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İtalyanların Fransa~rlan 
istedikleri yerler 

Tunus meselesi - Korsika - Cibuti hak
kında geniş bir tetkik ve bu meselelerin 
şimdiye kadar geçirdiği safhalar 

tLKKANUN 
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5 KURUŞ 

Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ACIMIZ . A.NDIMl'ZOIR. Yazan: Samih Tiryakioğlu 

Cümhurreisimizin halkla temaslan 
inönü DadaY'~. şerefle~dfrdiler, her~ 

yerde tezahurlerle karşılandılar 

Cümhurreisimiz halkımızın 
ihtiya(lariyle alakalanddar 

. 
lımet lnönü'nün halk araıında alınmış bir resimleri 

-------~----[[ Kastamonu, 7 [Hususi muhabirimiz telgrafla bildiriyor] -
- Cümhur Reisimiz İsmet İnönü bugün öğleden evel, refakatlerin-

An/adı~m ız Ve d~ v~li Avni Doi!'an .ve se~izinci. tijmen komu~am 1c._..,.1 C~kçe 
d ğ oıaugu halcıe ve maıyetlenyle bırlıkte Vaday ı şe,·eflenairmişl ı anlama l ımtz dir. Cümhur Reisimiz yol boyunca köylülerin samimi ve içten ge

len tezahürleriyle karşılanmıştır. YoJlarda toplanan köylüler ken-
. r' ransa ! dilerini: 
T j - Varol, yaşa! sesleriyle selamlamış ve yetiştirdikleri meyva· 

F. R. AT AY lardan ikramlarda bulunmuşlardır. 
Fransa, türk 

Daha geçen ay ek nazik bir 
milletinin .Ya.sı!1: erti. Dahiliye 
dikkatle ıştıra . l:g"'i altında 
Nazın Saro'nun rekıs ı A müfreze 
b. h t bir as erı 
ır eye ve h zır bulundu. 

cenaze alayında a azetelerin • 
Fransız mecmua ve .~·rniz reisle 
den ekserisi kaybett1j 1 b · zi mü· 
yeni şefimiz hakk~n a ı bulun· 

h . d neşrıyatta 
te assıs e en Mös ö Saro, 
dul ar; muhterem . Ay beyanat 
gazetelere pek samırnı davası 
verdi. Fransız vatanı ve r· k 
. . k dökmüş olanlar, ur 
ıçın an h .. bir ala· 
dostluğuna karşı ususı 
ka gösterdiler. 

Yakın kasabalardan ve köylerden ı-
gelen binlerce halk Daday'da, Cüm-
hurreisimizi karşılamak ve selamla- . · 
mak için toplanmış bulunuyordu: Is
ınet lnönü otomobillerinden müte -
bessim bir yüzle indiler ve kendileri
ni karşılıyanlara iltifatta bulundular. 
Yol boyunca dizilen mektepli talebe· 
Ier Cümhurreisimizi hararetle alkış -
!adılar. İsmet İnönü gerek halkta ve 
gerek kendi~.erini. ~ar.şılıyan m~.ktep
lilerde görduklerı ıntızam ve mukem
meliyetten dol~y; memnu~i~etleri?i 
bildirdiler ve ögretmenlerını tebrık 

ettiler. 
/nönii dadaylıların 

ihtiyaçlarını dinle~iler_ 

Ba§Vekilimiz B. Celal Bayar 

9 uncu arttlrma ve 

yerli mallar haftası 

Baıvekilimlıin bir 
nutkuyle pazartesi 

günü aııhyor 
Başvekil Celal Bayar, dokuzuncu 

artxrma ve yerli malı haftasını ayın 12 
inci pazartesi günü saat 17 de halke
vinde söyliyeceği bir nutukla açacak
tır. 

Aynx gün akşamı saat 19.10 da An
kara radyosunda Maarif Vekaleti ta
lim ve Terbiye reisi İhsan Sungu bir 
nutuk söyliyecektir. 

• '.\ ~im ,; 'nÜ ı:>aat 18.30 da Ziraat ve
kili Faik Kurdoğlu, 

14 çarşamba günü saat 18.30 da Mil
li Müdafaa Vekili ve Ulusal Ekonomi 
ve artırma kurumu başkanı General 

(Sonu 8. inci sayfada) ------=-----

-.. 
B F sa'nın bize dost tara

u, ran , .. tkun· 
f d B Atatürk un son nu 
dıa ~Ö ı~:Oiş olduğu üzere, Hata: 

D day'da bir kabul resmı terttp e
dil~§ bulunuyordu. İleri gelenler 

(Sonu 8 ıncı ray/ada) 
ltalyanların Fransa'dan istedikleri yerlerden: Nis 

y d'ld"kt n sonra, ara 
davası halle 1 1 e F ansa· 
mızda mesele. ~al~ı:yan r men
dır. Onunla hızı hır ta~: zan. 
faat tezatlarının ayırdıg daki 

b"l"k" aramız 
netmiyoruz; 1 ~ ıs inden ıneın-
dostluğun takvıye~ kadar ya
leketlerimizin oldu~ t niz~mı
kın şark sulh ve e~:ni:'enaatinde· 
nm istifade edecegı a 

yiz 1 ·• . . b" .d bibnem nası soy· 
Fakat ır e, b · f ransa, 

liyeyim, bir de bat~a ır yanları
Türkiye aleyhtarhgı cere.k eden 

h. ve teşvı ' 
nI hazan ıınaye 1 müsamaha 
hazan bu cereyan aral k t arasın-

k .. k. uıem e e 
eden, san ı ı ı k tlenmesin-
daki dostluğun uve esrni me-
d k k mi yarır ' 

en or an! res 1 bir takını ga-
sul ve gayrıınesu. ' i unsurların 
razcı veya tahrıkç , bükü -
F , Fransa da 

ransa sı var· h .. neşriyat 
. b t ve ususı 

metın ser e~ .. da hale hakkı • 
müesaeselerıne mu ld ğunU 
nın ne kadar mahdut bo u .. da -

d w·ı· Fakat u ınu 
bilmez egı ız. ld .... bazı hal • 
h 1 · •ru o ugu 

a enın, ~:_'.ı' k imasının sebep· 
lerde dahı atıl a .. f"r Fransız 
lerini anlamak guçlu · nın doğ -

l"h" tt makam arr .. ae a ıye ar .. ehyine ta· 
d w ya emrun · .. 

rudan ogru . b atalete ma-
bi hususlarda ıse, b~. bütün aci-

b·ı ekten us 
na vere ı 111 • , d ki fransız 
ziz. Mesela Surıye e 

(Sonu 8, incı sayfada) 

Anıt- Kabir 
yerini tespit 

hazırlığı 

ihzari komisyon 
~ahımaya baıladı 

Ebedi Şef Atatürk'ün anıt-kabir ye
. . tespit etmek üzere Başbakanlık 

rını ,. . 
1
. 

.. t =rı B Kemal Gedeleç ın reıs ı-rnus er- · . 
ğinde ihzari bir komisyon teşkıl olun-

muştur. • A • 

Komisyon, Mılh müdafaa bakanlı-
~ ndan general Sabit ve Hakkı, Bayın-
gı . 1 . 
dırlık bakanlığından yapı ış erı umum 

"dürü B. Kazmı, İç bakanlıktan 
:~steşar B. Vehbi Demirel, Kültür 
bakanlığından yüksek tedrisat umum 
müdürü B. Cevat Dursunoğlu'ndan 
müteşekkildir. Komisyon ilk toplan
tısını evelki gün Başbakanlıkta yap
mıştır. İkinci t-0plantı da muhtelif ba
kanlık mütehassıslarının anıt-kabir i
çin verecekleri raporlar tetkik oluna-

caktır. 

Tunus'taki İtalyan konsolosu 
yapı lan nümayişleri protesto etti 

İtalyanlar Fransayı 
itham ediyorlar! 

Roma, 7 a.a. -Tunus'taki İtalyan general konsolosu orada ya
pılan İtalyan aleyhtarı nümayişleri bir kere daha umumi vali nez
dinde şiddetle protesto etmiştir. 

Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez 

toplanhsı 
Türk Hava Kurumu Baş.kanhğın

dan: 
Genel merkez heyeti, 8 ilkkanun 

1938 bugünkü perşembe günü, saat 
15 de nizamnameye göre, altı aylık 

toplantısını yapacağından sayın üye
lerin kurum merkez binasında bulun
maları rica olunur. 

1 

Bütün akşam gazeteleri bu haberi 
büyük başlıklar altında ncşretmekte 

1 
ve bu nümayişlerin fransız makama tı
nın çirkin bir tarafgirliği eseri oldu

' ğunu yazmaktadır. 

luılya müstemleke bakımından 
tatmin edilmişti ama 

Nevyork, 7 a.a. - ltalya'nın sö -
mürge meselesindeki hareketini bahis 
mevzuu eden Nevyork Herald Tribü
ne, "bir diktatörün sözü,, başlığı al -
tmdaki yazısında ezcümle diyor ki: 
Habeşistan'ın ilhakı meselesinde, 

Musolini, bundan böyle ltalya'mn 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Sivas - Erzurum hattı üzerinde 

Erzincan istasyonunun 
açılma töreni bu 

pazar günü yapılıyor 

Hallın a~llııını B. (ellnkaya yapa<ak 
Ankara garı markiz tesisatının ve Sıvas - Erzurum - Kafkas yo

lu üzerinde Erzincan istasyonunun açılma töreni bu ayın on bi • 
rinci pazar günü Erzincan' da Baymdırlrk Bakanı B. Ali Çetinka-
ya tarafından yapılacaktır. (Sonu 8 inci sayfada) 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, Filyos - Irmak hattını açıyor 

Alman - Fransız deklarasyonu 
, 'l>'I .. ,... ..... •••••••" ı\ı•n•-. ,.,., .. ,.,,.,, ttttt'tt"'ttt .. •t '"""""""' 

H r yerde 
Oldukça iyi karşılandı 

ltalyanlar mlıakerelerden İlalya'nın baıtan 
sonuna kadar haberdar edlldillnl söylüyorlar 
Fransızlar İtalya'dahi son tezahürlerin 

