire. 
Yenişehir, Meşrutiyet caddesi Konur 
sokak No: 21 1. ci kat Telef: 3491 
den Bilimer. 8976 

Satılık Otomobil - Kullanışlı eh -
ven fiyatla 931 modeli tenezzüh kapa -
lı Şevrole. Zincirli Cami taksi kahve • 
sinde Akşehir'li Sıtkı Ercan'a müra • 
caat Tl. 1050 8978 

Satılık Otomobil - Çok temiz ve 
gayet ekonomik kapalı "Reno" otomo
bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 

Sabbk Araa - Bakanlıklar karşısın· 
da Karanfil aokağmda 7 50 metre M. 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiyat. 
Tel: 2858 9011 

iş verenler ı 

ta 1 dakika ka lnrifer n ~ ....... -......+- Usta JJODIYS>r -_Tesyiyc. re11im ve 
sulu ve bütün konforu havı. Tl. 2255 oksijen kaynak ışlenricıen anlar bu: 
Hayri Yelman 8939 ustabaşıya ihtiyaç vardır. Dolgun yr.v

miye verilir. Bankalar cad. Çiçin yurt 
Kinlık - 4 ve S odalı daireler. Ye-

sokak nikelaj atölyesine müracaat. 
nişehir'de Çankaya caddesinde Bakan- 8916 

hklar otobüs durağında 35 No. kira Piyano Öğretmeni bir bayan aranı. 
şartları müsaittir. 8951 yor - Gazetemizde V. G. rumuzuna 

Kiralık Daireler - Yenişehir 1s - mektupla müracaat edilmesi. 9026 

met İnönü caddesinde su depoıu. yanın 
da Nuri Barlas apartmanında 4 oda ge
mş bir hol mükemmel daireler müsait 
~eraitle kiraya verilecektir. Tel. 2146 

8973 

Kiralık Oda - Bir veya iki bay için 
möble konforlu oda kiralıktır .• Müda
faai hukuk caddesi No: 16 2 inci kat 3 

8977 

Zayi - 8 mayıs 1933 de Vefa li -
sesin.den almış olduğum 561 numara • 
lı ve Mahmut Nedim ismine muharrer 
tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini a -
lacağımdan eskisinin hümmü yoktur. 
187 Mahmut Nedim Mihal. 8998 Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 

için banyo mutfaklı mobilyasız güzel Zayi - İstanbul İstiklal lisesinden 
bir oda. Yenişehir Meşrutiyet cad. Şevn 

A No· 1 re müracaat. Ayhgı alınış olduğum şahadetnamemi kay -
yuv~ P• • 8986 bettim. Yenisini çıkartacağımdan es • 
20 lıradır. kisinin hükmü olmadığı ilin olunur. 

Kiralık Ev - Bahçeli evlerden 651 İtfaiye meydanı Pamukçu apartman 
No- lusu Nafıa vekaleti muhasebesin - kat 5 Hüseyin Raşit Beşerler. 9009 
de Mustafa Altan tarafından kiraya 
verilecektir. Tl: 3470 den 134 de mü-
racaat. 8987 

Kirabk Aparbnan - Postane cad . 
54 No: da Hale yakın Esen apartma
nında 4 odalı daire bütün müştemila -
tı tam ve bakim manzaralı. Tel 3849 

900 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -: Ehliyet sahibi bir makiniste 5 
: ihtiyaç vardır. Taliplerin 5 
: Sinemalara müracaab. 5 - -.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

Kiralık Oda - Mobilyasız güzel biı 
oda kiraya verilecektir. İtfaiye meyda· 
m İhsan Bey apartmanı ikinci kat 5 l 
numaraya müracaat. 9010 

Ankara Belediyesi 

Maraton kulesine iki 
Neon ziyası yaptlrılacak 

Kiralık - Bütün konforlu muşam -
balı fiyatı ve nezareti çok müsait 3 
er 4 er odalı daireler. Y enişebir 
Tuna Cad. Bozkır sokak No: 8 de 
bodrwn kata müracaat. 9022 

Kiralık - Baylar için kalorifer ve 
her türlü konforlu 2 oda. Bakanlıklar 

postanesi karşısı Çankaya cad. No: 33 
alt kata saat 2 den sonra müracaat. 

9023 

iş anyanlar : 

it arıyor - Tecrübeli bir mühen -
diı (su, yol, demiryol, köprü in!aa~) 
Mühendis Wolf. Ankara Yemşehır 
mühendisler birliği oteli. 8804 

Dana meralddarma - 20 günde 
mükemmel danı öğrenmek istiyorsa -
ruz Ulua'ta B. G. rumuzuna mektupla 
müracaat ediniz, Dans evlerde veri -
lir. 8838 

Ankara Belediyeainden : 

ı - Maraton kulesinde yaptırılacak 
iki neon ziyası onbeş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmı!ştur. 

2 - Keşif bedeli 605 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 45,37 lira

dır. 