Almanya'nın malümatı 

haricinde yapıldı~nı bildiriyorlar 

Frcınsız gazeteleri 
Paris, 7 a.a. - Jurnal gazetesinde 

Sen-Bris, fransız - alman deklarasyo
nunun imzası hakkında tefsiratta bu
lunarak diyor ki: 

"Bir imza, bir metin, bir anlaşma ve 
bir tebliği zaten bekliyorduk. Bu ci
hetten hayrete düşülemez .. Ancak ha
kiki dostluk nutukları beklediğimizin 
üstünde oldu. Kayda layiktir ki, B. 
Bone, görüşmesi esnasında B. Dalad
ye'nin sömürge meselesi hakkında 

yaptığı sarih beyanatı hatırlatmak 

Roma'da Kont Ciano nezdinde 
----------------.] teşebbüs yapan ingiliz büyük 

BALKAN ANTANTI elçisi Lord Pört 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Genel Kurmaylar C. H. P. Vilayet 
Reisleri toplanhsında ı kongreleri toplanıyor 

Bütün meselelerde tam Bu kongrelerde kurultay 

bir anlaşma var 
. Atin~.: 7 a.a. -:- Dün akşam aşağıda

kı teblıg neşredılmiştir: 
Balkan antantı devletleri genel kur

may başkanlarının Atina konferansı 
6 kanunuevel saat 18 de nihayete er
miş ve mesai çok büyük bir kardeşlik 
havası içinde cereyan etmiştir. Tet
kik edilen bütün meseleler üzerinde 
tam bir ittifakla ve en mükemmel te
sanüt ve antant zihniyeti ile kararlar 
alınmıştır. 

mümesilleri de seçilecek 
Yurdun her tarafında C. H. P. vila

yet kongreleri 15 birinci ilkkanunda 
başlıyacak ve gene ilkkanunun 17 inci 
günü bitmiş olacaktır. 

Bu kongreelr, büyük parti kurulta
yı için mümessillerini de seçecekler -
dir. 

Bu sene kaza kongreleri yaprlmış, 
vilayet kongreleri kalmrştr. Binaena -
Ieyh 15 ilk kanunda toplanacak vilayet 
kongreleri her iki senede bir yapılan 
önemli kongrelerdir. 



İnsan ve kültür : 

Türkce ve tanzimat'ın 
.J 

umumi atmosferi 
Genç nesiller, Türkcenin ne ol-1 mecbur olduğu bir inkılaptı. 

d~ğu.nu, osmanlıca-türkçe kavgaları Şarkla garb'm en barışmaz hatlarla 
dındıkten sonra anJamrya başladılar kesiştiği bir noktada yaşıyan ve gal · 
Bun~ ~ha iyi: daha ilmi olarak an~.a- ge.rb'e karşı mağlup şark'ı temsil ~~ 
mak ıstıyerı bır adam _çıkarsa, bu ışe den imparatorluk, eğer tanzimat rica
hayatrnı vakfetı:ıes~. ı~~ım~ır .. 7ünkü li ayarında insanları birdenbire bağ
bu husus~a ne hır buyuk dıl ~~t~ha~- rından çıkarmak kudretini bulmamış 
sısının kıtabını ne de, Luther ın ıncı- olsaydı, inkılap yapm · k b _ 
1. ·b· b" ·k b . . az ,ın ıraz u 
ı gı ı ır vesı a ulabılccektır lurdu Bu rical gene b" ··k · ı b . , . .. .. . : · uyu ış er a-
Tanzımat ın ılk gununden ıtıbaren, sarmış kimseler olmak ıA d k" 

d ·ı ı · k d" · . . · azım ır ı, ı mese esı en ını hıssettırerek mu- inkıraz hadisesinı· bı'r a k b" h A • A • sra ya m ır 
_afazakar ya~~t ınkılapçı manada a- mücldet geciktirebilmişler ve üstelik 

lakadar ve mudafaacılarını bulmu~- Kemalist ve müstakı'l T'' k' • · 
F . .. . ur ıye yı ya-

tur. akat theorısyen mı bulamamış- ratacak şuurun dog-ma At t .. k 
t B' l.ı b k .. 1.. sına, a ur 
ır. ızce, u, aş a tur u olamazdı. gibi bir şefin zuhuruna ve l b' 

Ç.. k '' k ı · onun a ır-
un u a ış lahnde olan içtimai bir likte hiç de kolay olm · ı · b 

hd. · el • . ıyan ış erı aşa-
1seyı urdurup gecıktırmek yahut racak l.ıir ekı'pı·n yctı'ş · · kA . . . . . mesıne ım an ve 

ı:ıp. dalı~ ~a.buk ınkışaf. e:tı:~ek ka- meydan hazırlamışlardır. . 
bıldır. Bıtırıp yahut bıttı ılan edip Demek ol k" · . . . uyor ı, tanzımatın umu-
tetkık etmek yahut kaıdeleştırmek, mi atmosferı'nd<: ı · d· • · ·· 1 .. · k. . . ·, ıa ıse yı on uyorum 
ım ansızdır. Hele bu ıçtımai hadise, derken bı'rdenbı're k d k 1 . . . onun ar asın a a -
Osmanlı cemıyetının başına gelen da- mak ve ümitsi· }' ~ k ] k 
ha büyük bir tarihi hadisenin arazın- nun pe.:ı"ne t kzl ıgek aP.ı mk~ sızldın _o-
d . . . , a ı ara mum un o ugu 

an ve netıcelerınden bıri olursa kadar on ·· ·· · 1 k · un onune geçmıye ça ışına • 
Tanzimatın tamamı, mukadder bir imparatorluğun menfi bir akış halin

inhidamın önüne geçebilmek üzere de olan mukadderatı bakımından 
tatbiki lazım bir takım reformlardır. mevcuttur. Her işte ve her şeyde ve 
Bunların bir kısmı üzerinde, galip korkunç bir tehlikenin her an izale e
Avrupa:nın .bizzat kendisi ısrar eyle dilmesi lfızımdır. Bu tehlike, hadise
mektedır. Bır kısmı üzerinde de, tan- nin büsbütün arkasında kalmak ve o
zimat ricalinin kendileri samimi bir na artık tir türlü yetişememektir. Bu 
surette mutabık kalmışlardır. Fakat, tehlikenin kaynağı, reformların lüzu
dı,armın talep eylediği ile içerinin munu bir türlü anlamıyan, reformlara 
yapmak istediği arasında oturan bir önayak olanları ikide bir hiyanet ve 
üçüncü kuvet vardır ki, bu kuvet he- küfürle itham eden zihniyettir. Koca 
tıüz teslimiruh eylememiş olan theo- bı. imparatorluk battığı halde ne bu
kratik ve feodal fikir ve menfaat bün- nun niçin'ini ne de onu kurtarabilme
yesidir. nin nasıl'ını araştırmıya lüzum gören 

Bu itibarla, bütün tanzimat hareke
ti, imparatorluk camiasının, bütün un
s~r~arı, müesseseleri ve zihniyeti ile 
bırlikte bir "zorla ve şaşırtıcı sü • 
ratle çözülme,, hadisesidir. Tanzimat 
devrinin hangi hareketini tetkik eder
seniz ediniz, onda, hem gayet seri bir 
tasfiyenin hem de bu tasfiyeyi müm
kün olduğu kadar geciktirmek istiyen 
çetin bir muhafazakarlık ruhunun e
serlerini görürsünüz. Tasfiye, kısmen 
iradi kısmen gayri iradidir. Ancak 
muhafaazkar ruhta tam bir iradilik 
görmek kabildir ki, bunun da hiç bir 
ehemiyeti olamazdı, çünkü netice ver
mesi imkansız menfi bir mukavemeti 
temsil etmekte ve bütün gayretlerine 
.&.a.6'"""'"' .. ~ ....... ""''-•U..&.-.. Q ---- ;1. .... _ ...... &"- ~J 

ler, ergeç tasfiyeye uğramakta idi. 

Tanzimat esnasındaki dil davası, 
kendini bu kanuniyetten masun tuta
mazdı. Bizzat Reşit Paşa "kitabeti 
resmiyesi" tuttuğu işin mahiyetine 
uygun olmıyan bir hükümet mekaniz
masının iş çıkaramıyacağına kani idi. 
Ve daha ortalıkta hiç bir dil davası ve 
dil alimi yokken, eski devrin "kitabe
ti resmiye., sini düezltmek ve sadeleş
tirmek lüzumunu duymuş ve bu su
retle umumi dil hareketine önayak ol
muştu. 

Şu var ki, bir tasfiye bitip onun ye
rine gelecek olan müessese henüz ta
mamlanmadan, aynı bahiste, bir daha 
geniş tasfiyeye ihtiyaç görülüyordu. 
Diplomaside, bir mağliıbiyet bitmek 
üzere iken bir yenisi başlıyor, "mek
tep ve maarif,, meselesinde bir kısmi 
kararın tam tatbikine vakit kalmadan 
bu kararı genişletmek lüzumu hasıl 
oluyor; anasır politikasında herhangi 
bir teşebbüs belirmeden bunun akim 
kalacağı bir yenisi ve daha çetini ta
rafından ilan ediliyordu. Neden? 

irtica ruhudur. 
Öyle ki, kim hangi sahada yeniliği 

istiyor ve bunu nasıl elde edeceğini 
düşünüyorsa, kendini çelmeleyip dü
şürmek ve üzerine taassubun kılıcını 
şürmiye çalışanları, ayrıca kolla -
ınıya ve - ya bir iki muşta ile uzaklaş
tırmıyağ ya şaşırtmalar yaparak at
latmıya veyahut durup onlarla mu
vakkat bir kompromis yapmıya mec
burdur. 

Bu kör zihniyet ve bu habis ruh, ta 
Halet Efendi'den itibaren, meşrutiye
tir. son günlerine kadar devam ve Aıb
dülhamit devrinde en büyük zafer 
bayramlarını idrak eder. 

Tanzimat devri ricalinde gördüğü
~üz kar11rsızl11r idar~i maslahatçılık 
bundanaır. Keza ,tenkıdin sövUşme ve 
mütaleanın jurnal biçimine girmesi 
· •ındandır. 

Nasıl olabilirdi de, bütün havaya 
hakim olan bu saydığımız illetlerden, 
dil elediğimiz sosyal müessese masun 
kalabilirdi? Elbette ki, bu da, tasfiye
sinde ve yapılışında aynı arazı göste
r.ecekti. 