4 - Keşif namesini görmek istiyen
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 20.12.1938 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4975) 8919 

Fotoğraf alil ve edevafl ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

Mezbaha laboratuvar fotoğraf oda• 
sına alınacak fotoğraf alat ve edeva' 
tı bir hafta zarfında pazarlıkla alın•' 
cağından isteklilerin 9.12.1938 cuıol 
günü saat on buçukta Belediye encU' 
menine müracaatları. ( 4976) 8920 
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RESMİ lLANLAR l""'"'""y"'":·, .. :·"'""t"ı""'"~::::] ~~~:~.~io:,~~~;ı~~~~cuto~!~ 1 aye er tesviye, on beş adet menfez ve şosa in-
........................................ · şaatı (74629) lira (55) kuruşluk keşif-

namesi dairesinde vahit fiyat csasr ü
Ceza evi .yaptırılacak zerinden yeniden eksiltmeye çıkarıı

kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikası ile 938 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten 1 saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo. 
na verilmesi lazımdır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet saat 
14 de kadar gelmiş olmaları aksi tak
dirde postada olan gecikmeler kabul 

Boyınd1rhk Bakanhğı 
Muhtelif nalburiye 

eşyası alınacak 1 

Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlü-
ğünden: 

Milli Müdafaa Bakanlığı 12. 12 938 pazartesi günü saat 15 te 
.. Çorum nafıa eksiltme komisyonunda • • • +*A* Yw*V' • • 

mrştır. 

2 - Bu işe ait keşif evrakr ve te -
ferruatı 3 lira 74 kuruş bedel muka -
bilinde Manisa nafıa müdürlüğün -
den alınabilir. 

Yapı işleri ilônı 
Türkku~u Genel Direktörlüğün-

ihalesi yapılmak üzere ( 6 8 714) lira ke-
919 Kalem avadanlık şif bedetıli çorum ceza evi ikma1 inşaa 3 - İhale birinci kanunun 22. inci 

perşembe günü saat 11 de Manisa da
imi encümeninde yapılacaktır. 

edilmiyecektir. (8869-5034) 9016 
den: . . . 

Listesi ve şartnamesı mucıbınce 
Nafıa Vekaletinden : muhtelif Nalburiye eşyası satın ah- alınacak 

tı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye ko· 
nulmuştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis- Şartname ,keı:if ve evrakı saire Ço-
rum nafıa müdürlüğünden 344 kuruş 

yonundan : bedel mukabilinde verilir. Muvakkat 

ı. Eksiltmeye konulan iş: An~ara nacaktır. 
Akköprü ile Orman çiftliği yolu.~~~~ Muhammen bedeli 2905 lira 88 ku-
rinde yapılacak tavakçuluk enstıtusu ruş, ilk teminatı ~17.9.4 l~~adzr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(4981) lira (50) kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel usulü dairesinde Manisa valili -
ğinden alınmış ehliyet vesikalariyle 
1938 yılına ait ticaret odası vesikası 
ve muvak'kat teminata ait banka mek
tup veya makbuzunu 2490 sayılı ka -
nunun 32 inci maddesi dairesinde 
hazırlıyacakları .zarfın içine koyarak 
ihale günü yukarıda tarihi yazdı per
şembe günü saat ona kadar Manisa 
valiliğine vermeleri ve postada vuku 
bulacak gecikmelerin nazarı itirabra 
almmryacağı ilan olunur. (5005) 9005 

Demiryolları 

binaları infiatıdır. Şartnamesi ve lıstesı Turkk~ş~ Le-
Keşi.f bedeli 48'696 lira 96 k~~u~tur. vazım bürosundan parasız verılır. 

ı - Tayyare fabrikaları ihtiyacı i- teminat miktarı (4685) lira 70 kuruş
çin 919 kalem avadanlık kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edi turistekWerin bu işe ait müteahhitlik 
len bedeli ( 45.500) lira olup ilk temi - ehliyenamesi vesair evraklariyle bir
nat mikdarı (3412,50) liradır. 

2. Eksiltme 20.12.1938 salı gun.u sa- Eksiltme 19-12-938 pazartesi günü 
at 16 da nafıa vekaleti yapı işlerı ekl - saat 15 te yapılacaktır. isteklilerin 
siltme komisyonu odasında kapa ı muayyen gün ve saatte vesaik ve te- likte teklif mektuplarını ihale günü 2 - Eksiltmesi 26.12.938 pazartes 
zarf usuliyle yapılacaktır. .. minatlariyle birlikte hazır bulunma-

. buna mu- 9021 
saat on dörde kadar Çornm na!ıa daigünü saat 15 de vekalet satın alma ko 
resinde toplanacak ihale komisyor>una misyonunda yapılacaktır. 

Kalörif er tesisatı yapflrllacak 
3 _Şartnamesi 230 kuruş mukabi vermeleri lazımdır. (482 ) 86i9 

3. Eksiltme ~artnamesı ve larr. 
eferri evrak 245 kuruş bede~. ~uk_~ - :__ ______________ _ 
t.. . · m mudurlu 
bılınde yapı ışlerı umu 
ğünden alınabilir. . . . k 

. b'lmek ı,..ın ıste 

tınde komısyondan alınabilir. 

4. Eksiltmeye gıre ı ~ k 
lilerin 3652 lira 28 kuruşluk muvak' 

l · ve nafıa ve a · I • 1 k 
kat teminat verme e:ı . ·kası aös-1800 Hayvan ve ensesı a ınaca 

4 - 1stek1ilerin ihale saatından bir 
1at eveline kadar ilk teminat ve tek
ıf mektuplarını komisyona vermele-

r lazımdrr. ( 4691) · 8384 

Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü
ğünden: 

Kapah zarf usulile 

münakasa 
letinden alınmış ehhyet vesı ~. 

t 1 • ı · ımdır Bu vesika eksılt- Jandarma Genel Komutanlığı An-erme erı az · kiz · d 
(anla ara bezi alınacak 

M.M. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: "Ela
zığda dördiincü umumi müfettişlik 

binasr kalorifer tesisatı inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli "19079.05., lira -
dır. 

menin yapılacağı gün~e~ e~ ~ se - kara Satın Alm.a K~mısy~nun an: 
·· 1 · ·t klilerin bır ıstıda ıle. na 1 _Bir tan esme bın ellı kuruş kıy-

gun eve ı~ e · tıda- k.l ·· - · 
I kal · müracaatları ve ıs t bicilcn vasıf ve ve şc ı ornegıne 
l ıa ve etın~. kalemde 25.000 lira me n .sekiz yüz hayvan velensesi ka-

karına :ndazb ı:şe benzer bir iş yaptı- uylgu zarftan pa7.arlığa tahvilen 19.12. 
ıymetın e u ı . d a _ pa ı . .. .. d 

- d · · · yaptıran ıdareler en . 938 pazartesı gunu saat on a satın a-gına aır ışı . 1 tazı _ 
lınmış vesika ili;;tirmelerı mu c lınacaktır. . 
dir . 2 _ şartname parasız komısyondan 

5. t t ki ·ı teklif mektupların~. 1 .~ • abilecek olan bu pazarlrğa karış-. s e ı er 1 unu aırn .. · 
1 

k 
h 1 ·· ·· 1 n 20.12.1938 sa r g k istiyenlerin altı yuz otuz lıra ı a e gunu o a , . k ·ıtme ma b k 
saat 15 e kadar yapı işlen e sı . teminat sandık makbuz veya an a 
kcmıisyonu reisliğine makbuz ınukal.>l- mektubu ile şartnamed~. yazılı belge -

1. d l' d eklerdir. 1 le birlikte pazarlık gun ve saatında ın e tes ım e ec k b ı e- er 
Postada olacak gecikmeler a 8~55 komisyonda bulunmaları. (4937) 8879 

dilmez. (4943) 

Muhtelif inşaat 

mü na kasası 
Nafıa Vekaletinden .=.nakasasının. 

8 ·hinde mu 
28.11.93 tarı ·ı- edilmiş olaın 

yapılacağı alelusul ı an 676 ıncı ki -
m hattının 

Sivas - Erzuru 1 k bir adet açık 
1 . de yapı aca . 
ometresın . 

5 
. . kilometresın-

" . .. 1 ıle 65 ıncı 
kargır tune 50 671 674 üncü kılo-
de bir ve 667 1 5 ' 1 'barakası ve 720 
metrelerde dördt ak~ek~prüye beş adet 
. . ·1 etre eı ı o 
ıncı kı ~ .. kasasına talip zuhur .. ·ı· esı muna ı goz ı av - dan bu işler ayn 

· oldugun l 
etmernış . d münakasaya konu -
şartlarla yenı e.n 

muştur. 28 12 938 tarihine 
ı - Müc:;aş~;;a gu~u.saat on b~şte 

uıuı.auıı ç . ·n aat daıre-
k "l timiz demıryollac ı ş 

v: da ek. nıu"nakasa komisyonunda ya
sın e ı 

pılacaktır.. . h yeti umurniyesi -
B ışlerın e ·· 

2 - u b deli yüz doksan uç 
nin muhammen e 

bin liradır. . at ınikdarı on 
3 - Muvakkat temın 

bin dokuz yüz liradır. ·esi eksiltme 
4 - Mukavele p~lokJ i•şleri genel 

· Bayındıı ı .. 
şartnamc-sı, arne köpru 
şartnamesi, fenni şarkttn dÖrt adeı 

k tü elma aı, 
projesi, açı n .. k' asii fiat cet· ' 
bina projesi ve vahıdı ıy "nakasa 

b . takını ınu 
velinden ibaret ır b ş kurus 

·· altmıs e · evrakı dokuz yuz • . t dai-
mukabilinde demiryolla.r . 1n~aa 
resinden tedarik olu~abıltdan eıı az 

5 - Talipleri? bır de ah t simen
yüz bin liralık bır yol ve ya. ul J yap _ 
düfer işini müteahhit sıfatıy e 

mış olmaları şarttır. l e -
6 - Bu işe girmek isteyen ~r •. r. 