Burhan BELGE 

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü 
ve belediye reis muavini 

işe baıladılar 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Belediye 

reis muavinliğine tayin edilen Çanka
ya kaymakamı Lfıtfi Aksoy ile yeni 
emniyet müdürü Sadrettin Aka bugün 
geldiler ve vazifelerine başladılar. 

Deniz ticaret miidürii geldi 
Deniz ticaret müdürü ve lıman u -

mum müdür vekili B. Müfit Necdet 
dün 1stanbul'dan §ehrimize gelmiş ve 
İktısat vekaletinde temaslara başlamış
tır. 

Salhk teıkllitında 

yeni f ayinler 
Tıp fakültesi 1938 mezunlarından 

Ahmet Yıldırım Aydın Sıtma Müc. 
tabipliğine, Ürgüp hükümet tabibi 
Halim Öz görülen lüzuma binaen Yal
vaç hükümet tabipliğine, Yalvaç hü
kümet tabibi Fahri, tayininin olmamış 
addiyle Ürgüp hükümet tabipliğine, 
Antalya sıtma Müc. eski tabibi Aslan 
Ergun Diyarbakır sıtma mücadelesi 
tabipliğine, Tıp talebe yurdu 1937 me
zunu Halit Yusuf Alucra tabipliğine 
namzet olarak, Maraş belediye tabibi 
Sadettin Gören görülen lüzuma bina
en emrazı zühreviye hastanesi bakte
riyologluğuna, Berlinde vekalet he
sabına çocuk ihtısası yapan Muhlis 
Bayramoğlu mecburi hizmetini yap
mak üzere Van Doğumevi çocuk mü
tehassıslığma, Şarköy eski hükümet 
tabibi Osman 'Günak Bayramiç hükü
met tabipliğine, açıktan çocuk müte
hassısı Muhittin Tuğu Kars doğume
vi çocuk miltehassıslığına. Erzurum 
eski hükümet tabibi Rükneddin Ol
caytu Kocaeli sıtma müc. tabipliğine, 
Konya Mem. hast. bakteriyologu Vas
fi Adana Mem. hast. bakteriyologlu
ğuna, Balıkesir Mem. hast. bakt. Ta
hir Arslan Konya Mem. hast. bakteri
yologluğuna, İstanbul emrazı sariye 
hast. asistanı birinci sınıf bakt. Ham
za Orhon Denizli Mem. hast. bakteri
yologluğuna, açıktan Dahiliye Müt. 
Nevzat İlhan Antalya Mem. hast. da
hiliye mütehassıslığına, Antalya 
Mem. hast. baştabip. ve Op. Hayri ta
lebiyle Manisa Mem. hast. baştaıbip ve 
operatörlüğüne, Adana Mem. hast. 
bakteriyoloğu Kemal Arrksoy Samsun 
Mem. hast. bakteriyologluğuna, açık
tan operatör Rauf Yetgin Antalya 
Mem. hast. operatörlüğüne, Kars Mem 
hast. eski operatörü Faik Aysan Bolu 
Mem. hast. operatörlüğüne, merkez 
hıfz. mües. kimya Ş. eski müdür mua
vini Necmettin Güleç Mezkur müesse
se kimyevi tahlil şubesi müdürlüğü
ne, açıktan ecazcı Burhanettin Bilgi· 
1i Heybeliada Verem Sanat. eczacılı
ğına tayin ve Elazığ memleket hasta
nesi operatörü Muhsin Dündar'ın is
tifası kabul olunmuştur. 

Nafıada tayin 
ve terfiler 

ı:ı-...--.:ı.~ı.ı,. 'P-'--~o:;;. •;o± işleri roÜ• 
dürlüğü sicil şefi B.B. Zihni Tunç 

terfian şirket ve müesseseler umum 
müdürlügü muamelat müdürlüğüne, 
zat işleri muamelat kalemi şefi Celal 
Gündoğdu terfian zat işleri ve sicil 
müdür muavinliğine, zat işleri müdür 
muavini Osman Tugen terfian tercü
me ve neşriyat müdürlüğüne, Afyon 
vilayeti fen memuru Avni Balkan Er
zincan'a, Erzurum yapı işleri fen 
memurlarından Feridun sular umum 
müdürlüğü merkez fen heyeti memur
luğuna, yüksek mühendis mektebi me
zunlarından Ziya Çinar Seyhan su iş
leri mühendisliğine, aynı mektep me • 
zunu Samim Güven Kastamonu yapı 

işleri mühendisliğine, fen mektebi me
zunlarından Süleyman Seyhan su iş
leri fen memurluğuna, İhsan Ekan 
Rize şoseler fen memurluğuna, Hami 
Gündoğdu Seyhan su işleri fen me
murluğuna, Malatya su işleri fen me
muru Hayati Kiper Aydın su işleri 
mühendisliği fen memurluğuna tayin 
olunmuslar ve sular umum müdürlü -
ğü merkez fen heyeti mühendislerin -
den Daniş Koper, muhabere ve mUra
sele miiteh::ıssısı Sabri Ektay terfi et
tirilmi§lerdir. 

Gayri mübadil 
istihkakları 

Kanun (ercevesi i~inde 

tasfiye ediliyor 
Gayri mübadillıer işleri hakkında 

şehrimizde bir komisyon kurulacağını 
Istanbul gazeteleri yazmışlardı. Mali
ye vekaletinden aldığımız malftmata 
göre böyle bir komisyon kurulmasını 
istilzam ettirecek bir gayrı mübadil 
işi mevcut değildir. Gayrı mübadil is
tihkaklarına ait evrak, Muntazam 
Borçlar umum müdürlüğünce Divanı 

Muhaseıbata gönderilmektedir. Divan, 
bu evrakın tetkiki sırasında bazı nok
talara ilişmiş ve Maliye Vekfiletinıden 
istizahta bulunmuştur. İstizah olunan 
hususlar fazla olduğu için şifahen et
raflı malfimat verilmesi icabetmiş ve 
İstanbul'dan Gayrı mUbadil işleri tas
fiye bürosu şefi B. Kemal Ankara'ya 
gelerek Divanı Muhasebatın istediği 
izaıhatı vermiştir. Divanı muhasebat 
bu izahları kafi görerek gayrı mübadil 
istihkakları.na ait evrakın muameleie
rini intaç ve vizeye başlamış bulun
maktadır. 

Yeni İstanbul 

Valisinin teıebbüs 

elliği iıler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi B. LO.tfi Kırdar Emin 
önü meydanmm en kısa zamanda a -
çılmaaı için devamlı kontrollar yap -
makta ve tetbirler almaktadır. Vali 
nin tavsiyesiyle sahada çalışan ame • 
lenin adedi arttırılmıştır. Vali Beya
zıt meydanında da yıkılacak binaları 

tesbit için ve bunların derhal yıkılma 
sı için fen heyetine emirler vermi~tir. 

Beyazıt meydanının sol tarafında 
İnkilap müzesinin cephesini kapayan 
dükkanlar derhal istimlak: edilerek yı· 
krlacaktıır. Bu dükanıların yerine mü -
zeye giden cadde asfalt yapılacak -
tır. 

Bükreş fahri konsolosumuz 
Ankara'ya geliyor 

İl'l.,__ı,_ı, .. IT.l,.f,,,,..b\ - Bii:kr,,....•_ 
tckl ·rurkiye fahrı konsolosu Pol .ıs • 

tanhul'a geldi ve bu akşam Ankara'ya 
gitti. Konsolosun Ankara'da yeni ya
pılacak ticaret anlaşması için temas -
!arda bulunacağı haber verilmektedir. 

Halk konseri 
Cümhur başkanlığı filarmonik or~ 

ke.s.trau birinci halık konserini Milzik 
öğıretmen okulu komıer salonunda bu 
cumartesi günü saat 15.3-0 da verecek
tir. 

Orkestra şef Ernst Praetorius'un i
daresindeki konser Atatürk'ün hatıra
sı için verilmektedir. Pr-0gram şudur: 

1- Zeki: İstiklal maTşı, 
2. J. Brahms (1833-1897): Trajik u

vf'rtür, 
3. L. van Beethoven (1770-1827): 3 

üncü senfoni mi bemol majör, "Eroi-
ca" 

a) Allegro con brio 
b) Marda funeıbre, Adagio assai 
c) Scherzo-Trio, Allegro vivace 
ç) Finale, Allegro molto. 
Gelecek konser 17.12.1938 cumarte

si günü saat 15.30 dadır. 

Kamutay'ın dünkü toplantısı 

Faik Öztrak ittifakla 
vekilliğine seçildi 

• 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sılay (Konya) ının reisliğinde 
toplanmııtır. Ruznamenin ilk maddesini teşkil eden Devlet De -
miryolları ve limanları işletme idaresi hesaplarında kayıtlı 1929 
yılı sonuna kadar olan muameleleden doğan bir kısım borçların 
ne suretle terkin edileceği hakkındaki proje görüşülmüştür. 

1 Söz alan Mithat Aydın (Trabzon) 

1 • 1 gayet az olduğunu zannettiği bu para-
gen~ en nm Bütçe Encümeni mazbatasının ya-

zılış tarzında milyonlara baliğ bir 
Halkevi 
Mamak köyünde 

Halkevi gençleri dün akşam da 
Mamağa giderek halkla görüşmeler 
yapmışlar ve halk için hazırlanan ve 
her hafta muhtelif semtlere dağıtıl -
makta olan kitap dolaplarmdan biriyle 
içinde muhtelif ilaçlariyle bir srhi im -
dat dolabını mamaklıların sevinçleri 
arasında (Yeşil Mamak) kahvesinde 
halkın istifadesine bırakmışlardır. 
Gençlerden birisi halkevinin halk için 
yaptığı ve yapmakta olduğu işleri te -
barüz ettirir ve halka okumanın fay -
dalarını misallerle gösterir bir konuş
ma yapmıştır. Bunu müteakip Ulu 
Önderimizin aziz hatrralarım canlan -
dıran bir film ile halkın istifade ede -
ceği bir kaç film gösterilmiş ve ma -
makhların "Gene gelin 1,. sesleri ara -
sında Maınak'tan ayrılmışlardır. 

İsveç'le ticaret görüşmeleri 
ha si adı 

1sveç'ten gelm;si beklenen ticaret 
delegesi dün gelmiş ve İsveç elçiliği 
erkanıyle birlikte Ekonomi bakanlı
ğına giderek yeni ticaret ve kliring 
anlaşması etrafındaki müzakerelerine 
başlamıştır. Delegelerimizle İsveç he
yeti arasındaki müzakeler dün geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Yurdd'J§: 

Kıı gecelerinde misafirleri
ne, kuru üzüm, incir, fındık, 
Malatya kayııııı, Antep fıs
tığı, badem, ceviz, elma, por
takal ikram et. 

Dün hava kapah geçti 
Dün şehrimizde h~wa kapalı ve rüz

garsız geçmiştir. Günün en yüksek 
ısısı 13 derece olarak kaydedilmiştir. 
Yurtta hava Ege bölgesiyle doğu ve 
orta Anadolu'da kapalı, diğer bölge
lerde yağışlı geçmiştir. 24 sa2t için
deki yağışların metre murab!ıama bı
raktıkları su miktarları Turhal'da 62, 
Siverek'te 28, Hayrabolu'da 24, Zon
guldak, Samsun ve Ferme'de 16, Çar
şarnba'da 14, 'Gümüşane'de 10, Diyar
bakır'da 9, Sapanca ve Muş'ta 8, Mar
din'de 7, Tokatta 6 ve diğer yerlerde 
1-5 kilogıram arasındadır. 

Rüzgarlar doğu, cenup ve cenup 
şarkı Anadolu'da garpten saniyede 3, 
diğer bölgelerde ı,ıimalden en çok 5 
metre kadar hızla esmiı,ıtir. 

En düsük ısılar sıfırın altrnda Si
vas'ta 2, Erzurunı'da 1 derecedir. En 
yüksek ısılar da hmir ve Adana' da 15, 
Bodrum'da 17, Antalya'da 18 derece-
dir. 

borç gibi görüldüğüne işaret ederek 
encümen raportöründen izahat iste
miştir. 

Bütçe encümeni raportörü B. Raif 
Karadeniz (Trabzon) mazbataya bu 
zannı verecek bir fıkra olmadıJ-mı 

tasrih ederek, Kamutay'm evelce ka
bul etmiş olduğu bir kanunla 927 se
nesi .sonuna kadar bahse mevzu olan 
terkin işlerini hallettiğini, devlet 
demiryollarının istediğinin 1929 senesi 
sonuna kadar olduğuna göre aradaki 
fark olan iki sene içinde terkini iste
nen beş on bin lira farka, muhasebei 
umumiye kanununun umumi hüküm
lerine göre muamele yapmak kabil o
lacağı kanaatiyle encümenin mazbat~ 
sını hazırladığım söyledi ve reye ko
nan mazıbata aynen kabul edildi. 

Reis, Adliye vekaletine tayin edil
miş olan B. Hilmi Uran (Seyhan) ın 
yerine reis vekilliği seçimi yapılaca
ğını söyledi ve mebuslarımız isim yaz
mak suretiyle reylerini kullandılar. 

Bundan sonra birind müzakeresi. 
yapılacak olan maddelerin görüşülme
sine ba!flandı. 

Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukarı hayvanların köylü ve yetiştiri -
ciye satılması hakkındaki projede ye
ni tetkikler yapmak üzere Milli Mü
dafaa encümeninin talebi üzerine en
cümene verildi. 
Kamutay'ın dün görüştüğü madde

ler arasında, gümrük tarife cetvelinin 
756 numarasına giren tazyik veya 

temyi edilmiş ve metre mikabı üzerin· 
den resim veren eşyaya kıyasla mev
zu bulundukları zarf ve ambalajların 
resimden muaf olup olmıyacağı hak
kında hükümet tezkeresi de vardır. 

Kamutay encümenleri bu tefsir yo
luyle halli istenen mesele için, güm
rük tarife kanununu deği~tiren 2255 
sayılı kanunun üçüncü madd~sinin 

~eşinci bendinin tadili ve bu bende 

teklifi hazırlamışlardı. Bu tekille gö
re adet veya kıymet veya haciuı üze
rinden resim veren veya resimden 
muaf olan eşyanın ambalajı ile, ha -
cim üzerinden resim veren tazyik ve
ya temyi edilmiş gazlerin, bu gibi eş
yanın emniyet ve selametle nakli i.çia. 
kullanılan miltat ambalajlarınm re
simden muaf olması teklif ediliyordu. 
Dün ilk müzakeresi yapılan tekli.f ka
bul edilmiştir. 

Riyaset makamr, reis vekilliği için 
yapılan seçimin tasnif edildiğini söy
liyerek seçime iştirak eden 319 azanın 
ittifakiyle Tekirdağı mebusu B. Faik 
Öztrak'm seçildiğini bildirdi. 

Kamutay, pazartesi günü saat 15 de 
toplanacaktır. 

Fransa ile dostluk anlaşması 
projesini hariciye encümeni 

geri aldı 

Çilnkli muayyen bir kültür ve mede
niyet dünyası, keza muayyen bir di
ğer kültür ve medeniyet dünyasının 
karşısında yıldırım gibi süratli ve ar
ka arkaya gelen ve hayatın kah şu kah 
bu öteki sahalarında tahripler yapan 
zincirleme bozgunlara uğrıyordu. 
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Kamutay'm dünkü ruznamesinde 
birinci müzakeresi yapılacak olan 
maddeler arasında bulunan Cürnhuri -
yet llükümetiyle Fransa arasında.ki 

Ankara'da imza edilmiş olan dostluk 
muahedesiyle müşterek beyanname ve 
planlara dair protokolün tasdiki hak
kındaki kanun projesi müzakere edi -
leceği sırada hariciye encümeni reisi, 
Trabzon mebusu B. Hasan Saka söz 
almış ve şu talepte bulunmuştur. 

Devletin idaresini ve bu idarenin 
mesuliyetini üzerine alan rical, ufak 
bir temkin ve takclir mühleti bularak 
bu mühletin içinde fikir selameti ve 
ruh süküneti ıle bir takım kararlar 
almıya te!;ebbüs ediyorlardı ki, yeni 
bir yıkılış onları, telaş içinde bu yıkı
lışın vuku bulmakta olduğu noktaya 
koşturuyordu. 

Tanzimat devrinin bütün icraatına 
ve 0 esnada yaşıyan insanların kafa
larına ve sinirlerine hakim olan bu u
mumi hava tespit edilmedikçe, o dev
rır. başarınıya gene de muvaffak o~du
ğı işler anlaşılamıyacağı gibi bu ışle· 
ri başarmrya muvaffak olanlar hak
kında da haksız hükümlere varılma-
n..ası imkansızdır. 

Tanzimat, gecikmiş bir_ ~~kılaptı. 
Üstelik. bir milletin ken~ı ı~n~~ ve 

k··ıt·· e medeniyet ın degışen 
aynı u ur v J •• 

davalarrna göre tasarladı~ı, munev-

1 . bu nıu"nevverlerın liazırla-ver erı ve . . 
ld ~ mesnet vasıtasıyle realı -

mıs o ugu .. k r 
za;yon sahasma koyduğu bır 11: 1 a~ 

· · d kı yenı de~ il, bir milletin cihan ıçın .. e . 
.g . t' mek uzere, hıç 

ı:;..uıyonunu yerme ge ır . 
· t r ıstemez hazırlıksız birdenbire ve ıs e . 

büsbütün başka mebdelere istı.~at e
4 

den bir kültür ve medeniyet dunyası
na iltihak edebilmek üzere yapmıya 

Gazetecilik mektebi 
Başvekilimizin türk gazetecileri

ne gösterdiğı iltifat ve tevecüh do
layısiyle bundarı üç sene kadar ön
ce Arıkara'da toplanan Büyük Basın 
kongresinin ortaya attığı bir te
menniyi hatırladık: Gazeteci mek
tebi açmak temennisini. 

Cümhuriyet devrinde her gün bi
raz daha gelişen gazetecilik mesle
ğini, Jıir olmazsa, mesleğe bundan 
sonra intisap etmek istiyecekleri 
böyle bir mektep, her şeyden önce, 
alaylılrktan kurtaracaktır. 

. B~zıları, gazeteciliği de §Birlik gi
bı bır yaradılış vergisi telakki eder, 
~er ik~sinin de mektebi olamıyaca
gını soy/erler. Hatta, bunlardan bi
risi soruyarclu: 

- Şairlerimizden kaç tanesi ede
biyat şubesinden dip/omalıdır? 

Fakat böyle düşünenler, gazeteci
liğin dokto,rluk, mühendislik, avu-
1>.atlık gibi bir meslek olması lazım 
geldiğini, bu bakımdan şairliğe pek 
az benzediğini unutanlardır. 

Tuhaf değil mi? ilk gazetecilik 
mektebi 1869 senesinde Amerika'da 
Virginia'da General Robert Lee ta
rafrndan açıldığı zaman da gazete
ler bunun aleyhinde bulunmuşlardı. 

Bunlara White Law Reid'de bunla-
ra verdiği cevapta şunları söylemiş
ti: 

"Asker1 bir mektep. bir kimseyi, 
mutlaka, tam asker yapmak Jazırn 
gelmez. Bunun gibi, üniversitede 
tam bir gazeteci yetiştiremez. Fakat 
askeri bir mektep, asker olmak üze
re doğmamış bir adama bir askerin 
bilmesi, öğrenmesi gerekn birçok 
bilgileri öğrettiği gibi üniversitenin 
gazetecilik kısmı da aynı şeyi ya· 
par." 
tık gazetecilik mektebini 1869 se-

nesinde açan Amerika, bugün, bu 
türlü enstitülerin en mükemmeJJe
rine malik olan ülkedir. Bu kadar 
mükemmeli, henüz, lngiltere'de bile 
açılmış değildir. Fakat Londra üni
versitesinin devamlı bir gazetecilik 
kısmı vardır. 