. 'k larınr bır ıstı -
feram; ve dıger vesı a 'hı'nden 

.. akasa tarı 
daya bağhyarak mun k "l te verme'k 

k' .. evel ve a e 
en az se ız gun. . li et vesikası 
suretiyle bu iş ıçın. eh y ikalarrnı 

·· Posta, Telgrafve·Telefon · 

Maksimeli paratöner tertibi 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1)- İdare ihtiyacı için satın alına -

cak olan (5) adet maksimeli paratöner 
tertibi açık eksiltmeye konulmuşttur. 

2)- M uhamemen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminatı (150) liradır. 

3)- Eksiltme 2-1-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumi müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

'+) I l) tcl~Iikıin, ıııuvakluı.t temiıu.t 

makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve Istanbul'da Krnacıyan ha
nında üçüncü katta P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Md.lüklerinden para
sız verilir. ( 4782) 8599 

Finans Bakanh"ı · · 

Daktilo alınacak 
Maliye Vekaleti Varidat Umwn 

M .. dürlüğünden : 
~ünhal bulunan ?O .• 80 ve. 90 _ li:a 

1. daktiloluklar ıçın 24 1. ıncı ka-
ücret ı . . 

938 tarıhın<le saat 14 de Anka -
nun 

1 
. üsabaka imtihanı yapıla -

rada bır Jil 

caktır. · k · t' 1 · . t'hana gırme ıs ıyen erın 
Bu ım ı b . . dd 

. kanununun eşıncı ma e-
meınurın d k . , tlardan maa a orta me -
sındekı şar un olmaları ve asgari ü~ 
tepten ~dc;ctle daktilo işlerinde ça -
sene nıu · · k 'b lduklarma daır veısı a ı raz 

Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
Liyatı (60) altmış kuruş olan 300.000 
ıle 450.000 uç yüz bın ıle dört yüz elli 
bin metre arka çantalık ara bezi kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş 
muştur. 

2 - İhalesi lO - birinci kanun - 938 
cumartesi günli saat on birdedir 

3 - llk teminatı (14550) on dört bin 
.:l"§ yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şaı t namesi ( 13) on 
üç lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
• lı kanunun ikinci ve üçüncü madde
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 

~ klif :nektuplarmı ihale saatından en 
ız bir saat evel M. M. V. satın alma ko-
nisyonuna vermeleri (4880) 8749 

Tüfek~i sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satin Alma Ko

misyonundan: 
1 - 17000 on yedi bin liralık tüfek

ci sandığı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19.12.938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Komple tüfekci sandıklarının 
beher çiftine 200 lira fiyat tahmin e -
dilmiştir. 

4 - Ilk teminatı 1275 lira olup şart
name5i komisyonda görülür. Arzu e -
den talipler tarafından sureti çıkarı
labilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilkte
minat ve 2490 sayıh kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale saatından behemehal bir saat 
eveline kadar zarflarını M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4926) 8900 

Mühendislerin 

nazarı dikkatine 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1035 No. lu mühendislik kanununa 

göre Dz. inşaiye ve makine mühen
dislerine verilmiş olan ruh,satnamele
rin 3458 sayılr kanunla 28 haziran 938 
den itibaren altı ay zarfında yüksek 
mühendis unvanı ile tebdilleri ikti
za eylediğinden şimdiye kadar mü -
hendislik ruhsatnamesi almış olanla -
rrn M. M. V. Dz. Zat İş. Ş. Md. 1ü -
ğüne müracaatla vesikalarının tebdil-
leri ilan olunur. (5036) 9017 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak 
;lllnlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proejsi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi, 
D - Sıcak sulu ve buharlı kalori -

fer tesisatı için umumi ve fenni şart-
name, 

E - Keşif cetveli, 
F - Proje, 
J - !stiyenler bu şartnameyi ve 

evrakı Tunceli nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 12-12-938 pazartesi 
günü saat ıs de Elazığda Tunceli na
fıa müdürlüğü binasında yapılacak -
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin "1430,93,. lira muvakkat te -
minat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. İhale
den en az sekiz gün evel Tunceli vi
layetine müracaat ederek alınmış bL1 

işe girebilmeleri için ehliyet vesikası, 
ticaret ve sanayi odasından alınmış 
sicil vesikası. 

6 - T eklifler y ukarda üçüncü mad
dede yazılı saattan bir saat eveline 
kadar Tunceli nafıa dairesindeki ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ü-
çüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
~wnu ile iyice kapatılmı!i olma&• li· 
zımdır. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 8776 

Hükümet konalı yaptırılacak 
Mardin Defterdarlığından : 
1 - Geçen sene (9750) liralık tah

sisatla inşasına başlanan Gercüş ka· 
zası hükümet konağının 938 mali yılı 
zarfında inşa edilecek ikinci kısmı 
keşif bedeli olan 19594 lira 60 kuruş 
üzerinden 2490 sayılı kanunun 31 ci 
maddesi mucibince kapalr zarf usu -
liyle ihale günü olarak tekerrür e -
den 21-11-938 gününün tatil olması 
dolayısiyle 22-11-938 gününde talibi 
çıkmadığından ihale yapılamamıştır. 
Yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

İhale 25-12-938 tarihine müsadif sa
lı günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 
1477 lira 10 kuruştur. 

Çankırı Belediye Riyasetinden: 
Çankırı belediyesinin (13500) lira 

bedeli keşifli elektrik tesisatından 
bir adet lokomobil fenni ve hususi 
şartnameleri değiştirilerek yeni şart
nameler mucibince kapalı zarf usuliy
le münaikasaya konulmuştur. 

1 - İhalesi 30 birinci kanun 938 ta~ 
rihine müsadif cuma günü saat 14 de 
Çankırı belediye encümeni huzuriyle 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin keşif bedelinin• 
yüzde yedi buçuğu olan (1012) lira 
(50) kuruş muvakkat temiınat akçası
nın ve 2490 sayrlı kanunun 10 uncu 
maddesinde yazıldığı üzere ve hususi 
şartnamede istenilen vesaikin teklif 
mektuplariyle birlikte ihale saatın • 
dan evel encümene verilmesi lazım· 
dır. 

3 - Fenni ve hususi şartnameler 
Çankırı belediyesinden alınabilir. 

Üsküdar Adliye binası 
yaptırılacak 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

Üsküdar adliye binası inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Bedel keşif 54452 lira 40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 3973 liradır. 
Mukavele hususi ve fenni şartname -
ler proje ve keşif huJasasiyle buna 
müteferri diğer evrakı görmek isti • 
yen tatil günlerinden maada her gün 
lstanbul Sirkeci Aıırefendi sokak 13 
numarada adliye levazım dairesinde 
görebilirler. 

Eksiltme 27-12-938 sah günü saat 
15 de Adliye levazrm dairesinde ya
pılacaktır. İstekliler teklif mektup
larını ve en az 40.000 liralık bu işe 
benzer iş yaptıklarına dair idarele -
rinden almış oldukları vesikalara is
tinaden İstanbul vilayetine eksiltme 
tarihinden 8 gün eve! müracaatla alı
nacak ehliyet ve 938 yxlına ait ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rı eksiltme günü olan 27-12-938 salı 
günü ihale saatinden bir saat eveline 
~a~ar satın alma komisyonluğu reis
lığıne numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
mühür mumu ile kapatılmış ve ismile 
açık adresinin ve hangi işe ait oldu
ğunun yazılması şartiyle aynı saate 
kadar iadeli teahhütlü olmak üzere 
mektupla göndermeleri iliin olunur. 

(8848-5030) 9015 
istiyecek ve b~ ehlıyet 'bv:sz edecek
münakasa komısyonun.a ~ ~ münaka
lerdir. Ehliyet vesikası ıçın 

1 
yapıl _ 

. . d kiz gün eve 
sa tarıhın en se 'tibare a -
mıyan müracaatlar nazarı ı 

lmmıyacaktır. . . " k edecekler 
7 - Münakasaya ı:,;tıra ksiltme ve 

lışmış ~ arttır. İmtihan makinadan 
etmelerı Ş 
apıl.acaktır. .. . . 

Y 1. 1 in evrakı musbıtelerıne 
Ta ıp er . b' l''lr 

kleri bir istida ıle ır 1 •• te 
raptedece 'h. k d 
22 birinci kanun 1938 ~arı~· _ı.~e a .. ar 

· Ankara· Valiliği 

Kiraya verilecek kum parselleri 

3 - Bu işe ait fenni şartname ke • 
şifname model ve proje gibi evrakı 
müspite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile Nafıa dairesinden arana 
caktır. 

Hükümet konağı 
yaptınlacak 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün
den: 

2490 numaralı ar.tt.ırınaib:azına mec
ihale kanunu mucıbınce 'kı' mu -

k e vesaı • 
bur oldukları evra v f' t teklifini 
vakkat teminatlarını v_e 1 .~a arflarını 

"hiır u z 
havi kapalr ve mu 'itme firtna -
mezkfır kanunun v~ ek.sıd hazırlana
mesinin tarifatı daıresın et n dörde 

·h·nde saa o 

• t işleri müdur ugune mu -vekalet za 
t etmelidirler. (5019) 9006 Ankara Valiliğinden : 

racaa 

Harta 
Y" .,, .. t Tl'll * 

Çubuk çayı mecrasında olup idarei 
,,, 

l 
hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddet
leri hitam bulan kum parsellt>rinin 

.. .. numaralariyle muhammen icdr bedel
leri aşağıda gösterildiği vechile 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan a-

1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 
lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü -
met konağı inşaatınrn 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
raklar şunlardır. 

Telgraf izalaförü ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi&

yonundan : 
Muhammen bedeli 12500 lira olan 

50.000 adet telgraf izolatörü 17.12.938 
cumartesi günü saat 12 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada nafıa vekaleti mal
zeme dairesi binasında satın alına -
caktzr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 937,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gı.in saat 11 e kadar istasyonda 
idare binası malzeme dairesinde ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

Lastik malzemesi münakasası 
D. O_ Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Müteahhidinin teahhüdünü ifa ede

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

Bu işe girmek isti yenlerin 1650 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen tayin o -
lunan gün ve saatte komisyon reisli -
ğinde bulunmaları lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka. 