Rusya ve ltalya, Amerikan usulü
nü taklide meyil gösteriyorlar: Bu 
enstitüler, üniversiteye bağlI değil, 

devlet gazetecilik mektebi halinde
dirler. Buraya girenler,önceden fik
ri istıklaJJerini bir tarafa bırakıp bir 
sistemin içinde yeti!jirler; bunlarrn 
ebemiyet ve hususiyetleri de burada
dır 

Almanya'daki gazetecilik mektep
leri tamamiyle nevi cinsine mahsus, 
orijinal teşekkü.Jlerdir. Almanya'da 
Amerikan usulüne, a:ı çok, uygun 
olarak kurulan ilk mektep 1899 sene
sinde Dr. Richard Wrede tarafından 
açılmıştı. Fakat bu mektep, fazla 
bir muvaffak/yet gösterememiş ve 
bir müddet sonra kapanmıştır. 

Dr. Karl Boemer'in anlattığına 
göre Almanya'da o zamanlarda çıkan 
gazetelerin politik, ekonomik ve 
teknı.'k sahalarda biribirlerinden pek 
farklı meslekler takip etmeleri. bu 
mavaff akiyetsizliğe sebp olmuştu. 

Bıı mile>Ssesenin kapanmasından 
sonra uzun bir müddet AlllJIJ.Dya'da 

gazeteciliğin nazariyatI hakkında 

gençlere birçok malizmat verilmek
te idi. 

1916 senesinde Karl Bucher La
ypzig'de ilk defa olarak, lnstitut für 
Zeitungskende'yi kurmuş, 1919 se
nesinde ile Dr. Otto Johlinger Ber
lin'de bir gazetecilik seminarı kur
mU§, Dr. Martin Mohr'da 1924 sene
sinde gazetecilik enstitüsünü açmı§
tır. 

Son çıkan alman gazetelerinde 
politik, .ekonomik ve teknik bakım
lardan fazla aykırılıklar görmediği
mize göre, artık, orada gazetecilik 
enstitülerinin faydasız birer teşek
kül olmaları devri de geçmiş olacak
tır. 

Bu satırlarla muhtelif memleket
lerde gazetecilik mekteplerinin kı
saca tarihini yapıyor ve memleketin 
siyasi ve içtimai bünyesine göre şe
kil almak zaruretini belirtmiş olu· 
yoruz .. 

Türlciye'de açılacak gazetecılık 
mektebi veya enstitüsüne de bu ba
kımlardan gerekli şekli vermek la
zım gelecek ve istikbalin "fahri 
müfettiş" leri bu teşeklcülün diplo
masını taşıyarak vazifelerini daha 
esaslı goreceklerdir. 

T.l, 

''- Arkadaşlar, bu layiha üzerinde, 
hariciye encümeninde, yeniden tetki -
kat icrasına lüzum hasıl olmuştur. U
yihanm lütfen, encümene iadesini ri • 
ca ediyorum.,, 

Riyaset makamı, usulü mucibince, 
projeyi encümene iade etmiştir. 

Çağn 

Adliye encümeni bugün saat 14.30 
da toplanacaktır • 

Arttırım hafta ı ve mektepler 

Kültür bakanlığı, 12 birinci kanun
da başlıyacak olan yerli malı ve artı
rım haftası içinde mekteplerde yalnız 
konferans verilmesini alakalılara bil
dirmiştir. 

Kansere dair anketimiz 

9 uncu sayfada 
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1 DIŞ POLİTİKA 
Alman - Fransız deklarasyonu 

1926 senesini takip eden on, onbet 
yıl zarfındaki enternasyonal müna
aebetler üzerinde aratbrmalar yap~
c:ak olan müatakbel tarihçi, bu devır 
diplomatlarının garip bir h~stahğıru 
teıhia edecektir: Paktomanı... . ... 

1 b . auru Her devlet, her dev ete ır 
paktlarla bağlamnıştar. Saldınnaz
lık paktı, iyi komşuluk paktı, doatluk 

d · t" •are pak-paktı kal"Jıbklı yar m'lt ıs ı,,. 
tı, ko~ünistlik aleyhine pakt, h~rbı 
ilga eden Kelog paktı. Bunları~ ep· 

d • d kikada· ai de o paktm imzalan ıgı a . 
ki .. b t" t sbı·t eder Ertesı semuna.se ~ ı e · t si 
ne, hatta bazan ertesi ay veya·erfe 

d •· ·verır a-hafta vaziyet ansızın egışı cİ 1 kat pakt feshedilınez. Uykuya a ":.r 
t Polonya ınu

ve geçenlerde Sovye • 'k' 
nasebetlerinde görüldüğü üzere, 1 1 

d .•. zaman onu 
devlet itlerine elver ıgı 
uykudan uyandırırlar. 

l k · UJta ye• 
İşte bu paktlar kol e sı~ . . • 

']" edıhnıştır. ni bir taneai daha ı ave . 
k P ktm ımza-

Alman - Fransız pa tı. a . · 
•Iıni ıaııt •m• Mü:ııih'te karar verı f . k · 

Fakat Frıansa'da dahili vaziyeltkı? ~ 
• 1 • l ncak eve ı g 

ntıklıgı do ayısıy e a • . Ve-
. d'I b'ld' Alınan Hancıye 
mıza e ı e ı ı. H riciye 
kili Ribbentrop ile Fran~ı:t .:zala
vekili Bone arasında Parıs e 1 

nan bu pllkt ile: 
b ·ı Jıklarını 

1 - iki devlet sulha ag ı Ve Al-
bir d f d h t eyit ederler. 

e a a a d ·yı' koın· . F arasın a ı manya ıle ransa . ~1amlat-
tuluk münasebetlerı aulhu sagl ınayı 

·urda Çil ı§ 
tıracağından bu ug 
vadederler. 

. emleketleri ara· 
2 - lkı devlet, m . 'h ·ı~f ınev-. . h' hırı tı a •mda 1Lrazıye aıt ıç 

1 ~ b an eder er. cut olma•dıgını ey 
1 

1 
b ka devlet er e 

3 - iki devlet, at . "htirazi 
• .. ııebetlerı 1 

olan hususı muna . ti.kadar e-
d. 1 'k' emleketı a 1 kay ıy e, ı ı m d biribiriy e 

den meaelele~. hakk~:t :derler. 
iati şare etmegı taah . ]anan 

· 'te nnza 
G .. .. 1.. ki Parıs M" 

oru uyor d klarasyonu, u-
Alman • Fransız e "liz _Alman dek.. 
nih'te imzalanan ln~.1 heın değildir. 

k dar ınuP .. 
lerasyonu ~ uJh deklarasyonu, go• 
Esasen e~e~ı ~Tk uykuya dalmıttır: 
rülüyor kı f~ 1 ~bnanya araıunda~ 
Ve lngiltere ıl~ . e müessir değıl-

.. b tler uzerın munase e 

dir. ktnıın eheJDJDİ-
A hnan • Fransız pa ·ı Fransa gi

f Ahnanya ı e 
yeti, bir de a b . Avrupa'da iki ra-
bi, ~ırlardan e~da inızalanmıı ol· 

k . devlet arası •.I lcu att .. Y" mu• 
ıp .J - ...ı- ,. ......... , '" _ i:'l'ansız sı· 

- - ··- · d una Aı:nıan :va.zenesı, a . d aıınıı .. tır. Enter· 
• k betıne ay ,,. . ib" 

yaaı re a .. sebetler daima bır .. ı-
nasyonal ın~~a mihver etr.afında ~on
rine zıd bu ıkı bun·dan istifade e• 

.. tür. lngiltere b' ınuvaze-
muı kıtasında ır . . 
derek A vruP~ . ltalya bundan ıstı-
ııe temin etını§t~rİ· birliğini kurınUf 
fade ederek, ınıl :ıınuttur. Binaena· 
ve imparatorlu~ Fransa arasında 
leyh Almanya ıle d bu deklaras-

"f de e en . b' mukarenet a a .. e6betlerı l-
al ınuna"" . 

yon enternasyon d w ınız bir zavıye· 
ze yeni ve alışına ı:ı t bu ne kadar 
den gösteriyor: fa ; esele bunda· 
devamlı olacak? Ası ın 

da. .. Atınan· 
lngiltere, daha geçen g:zaladığı 

ya ile bir deklarıısyon manasını 
halde bugün o deklarasyon 

ka.ybetmittir. . b 
·· aaebetlenn u 

Enternasyonal ınun Alınan 
• . · de f ransı:ı: • 

kararsızhgı ıçın böyle otnuYaca-
deklarasyon~un? d:ununla beraber, 
ğı neden ınal.~ deklarasyo
her iki taraf ıçın de _bub. takJJn iati· 

.. 'çın ır 
nun imza&ı bugun 1 d ' Akla ge-. tmekte ır. • 
fadeler temın e 1 dır· Evela 
lebilen istifadeler şun ar k ·---lede-

. )anları a;r .... 
Almanya lehıne 0 

• 

Hm · · 
• ahudiler aley~ne 

1 - Amanya, ~ db. ter üzerıne 
aldığı son §iddetalı te 

1 
ır. müttehit 

b .. .. d krat evlet erın f . t ut un emo yan aş ıs 
cephesiyle karşılapnıştır.d w dan 1· 

' d kaçır ıgın 
olan Polonyayı a a kalınıştır. En 
talya ile yalnız batın d biri o-

b .. " k d k t devletler en 
uyu emo ra d bu deklaras-

lan Fransa ile bu sıra a k .... 1 u· 
dbirlere a." 

yonu imzalamaıı, te 1 rın iştirak . fransız a 
yanan reaksıyona b'l" Alınan· 

• "f d ede ı ır. 
etmediklerinı ı A e .k 'ya demek 
ya İngiltere ve Amerı a fransa, bu 
. . k" D krat olan 
ıatıyor ı: emo . eden karışıyor-
iıe karı§IDıyor da sız n 

aunuz? .. .. Münib an· 
ık. . b" du•unce, . 2 - mcı ır y •• .. .. çevıren 
. k yuzunu . 

laımauyle ~r tan dönınesuıe 
k r oraya 

Fransa'nın, te ra 
mani olmakta. Bo-

.. küınetinin ve 
3 - Daladiye hu . etmekte 

. · · takvlfe 
ne'nin vazıyetını • vardır. Al· 
N 

.. . . alakası 
azi re1ımın1n nın bu ga• 

b . nlaştna 
manya, böyle ır ı._ . kanidir. 
yeye hizmet edec~g.'ne f ransız tesa-

4 - Bir de lngıbz • .sa da her 
.... .. b'. b '•tün bozınaz . 

nudunu us u üt te-drıcen .1. Bu tesan 
halde aarsabı ır. . J ' ltere'yi ve 
. . 1 . - yanı ngı k 
iki dev etı • bahri ve hava U• 
Franaa'yı - askerı, 'b' bir çığıra 

. . . 1 f ruıek gı ı 
vetlerını bır ef 1 bu cereya· 
götürmüştü . Deklarasyon 
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1 " • 

Fon Ribbentrop Paris 
temaslarından memnun! 

Deklarasyon ve görüşmeler 

İngiltere'ye haber verildi! 
Paris, 7 a.a. - B. ~on Ribbe?tı:op, bu sabah "Göthe evi" ile 

,, iman kulübü" nü zıyaret etmıştır. 
af nsa _ Almanya komitesi, B. fon Ribbentrop şerefine bugün 

ra . . f .. 
öğle üzeri büyük bır zıya et vermııtır. 

1 Paris, 7 a.a. - Almanya Hariciye 
• 1 Nazırı B. fon Ribbentrop, yanında 'k d lefler•ı Fransa Hariciye Nazırı B. Bone, Al-Amerl a ev manya'nın Paris büyük elçisi, Fran -

konferansı yar1n 
a~ıhyor 

L
. 7 a a _Amerika devletlerinin 
una, · · 

k
. . ci enternasyonal konferansı, 10 se ızın . ,_,, 

~ evelde açılacak ve mesaı, 30 Kd-kanunu . 
elde nihayete erecektır. 

nunucv . . • . . d k . 
arnerika bırltgı ı are onseyı, 

Pan . l' .k k 
f ans ruzname::.ıne po ıtı , e ono-

kon er malı ' . 1 . 1 'k k".ltürel, adli ıyetı ıaız o an :C1 Am~rika kıtası tesanüdünü tebarüz 
. 23 mesele koymuş l>ulunmakta-

ettıren · k 
B !arın arasında bılhassa e ono· 

dır. un . 
. elelere ve sulhun organızasyo-

mık mes 
d • asına temas eden meselelere çok 

nu av ·1 k d" 
•• ille. ehemiyet verı me te ır. 

buy b '" ·· d" da L. a konferansı, ut un un ya u-

dım dıg" ı alaka ile, delegelerin mik-yan ır . .. 
e m evkii ıle ve Avrupalı muşa-

tarı v . . 
h . 1 ·n çoklug· u ıle, yalnız Amerıka 
ıt en . .. 

k tası devletleri arasmdakı munase-
b:tler çn fakat aynı zamand_a es~ dün-

'le yeni dünya arasındakı munase-
ya 1 ·· h· 1 k betler için de çok mu ım o _aca tır. 
S lhun organizasyonu, Amerıka dev
le~leri arasındaki ticaret münasebetle-
. e muhaceret hakkında bu konfe-

rı v ·1 k 1 1 ·· 
Sta müzakere edı ece mese e er u-ran , 

erinde, Avrupa da vukua gelmekte o-:an hadiselerin muhtemel akislerinin 
ve bunların politik ve ekonomik neti
celerinin çok müessir olacağı tahmin 
olunmaktadır. 

H t1ı 

İmparator değil 
iis 

Onun istediği para 

ltalya Kırallna verilmelj 

Bir İngiliz mahkemesi 
bu yolda karar verdi 

.Londra, 7 a.a. -Tafari'nin kablo v! 
isiz limited kumpanyası aleyhine 

te .. ·· d f 1 k Lo 
t - ı dava, 13 uncu e a o ara n-

aç ıg hk · d ·· ··1 dra'da istinaf ma emesın e goru -

müştür. 

1s . f mahkemesi italyan impara-
una h " k.. . 

w un İngiltere u umetı tara-
torlugun . 

hukukan tanınması dolayısıy-
fından ı · k· b .. 't 1 

b devleti em a ıne ugun ı a -le ha es . . 
k 

' 1 ve Habeşıstan ımparatoru-
yao ıra ı w • 

h ·p buluncluguna karar vermış nun sa ı . . . 
'tibarla yukarıda ısmı geçen şır-

ve bu ı h ·· k " t " bo 1 . Habeşistan u ume ıne rç u 
ketın ı d'l k T fari tarafından ta ep e ı me • 
olup a . ·ı· l ' ' t 1 

1 10613 ıngı ız ırasının ı a yan 
te o an . ·1 

.. .. tinin habeş ırnparatorunu bı -
hukume . · ıkk " .. dı gw ı 1936 senesı 1 ı anun-
fııl tanı . 

. "haren İtalyan kıralı ve Habeşıs-
dan ıtı . d w b.ld. . ratoruna aıt ol ugunu ı ır-tan ıınpa 
rnistir. . f mahk . 

B, dan başka istına eme.sı 
un ·· t tb k 

f ., e imparator unvanının a ı 
Ta arı Y . . 
edileıniyeceğine karar vermıştır. 

b .. bu" tün mani olmana bile, hızına us 
nı alır. 

1
. 

F nsız noktai nazarına ge mce; 

1 r..:_ ltalya'ya karşı vaziyetini tak-

viye etmek. . . . f 
2 

_ Berlin • Roma mıhverını zayı -

}atabilir. · . . . 
3 - Dllladiye hükümetinın vazıye. 

tini takviyeye yardım eder. 

4 _ iki otoriter de~let k~rfısmda 
frllnsa'nın lngiltere ıle musava~ 

. eder İngiltere, Almanya ıle 
teının · 

uf deklarasyonu imzaladıktan ve 
mar ı· · il 
1 1 l'le münasebet erını norma et-
ta ya , d 
. d'kten sonra, Fransa nın bu ev-

tır ı . . · t 
1 ti le münasebetleranı tanzım e -
e er 1 ·ı ' k . kendisini ngı tere ye ar§ı 
memf'sı, p 

f bir vaziyette bırakıyordu. a-
zayı ·ı 'k' d kr t 
ris deklarasyonu ı e ı ı emo a 
.ı 1 t ' iki otoriter devlete karşı va· 
-aev e ın . d'l k 

. l . de müsavat temın e ı me -
zıyet erm 
teclir. A.Ş.ESMER 

sa'nın Berlin büyük elçisi ve alman 
ataşemiliterleri olduğu halde, Etoile 
meydanına gitmiştir. Orada cüm.huri
yet muhafız alayından bir müfrezeyi 
teftiş etmiş ve zafer takının altında 
meçhul asker mezarına gamalı haçlı 
kırmızı kordela ile sarılı defne daJın

dan büyük bir çelenk koymuştur. 
Paris, 7 a.a. - Alman Hariciye Na

zırı fon Ribbentrop, bugün öğleden 
sonra da yeni siyasi konuşmalarda 

bulunmuştur. 

Ticaret konuşmaları 
Fon Ribbentrop'la Bone'nin bu ak

şamki konuşmaları saat 18.30 dan 
19.15 e kadar devam etmiş ve bilhas
sa iki memleket arasrndaki ticaret 
münasebetleri etrafında cereyan et-· 
miştir. 

1ki hariciye nazırı, fransız - alman 
ticaret muahedesinin işleyiş tarzı 
hakkında mütehassısların vardıkları 

neticeleri tetkik etmiş ve ekonomileri 
biribirlerini itmam eden iki memleket 
arasındaki münasebetlerin artırılması 
arzusunu göstermiştir. 

Nihayet fon Ribbentrop ile Bone 
Çekoslovakya hudutlarının garanti e
dilmesi meselesini görüşmüşlerdir. 
malOm olduğu üzere Çekoslovakya 
hariciye nazırı aynı meseleyi görüş
mek üzere Berlin'e gidecektir. 

Bu mülakatından sonra, ftı 1 Rib
bentrop Bone'ye Paris'e yaptığı ziya
retin kendisinde mükemmel bir inti
ba bıraktığını beyan etmiştir. 