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

8876 

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

yonundan: 
11.10.938 tarihindeki eksitlmesi fes

hedilmiş olan 21950 lira muhammen 
bedelli (1000) adet deri palto 20.12. 
1938 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1646,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasrz olarak Ankara

da malezme dairesinden, HaydaTpa.şa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (4950) 8956 

Kazma, kürek ve saire ahna<ak 
D. D. Yolları Satm Alma Komi .. 

yo~undan : 
Muhammen bedeli 47700 lira olan 

sekiz kalem kazma, kürek, yaba ve tır
mıklar 19.1.939 perşembe günü saat 
15.30 da kapalr zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3577.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komis -
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve 

-!aydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (4966) 8960 

Taş ihzar ve teslimi 
Devlet Demiryolları 5. inci l§let

me Müdürlüğünden: 

1 - F. paşa Malatya hattı üzerinde 
km. 58 ve 89 +- 700 deki taş ocakların
dan fenni şartname ve kroki, mukave
le ve şartnamesine tevfikan 2047,5 m.a 
Meellen tetüe taşının ihzar ve teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

rak 28.12.938 tarı ı ıkabilinde 
1 akbuz mt kadar numara ı m . . münakasa 

. 1 . at daıresı . 
Demıryol ar ınşa ı·rn etmelerı 

. · ~·ne tes ı komisyonu reıslıgı 9002 

Hesap makinosı 

alınacak 

H t Genel Direktörlüğünden: ara . . . k 

çık artırmıya konulmuştur. 

!halesi 19. 12. 938 pazartesi gunu 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedel üzerir den % 7,50 nisbetinde te
minatlariyle birlikte yevmi mezkfırde 
vilayet daimi encümen salonunda bu
lunmaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin de hususi idare tahakkuk ve 
tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan 

4 - İsteklilerin mimar veya mü -
hendis olmaları veya resmi ce~ide ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec· 
buridir. Bu ehliyet vesikası alacakla· 
rın eksiltmenin yapxlacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile vi
layet makamına müracaatla ehliyet 
gibi vesikaları almaları mecburi olup 
olmıyanlar eksiltmeye iştirak ettiri. 
miyecektir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
1050 sayılı mnhasebei umumiye ka -
nununun 83 cü maddesinin H. fıkra
sına tevfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabilinde müteah
hide avans olarak verilebilecektir. 

A - - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart_ 

namesi 

D - Yapı işleri umumi fenni sart _ 

II - Eksiltme 21.12.938 çarşamba 
günü saat 11 de Malatya 5 inci işlet
me binasında yapılacaktrr. 

lazımdır. (4977) 

Sömikok kömürü al macak 
Sa tın Alına Ko

T. Hava Kurumu 

misyonundan : ·kilatı için (350 -
Hava Kurumu teş.. .. kapalı zarf 

'k k komur . 
400) ton Se~ı 0 

. hfuz şartnamesı 
usulü ile daırede rna ktır 

alınaca · ·· mucibince satın b'litibar partı 
20 kanunueveldcn.. ~e talip olan-

. trnek uze . 
parti teslım e 

1 938 pazartesı 
k " ueve -!arın 12- anun Kurumu satın-

.. .. t 14 de :Hava 
gunu ::;aa u"ı·acaatları. 

· una m alma komısyon 8972 

H ta Gn. Drk. ihtıyacı ıçın e -
ı- ar . 

. k nulan bir adet Brenzvıga 
sıltmeye o . · km 

arka hesap makinesıne talıp çı a-
m ~ d ksiltme 2490 sayılı kanu -digrn an e . 1 .. 
nun 43. ci maddesine tevfıka.n O gun 

uzatılmıştır. .. .. 
Eksiltıne 13.12.938 salr gunu sa-

2 - k b" 
O d Cebecide harta Gn. Dr . ı-

at 1 . a k 
d SA AL Ko. da yapılaca tır. 

nasın a · · . . 
3 _ Muıhamınen b~delı 750 lır<'., mu-

kk t teminatı 56 Jıra 25 kuruş olup 
va a . kb 
banka mektubu veya malıye ma ı uzu 

kabul olunur. ..~ 
4 - Şeraitini ve evsafı.nı ogrenn:ıek 

. t. enler her gün, eksıltmeye gır -
ıs ıy .. 

k istiyenler yukarıda yazılı gun 
me saatl~ teminatlariyle birlikte ko -
ve · 5) 9001 ınisy-0na gelınelerı . . ( 499 

olunur. 
Parsel No. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11,12 

Mevkii Bedeli mu-
hammen 
Lira K. 

Çubuk deresi 525 .. .. 750 .. .. 720 .. .. 550 

" .. 526 .. .. 755 
,. 

" 1110 
(4957) 8882 

6 - İhale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek
tuplarını ihale giinünde saat 10 a ka
dar defterdarlık makamında toplanan 
komisyon riyasetine behemehal ver -
miye mecbur oldukları ilan olunur. 

(8624-49,9) 8864 

Toprak tesviyesi 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Keşifnamedeki bir zarp hatası 
yüzünden ilanının yeniden yapılması 
kararlaştırılan Akhisar - Kırkağaç 

namesi ~ 

E - Hususi şartname 

F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 
bordrosu 

G - Proje 

Istiyenler bu şartnameleri ve evra
kı Ça~akkale nafıa müdürlüğünde 
bedelsız olarak görebilirler. 

3 - Talip çıkmamış olan bu işin i
halesi 2 inci defa olarak 26-12-938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de nafıa müdürlüğü binasında top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale giınünden ni -
hayet 8 gün eveline kadar vilayet ma-

III - Muhammen bedeli (17452) 
liradır. 

IV - Eksiltmeye gireceklerin 
(1308) lira (90) kuruş muvakkat te -
minat makbuzu veya banka mektubu 
kanunun 4 ci maddesine tevfikan mü
nakasaya girmeği mani kanuni bulun
madığına dair beyanname, kanunun 
tayin ettiği vesaik ile birlikte müna
kasa günü saat 10 a kadar teklıf mek
tuplarını komisyon reisliğine veril -
miş olması. 

V - Bu işe ait şartname ve muka -
vele projesi, keşif şartname ve kroki
ler H. pa-şa, Ankara, Malatya, Adana 
işletme veznelerinde EHizığ, Narh, D . 
Bakrr istasyonlarında isteklilere 88 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

(5001) 9003 



uı:us 7 - 12 - 1938 

RADYO Endüstrisinde BAŞI TUTAN İki Alman markası: 

HOR YPHON ~ BRAUN 

Umumi Vekili 
İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi müessesesi 
.. İstanbul Umumi Acentası: 

Turk Elektrik Tesı·sat T. İ . .. . ve ıcaret şlerı M uessesesı 

OSMAN SAKAR 
Galata Mağazası: Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Han, Zemin kat 
Beyazıt Mağazası: Üniversite caddesi No. 28 

Elektrik idaresi karşısında 
Kad k" v 

I oy magazası: Muvakkithane caddesi No. 33/2 

Ankara'da: S. ve N. kardaş ~?ı.~~:~~~u~ek:!h.~~~m~~ 
. Vilayetlerde satış yerleri daha zarif modellerde piyasaya cıkmıştır. 

İzmırde Pannetti ve Pariente HORNYPHON RADYOLARI 
Eskişehirde ı: İbrahim Ener -' 1939 modellerinin fiatları: L. Vade 
Bursada ı: !sak Şoef Tipi Prinz: 8 Lambaya muadil 4 L. 135 12 Ay 

Trabzönda ı: Hakkı Atmaca ,, Lord: 12 ,, ,, 5/ 6 L. 185 12 Ay 
Samsurıda ı: Alaeddin Saatçi ., Reks: 12 Lambaya muadil 5/ 6 L. 215 12 Ay 
Kırklatelinde r: Fehmi Akay motörlü otomatik 
Lüleburgazda Ali Şefik Şimşek ,, Olympik: 16 Lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
Edremitte Fereli M. Öner motörlü otomatik 
Erzurumda ı : Neş'et Solak BRAUN RADYOLARI 
Konyada ı: Mumca Kardeşler 6 Yambalı Model Süper 165 12 Ay 
Ereğlide ı: Atamer Kardeşler 6 ., Model Siiperlüks 195 12 Ay 
Zonguldakta • M. A. Gürol 6 ,, Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

PERPETÜÜM GRAMOFONLARI 
Ken·diliğinden 8 Plak Değiştiren Elektrikli Gramofon Mobilyası Muhtelif otomatik pikup modelleri 

1 2 AY 

· Kazalar 
[ tiyenler bu şartnameyi ve evrakı (2) lecektir. Posta ile gönderilecek mek

lira mukabilinde Tunceli naha mü • tupların nihayet 3 üncü maddede ya
lürlüğünden satın alabilirler. zıh saate kadar gelmiş olması ve dış 

3 - Eksiltme 20 Ka. evel 938 sah .. .. . .. .. . zarf m mühür mumu ile iyice kapatıl-

Kapalı zarf u81Uiyle 

eksiltme illnı 

gunu saat ıs de Nazımıye hukumet bı- mış olması ıazrmdır. 
nasında yapılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul e-

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle \dilmez. (8593) 8948 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is · 
teklilerin (2365) lira (7 5) kuruş mu · 1 [ ............................. f .. , ..... , .. ,, .......... I. Nazimiye Malmüdürlüğünden: 

.1 - Eksiltmeye konulan iş: "Nazi -
mıye kazası hükümet konağı inşaatı -
dır." 

vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vak 1 ar 
vesikaları haiz olup göstermesi lazım· ...................................... .._ .... J 
dır. 

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

A - İhaleden en az sekiz gün ev- Münhal cômi hizmetleri 
vel vilayete müracaat ederek bu işe 

2 - Bu işe ait şartnam~ ve evrak a-
şağıdadır: 

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

mesı, 

girilmesi için ehliyet vesikası alma -
caktır. 