Fransız - Alman dostluk 
cemiyetinin ziyafeti 

Fransız • alman dostluk cemiyeti -
~~~ "--eı~- ~ • .-cli.E;i öslc ... ,..~fctinrle, 
alman hariciye nazırı fon Ribbentrop 
ile mezkilr cemiyet reisi Scapini çok 
samimi nutuklar teati etmişlerdir. 

Scapini, söylediği nutukta alman 
hariciye nazırının Paris'e yaptığı bu 
ziyaretin iki memloket-miina••hat.ın • 
da mühim yeni bir merhale teşkil et
tiğini ehemiyetle kaydeylemiştir. 

Fon Ribbentrop cevabında, iki mem 
lekette tesis edilmiş olan alman -
fransız dostluk cemiyetlerinin muha
ripler neslinin bir eseri olduğu ve bu 
cemiyetlerin iki memleket halkının 

büyük bir kısmına umumi harpte kar
şıkarşıya çarpışmış olanların biribir
leri hakkındaki muhabbetlerini tel -
kin eylemiş olduğunu tebarüz ettir
miştir. 

Fon Ribbentrop, minetten millete o
lan duyguların ve münasebetlerin dev 
Jetten devlete olan temayüllerde mü
him bir siyasi rol oynadığını beyan 
eylemiştir. 

lngiltere biiyii.k elçisine izahat 
Hariciye nazrrr Bone, bugün akşam 

üzeri Ingiltere'nin Paris büyük elçi
sini kabul ederek alman hariciye na
zırı ile yaptığı siyasi görüşmeler hak
kında izahat vermiştir. 

Lübnan' da 

Aleviler, Sünniler 
birblrlerine girdiler 
Berut, 7 a.a. - Alevi halk ile bazı 

sünni müslüman rüesa arasında çıkan 
ihdlaf neticesinde alevi mıntakasmda 
galeyan hastl olmuş ve bazı müsademe
ler cereyan etmiştir. Bu asayişsizlik 
karşısında hlikümet makamatı icabe
den bütün tedbirlere tevessül etmiştir. 

Yugoslav naibi 

Prens pol paris'te 
Faris, 7 a.a. - B. Bonnet, bu sabah 

Yugoslavya elçiliğine giderek Londra 
dönüşü mütenekkiren Paris'te bulu
nan Yugoslavya kıra! naibi Prens Pa
ul'u ziyaret etmiştir. 

Prens Paul, bugün öğle yemeğini 

Reisicümhur'un davetlisi olarak Ely
see sarayında yemiştir. 

Dün Londra'dan buraya gelmiş olan 
Yugoslavya Naibi Prens Paul bu ak
şam tekrar Londra'ya döıunüştür. 

Filistin konferansına 

davet edilenler 
Arap komitesi sürgünleri 

de konferansa çağuıhyor 
Londra, 7 a.a. - Sömürgeler Nazırı 

Mac Donald Avam kamarasında beya
natta bulunarak Londra'da toplana
cak olan Filistin konferansına Mısır, 
Irak, Suudi Arabistan ve Amman hü
kümetlerinin i ştiraki kabul ettikleri
ni ve Yemen kıralınm da bu konfe
ransa davet edildiğini söylemiş ve 
konferansa iştiraki kabul eden Filis
tin yahudilerindcn başkaca Filistin
den tardolunan arap mümessillerinin 
de konferansa iştirci.klerinin kolaylaş
tırılacağını ilave eylemiştir. 

Arap komitesi siir!(ünleri de 
dilt-eı edilecek 

Kudüs, 7 a.a. - Arap komitesi, aza
sının sürgünde bulunanların da Lon
dra, Filhitin konferansına davet edi
leceklerine dair buraya gelen haber
ler bütün arap muhitinde büyük bir 
sevinç uyandırmıştır. Çünkü bu su
retle memleket haricinde bulunan bü
yük müftü de konferansa i ştirak ede
bilecektir. 

Filistin ve Suriye 
Şam, 7 a.a. - Suriye meclisi bugün

kü toplantısında, Suriye'nin Filisdn 
meselesini halledecek Londra yuvarlak 
masa kanferansma iştira.ki lehinde bir 
karar almıştır. 

Süveyı kanah 
meselesi ve İtalya 
Londra, 7 a.a. - Çemberleyn, Avam 

kamarasında bir suale verdiği cevap • 
ta, Süveyş kanalı meselesi hakrnda i -
talyan hükümetiyle hiç bir muhabere 
cereyan etmediğini .söylemiş ve Roma 
ziyareti esnası:nda müzakere edilecek 
olan meseleler hakkında beyanatta 
bulunmıyacağını ilave etmiştir. 

Başvekil diğer bir suale verdiği c~
v~:> .. a 1nı;ilterc hUkümetinin Süveyş 
kanalı meselesi hakkrnda fransrz bil -
kilmetiyle istişarede bulunması tabii 
olduğunu kaydetmiştir. 

Dili ilö Vlndsor 
londra'ya dönüyor 
Londra, 7 a.a. - Kopenhag'dan bil

diriliyor: 
Danimarka gazetelerinin verdiği 

malumata göre, Dük dö Kent, bir Dani
marka gezetecisine, Dük dö Vindsor• -
un Londra'ya avdet ederek orada kati 
surette yerleşeceğine kani bulunduğu
nu söylemiştir. 

İspanya' da tayyare 

bombardımanlan 
Salamanka, 7 a.a. - Dün gece büyük 

umumi karargah tara fından neşredilen 
tebli ğde şöyle denilmektedir: 

Muhtelif cephelerde kayde değer 
yeni bir şey yoktur • 

Tayya re faaliye ti: 
Dün Alture ve Gatove ile Barselon 

limanındaki askeri hedefler bombardı
man edilmiştir. Bu bombardımanlar ne
ticesinde büyük yangınlar zuhur et
miştir. Bombardımanlara mani olmağa 
çalışan düşman tayyarecilcrinden iki 
avcı tayyaresi düşürülmüştür. Tayya
recilerimiz salimen merkezlerine dön
müşlerdir. 

Qomanya' daki suykastin 

failleri yakalandı 
Bükreş, 7 a.a. - Cernautside divanı 

harp reisi albay Cristescue karşı ya
pılan suykastin '4 1..itün failleri yaka
lcınmıştır. Bunlar, bir üniversite ve i
ki lis.e talebesiyle bir üniversite hoca
sıdır. 

B. Tataresko Paris Riiyük 
EJ~isi oluyor 

Pa.ris, 7 a.a. - Romanya hükümeti, 
Par is büyük elçili ğine eski Başvekil 
T ataresko'nun tayini hususunda is
timzaçta bulunmuştur. 

Bel~ika kabinesi 
itimat reyi aldı 

Fakat istifa edeceğine 

dair de işaretler var! 
Brükael, 7 a.a. - Hükümete itimat 

takririne verilen reylerin tasnifi neti
cesi şudur; 

Lehte; 56 katolik, 19 liberal, 17 rek
sist ve 18 sosyalist. 

Aleyhte: 38 sosyalist, 4 liberal ve 7 
komünist. 

Müstenkifler: 5 sosyalist, 1 reksist 
ve 15 nasyonalist. 

32 mebus reye iştirak etmemiştir. 
Hükümet lehinde rey veren sosya

list mebusların ekserisi flamandır. 

Malfımdur ki, Belçika işçi partisinde 
Flamanlar B. Spaak'ın Burgos'a bir 
Belçika delegesi gönderilmesi hak
kındaki fikrine umumiyet itibariyle 
müzaharet etmişlerdi. 

Dün akşam, B. Spaak ile sosyalist 
k<>lleglerinin elde edilen sosyalist 
reylerini kafi görerek yerlerinde mi 
kalacakları yoksa işçi partisinin di
rektifleriyle mutabık kalma için isti
fa mı edecekleri meselesi bahis mev
zuu bulunmaktaydı . B. Spaak kararı
nı bu akşam verecektir. Dün akşam 

vaziyet hakkında kırala izahat vermiş
tir. Kıralın, Başvekil tarafından dün 
akşam pek de kapalı olmıyan ifadeler
le işaret ettiği bir "fesih" e tekaddüm 
edecek olan herhangi bir buhrandan 
sakı.nmıya kati olarak karar vermiş 

olduğu bildirilmektedir. 
Şurası da kayda değer ki, hükümete 

muhalif sosyalistlerin kaydı ihtirazi
leri münhasıran Burgos meselesi hak
kındadır. 

Yunan demiryollar 

nazırının istifası 
Atina, 7 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor: demiryolları nazırı Spiridonos'
un bir kaç zaman evel verdiği istifa
sını, başvekil bugün kabul etmiş ve 
yerine, 1917 ye kadar Ordu genel kur
mayı nakliyat şubesini idare etmiş o
lan mütekait general Yorgi Nikolai
dis'i tayin etmiştir. 

Deniz ticareti müsteşarı Rediadis 
de tamamiyle fahsi bi rsebepten dola
yı müteaddit defa istifasının kabulü
nü istemi' ve bu kere yeniden keyfi
yeti rica etmiş olduğundan, Başvekil 
M etaksas bu istifayı kabul etmiş vt. 
verin e, İoniyen banka'!ı merkez büro
'u müdür muavini Tzifos tayin olun
mustur. 

T)iğer taraftan Basvekil, iaşe müste
cıa.rı Kritikos'un istifasını da kal•.!l et· 
"OİŞ ve yerine mütekait iaşe generali 
Torgi Zafiropuloe getirilmistir. 

Polonya'da yapılan nahiye 
se~imlerinde muhalefet 

kazanıyor 

Varşova, 7 a.a. - Pomranya'nın 1 
şehrinde yüzde 90 i~tirakle cereyan e
den ilk nahiye seçiminde, nasyonal de
mokrat partisi ile işçi partisi ve sosya
list partisinden müteşekkil muhalefet 
hükümetin milli birlik kampı aleyhine 
kazanç kaydetmiştir. Hükümet kampı 
yalnız yü.zde 25 kazanmıştır. Teşrii se
çimde yüzde 80 kazanmıştı. MuhaJefet 
mahfilleri, müteakip günlerde yapıla· 
cak olan Varşova'daki belediye seçi
minden sonra diğer şehir ve köy seçim
lerinin tehirine intizar etmektedirler. 

İngiltere Almanya'ya 

sömürge vermiyor! 
Londra, 7 a.a. - Bugün Avam Ka

marasında sömürgeler meselesinin mü 
zakeresi sırasında müstemlekat nazın 
Macdonald alınanların sömürge talep· 
lerinin ingiliz müstemlekelerinde ve 
İngiltere mandası altında bulunan top
raklarda fena karşılandığını ve bu 
hoşnutsuzluğun izalesi icap ettiğini 

söylemiş ve demiştir ki : 

"- lngilterenin bir sömürge iın .; 
paratorluğu veya manda devleti sıfa
tiyle idaresinden mesul bulunduğu 
topraklardan hiç birinin başka bir 
devlete devrini kabul edebilecek ln _ 
giltere'de hiç bir grup yoktur. Hükü • 
metiniz de tamamiyle bu fikirdedir. 
Bu meseleyi görüşmüyor ve hatta na
zarı itibare bile alınıyor.,. 

Yakalanacağını anlaymca 
afyonu yutmuş 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Kaçak • 
çılık yaptığından şüphe edilen Ziya a
dında biri memurlar tarafından yaka
lanrrken elindeki büyükçe bir afyon 
parça&ını yutmuş ve midesi ·temizlen