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

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara merkezinde münhal cami 
hizmetleri için 22-12-938 perşembe 
günü saat ikide müsabaka imtihanı 
yapılacağından talip olanların istida 

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

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

üncü maddede yazılı saatten bir saat ile müracaatları ve mezkur gün ve 
eveline kadar Nazimiye mal müdürlü- saatte de Ankara Merkez Müftülü -
ğü dairesinden eksiltme komisyonu ğünde ispatı vücut etmeleri ilan olu-
reisl iğine makbuz mukabilinde veri· nur. (5022) 9014 

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

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. - -- --------
---Halk maskeleri satısı 

.:> 
---- -- -

~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden§ 
- -:= Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar- = := dan korumak için yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta- =: 
:= rihinden itibaren satışa arzedilmiştir. = = Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı = 
:= kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle- = 
:= rin Ankara' da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni Pos· =: 
:= tahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direkt<>rlüği}· = 
:= ne müracaatları rica olunur. =: := Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan := 
:= ya bizzat müracaat ederek satın . almak istiyenlere veya ~ 
:= memleketimizin herhangi bir yerınden P~rasım gönder- = 
:= mek suretiyle sipariş yapacaklara anhalaJ ve posta masa- ;: = ·r· C · tı· mize aid olmak üzere; beher maske altı liraya = 

rı ı emıye 8914 = := verilir. = 

Dr. Hulki Keymen 

Birinci 
sınıf G

.. hastalıkları 

OZ mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apar·· 
tımanı. Her gün saat 17-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6Z32 
imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Math::ıa Miiclürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

Hasan fare zehiri ile 
öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur 9007 

..11111111 R A D Y O L t NlllllllL 
: dişleri mikroplardan, çürükler- E 
: den iltihaplardan koruyarak : 
: sağlamlaştıran, hem de mineleri- : 
: nin bozulmasını ve sararmasını : 
: menederek daimi bir güzellikle : 
: muhafaza eden asrın en kuvetli : 
~ diş macunudur. 9008 § 
§ u~~ba~öikveakşam ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"\ ... ~ .~· ':~-. • •• • • • • ' ' •• - 1 • 1 

= yemeklerden sonra : 

ıDr. Kemal Ar1can· 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 - 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

Acele kirahk 
Kavaklıderede Güven Kooperatif 

evlerinden 27 No. müstakil iki katlı 
PV ~e\cı: ~U"°'U.* ""-\-.,o.\.•1..•'-••• n.-.:,._ \.,,..9 

geniş odası, iki küçük odası, gömme 
bany,osu, avizeleri ve ampulleri, mu -
şambası, hava gazı, kaloriferi, terası 
ve her türlü konforu vardu. Telefon 
No. 2953. Görmek için evin üstünde -
ki eve müracaat. 8999 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gtilhane 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Ooktoru 

SITKI FIRAT 
M.uayenehanesini Samsun'dan 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye · 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 

Almanca dersleri 
Uzun müddet hususi ders vermiş 

muktedir bir Alman öğretmen tara -
fmdan Almanca dersleri ucuz fiyatla 
verilmektedir. Mektupla Ulus'ta L. 
M .• rumuzuna müracaat. 9013 

Bulunmuş para 
Ankara Emniyet Müdürlüğün

den: 
Ankara'da bir miktar para bulun -

muştur. Sahibinin Müdüriyetiınizin 
birinci şubesine müracaatı. 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 

F!'o>=~:ı:t_~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 ,, 2.000 ,. 

4 n 250 n 1.000 ,. 
40 ,, • 100 

100 ,, 50 
120 
160 

.. .. 
40 
20 

.. .. .. .. 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

,,. 
... 
... 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

• 1111111 i LA. Ç LA R 1 1 Z 1 1111111. 
~ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ - -= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = 
:= ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- = 
:= mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- := 
;: susta azami teshilat gösterilir. Tl: 2018 9025 = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
- = 
~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ - --= BU GÜN BU GECE Ha 1 k 
§ AŞK ŞARKiSi 
= Baş Rollerde 
:= Paul Hörbiger - Karola Hobn 
;: Programa ilaveten -;: ATA' ya ait unutulımaz bir hatıra = Seanslar --= 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de --------------

Ucuz halk matinesi 12.15 de 
LOREL - HARDt 

ÇOCUK HIRSIZLARI 

BU GÜN BU GECE 
Sabırsrzhkla beklenen 
A YNAROZ KADISl 

Türkçe sözlü ve şarkılı büyük 
komedi 

Oynıyanlar VASFİ - HAZIM 
Behzat - 1. Galip - Emin Belli 

Halide - Şevkiye - Mahmut 
Muammer - Said - Necla 
Nevin - Perihan - Sami 

BUGÜN BU GECE 

lKl AŞK ARASINDA 

Baş Rollerde 

--------
Moren O'Sullivan - Robert Taylor = 

Virginia Burce = 
İlaveten 

ATA'ya ait bir hatıra 

Seanslar 
14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

--------------------- --Aynaroz Kadısı Cumartesi günü matinelerinden iti baren SUS sinemasında da göste rilecektir. ---
~I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' ~======================';:::/ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM ROŞTO 

Ankara Adliye sarayı Vam Gençağa 
aP,artımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 

1 