mek üzere hastaneye kaldırılmrştır. 

Tülüne ve cigaraya dair 
Tütün içmcğe başladığım günleai 

hayal meyal hatırlıyorwn: Zan~ 
dersem bir yaz, Erenköy'ünde idi_ 
Eski romanlarda böyle başlamaz mı 
idi: "Bir yaz günü, Erenköy'ünde 
idi..." Evet, bir yaz günü Erenköy'iin.. 
de, Ercnköy'ünün kaçakçılarla meg.
kun olan Meniivenköyü adındaki kü
çük köyünde, geni§ dallı ihtiyar bira• 
ğaç altında, beni oralara kadar gez
meğe götüruıüı olan ahçıbaşıya, y& 
menili, şivri siyah fesli, çepkenli ve 
koltuğu bohçalı bir adam yakl&Jarak. 
bohçasını açtı ve içinden kırmızı -
fakat mora yakın kırmızı - bir ta
kım paketler çıkardı. Sonra, bunlar• 
dan bir ikisini aralıyarak altun san
sı tütü.nler gösterdi. "ince kıyım, ka
im kıyım" sözleri hala hatırımdadır. 
Daha sonra, zannederim ki, ahçıbaıı 
benim de bu paketlerden birini alıp 
kendine he•diye etmemi istedi, ve o 
paketteki tütünden sardığı cigarayı 
ikram etti. tik cigaram bu cigara ol
du. 

Ah, o gün neden Merdivenköy'üne 
gittik, ve hatta neden o sene ETen
köy'ünde yazlık tuttuk 1 Tütünle o
lan bu birinci temasım hala devam e· 
diyor. Kaç senedenberi? 

Bir kariim yazıyor: ''Siz ya cigara 
içmiyorsunuz, yahut tamamiylc tü
tün aleytat'lSınız; çünkü tütüne dair 
hiç yazı yazmıyorsunuz." Fakat, ci.. 
gara içmeseydim belki tütün aleyhta
rı olurdum. Onunla bu kadar uzun 
ülfetten sonra aleyhinde bulunmak 
hakkım mı? 

Kariim ilave ediyor: ''Bugün ciga
ralarımızın harmanlarından tikayet 
ebniyen yok gibidir. Halbuki dünya
nın en iyi tütünleri bizde olduğu hal
de en fena cigaralnrı biz içiyoruz. A
merikalılar, Almanlar, herkes, ken
di fena tütünlerini ısliıh için bizimki
lerden istifade ediyorlar. Biz ise; 
kendi tütünlerimizden iyi harmanlar 
yapıp ciga"alarımızı ucuz satamıyo
ruz.'' 

itiraf edeyim ki eski dostluğumu
za rağmen tütünün harmanın-dan, iyi 
veya kötü harmandan haberim yok
tur. Yalnız, bazı cigaraların sert, di
ğerlerinin hafif, bir kıamınm pahalı~ 
başkalarının da ucuzca olduğunu bi
liyorum. Bir takım cigaralar beni ök
sürtmÜ§lÜr. Sekiz on senedenberi iç
tiğim cigaradan rahatsız olmadığan 
için memnunum. Belki öksürtenler 
karüınin bahsettiği fena barınanlar
dan yapılmıt olanlardı. Harmanların 
ıslahı lazanşa bunu ben de temenni 
ederim. Ucuz veya pahalı cigara bah
sine gelince; ucuz içki gibi ucuz ci
garaya da aleytarım. Bir başka kari
im: "Ne olur, yazınız: içki müptela
ları ucuz olsun diye renkli ispirtoları 
içiyorlar. inhisarlar idaresi bunları 
boyamakla iktifa etmesin, içine ta
hammül edilemiyecek kadar iğrenç 
kokular da ilave etsin," diyordu. 
Doktor G-alip Ata, babamın ölüm dö
şeği başında, bana ıu nasihati ver
mişti: Gördüm ki gizli gizli cigara i
çiyorsunuz; en iyisini içiniz." lvi, ek
seriya pahalı olandır. Şunu da kayde
deyim: Bizde tütün ve cigara ispirto
lu içkiler gibi devlete gelir getiren 
inhisar ma·ddelerindedir. Keyfe bun
dan daha iyi vergi tarhedilebilir mi? 
Kesenize ağır mı geliyor; içki de, tÜ· 
tün de içmeyiniz! 

İnhisarlar idaresinden temennim, 
tekrar edeyim, ilk Önce aıhata - şa
yet kabilıı.e - az zarar veren har
manlar yapması, ve sonTa, Amerika
lıların ve İngilizlerin bazı cigaralan 
gibi hususi tertiplerle kokuları ve 
içimleri başkalathrılıp güzelleştiril
miı cigaralar bazırlnmasıdır. 

N. Baydar 

İliitanhul'da bir itfaiye reviri 
yapılacak 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Kadrosu 
500 kişiyi bulan itfaiye teşkilatı için 
12 kişilik bir revir projesi hazırlan • 
mıştır. 

Bir deniz motoru parçalandı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bir de -

niz motoru bugün Rumelifeneri önün 
de kayalıklara bindirdi. İçindekiler 
kurtarıldı . Motorun Yaşar adında kap

' tanının ehliyetnamesi yoktu. 

150 göçmen yarclım İbh·di 

İstımbul, 7 (Telefonla) - Bulga -
ristan muhacirelrinden 150 kişilik bir 
kafile namına bir heyet bugün vilaye 
te müracaat ederek iskanları için yaır
dım istemişlerdir. 

ı--;~·;;;;;;:··-···--······ ............. , 
f En değerli ve en manalı he- t 
f diye (tasarruf kumbarası- f 
1 dır). i 
: .................................................. ..! 

• 



• 

ULUS 

Kristof Kolomp'dan Macellan'a kadar bırçok kaşifleri uzun se aha 
tatsız olması ve bunlar için baharat aramak arzusu olmuştur. Y tlara sevkeden sebep, o zamanlarda Avrupa yemeklerinin 

.Ya.zan: Stelan Zvayg -2- Kısaltıp nakleden: Nurettin ARTAM 

Macellan'dan Kartagena'nm 
zincire vurulmamasını istediler 
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Dünya bLiğday vaziyeti 
H.A.KUYUCAK 

Yapılmakta olan müzakereler iyi 1 ransında buğday müstahsili olan A-

8 - 12 - 1938 

1 
RADYO --A"·rupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.10 Mü 
nih - 20.30 Liyon - 21.30 Paris, Paris • 
Eyfel kulesi - 2'1 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE'N 
FONİK KONSERLER: 12 Viyana - 14.~ 
Stokholm - 17.35 Monte Ceneri - 18 Beı 
lin - 19 Hamburg - 19.50 Stokholm - 2 
Beromünster - 20.10 Laypzig - 20.30 K 
penhag - 21 Milano - 21.15 Sarbruk -
Brüksel - 23 Doyçlandzender - 23. 
Lüksemburg - 24 Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ: 15.40 Doyçla 
zender - 17 Bertin - 17.20 Varşova 
17.30 Stokholm - 18.10 Doyçlandzender -
18.20 Kolonya, Miınih - 19.40 Droytviç -
21.40 Beromunster - 22.30 Doyçlandzen 
der. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. s.): ~3 

Droytviç. 

M acellan'rn filosu İspanya'nrn 
San Lukar limanından 20 ey· 

lül 1519 tarihinde hareket etti. Ge
milerde bulunan 265 kişiden çoğu, 
bu seyahate ~ıkarlarken vatanları
na ebediyen veda ediyorlardı. 

suale Macellan'ın tekrar cevap ver
memesi üzerine büs bütün öfkelene
rek ona artık itaat etmiyeceğini a
çıktan açığa söylemişti. Bunun ü -
zerine Macellan, hemen siliihlı mu
hafızlarına bu asiyi tevkif etmele
ri için emir verdi. 

kenarındaki kulübelerde oturan yer
liler, bu zırhlı askerleri, merak ve 
tecessüsle, fakat hiç bir şüphe bös
termiyerek karşıladılar. 

netice verirse, yakında yeni bir dün vustralya, Kanada, Arjantin, R:.ısya 
ya konferansı toplanacaktır. Bu kon- ve Tuna devletleri buğday ithal ı:den 
ferans da bundan evelki konferansla- memleketlerin ihtiyacı olduğu tespit 
rın yaptığı gibi dünyadaki buğday is- edilen miktardan fazla ihrac etmtml!
tihsaliyle, talebi arasında bir muvazı-- yi ve istikıbalde ekim sahala~rını muh· 
ne teminine çalışacaktır. "Çalışarak- telif derecelerde tahdit etmeyi kabul 
tır,. diyoruz çünkü buğdayın istihsal ettiler. Buğday ithal eden memleket
şartlarındaki hususiyetten dolayı hiç- ler de bilmukabele buğday istihsalini 
bir konferansın bu muvazeneyi tama- artırmamayı ve istihtakini azaltacak 
men temin etmesine imkan yoktur. tedbirler almamayı Üzerlerine aldılar. 
Çünkü buğday, miktarı hava şartla- Fakat bu konferansta muhtelif mem
riyle çok alakalı olan bir mahsuldür. leketler murahhaslarmdan teşekkül 
Binaenaleyh istihsalle istihliik ara- eden daimi müşavere komitesinin te
smdaki muvazeneyi temin etmek :çin şebbüsiyle toplanan diğer buğday 
alınan tedbirler ekilen sahayı tahdit konferanslarında, bu takyitlerden ba
etmekten pek fazla ileri gidememekte zılarr kaldırıldı. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
6.30 Hamburg, Laypzig - 7.10 Sarbnık 
8.30 Frankfurt. Königsberg, Münib - 10.3 
Hamburg - 12 Alman istasyonlan - 13J 
Stokholm - 14 Laypzig, Ştutgart - 14.10 
Koolnya, Viyana - 15.30 Berlin - 16 AIJ 
man istasyonları - 16.lQ Königsberg - 1 ~ 
Stutgart - 18.20 Laypzig - 19 Berlin --
19.5 Königsberg - 19.15 Münih - 19.20 
Dreslav - 20.15 Frankfurt - 22.40 Ham • 
burg - 24 Kolonya. 

Bu filonun kumandanı için temi
ni en güç işlerden birisi de hepsi
nin sürati biribirinden farklı olan 
beş geminin beraberce yürütülmesi 
idi. Onun için hareketten önce Ma
c:ellan, diğer dört gemiye her ak _ 
§a~, .kendisi~in içinde bulunduğu 
Trı.nıdad amıral gemisinin yanına 
gelıp onu: 

- Dios vos salve, senor Capitan _ 
~neral/ 

S~~leri~le ~:lamlamalarını ve ge
ce nobetçılerı ıçin talimat almaları
nı emretmişti. Her gün vykubula . 
~k bu :emaslarla gündelik, disip -
lın temın edilecekti. 

.~~ilerin kaptanları amiral ge
mısının gövertesine davet edilip o
.ra~a harta üzerinde kendileriyle 
ntişare edileceğini umuyorlardı. 
~albuki bu intizarları hilafına hep
ııne •. Macellan soğuk davranıyor 
ve kımseleri yanma kabul etmiyor
du. Bu sebeple kimsenin fikir ve 
mütaleasını da sormamıştı. Hepsi 
de gündüzün sancağı, geceleri de 
feneri, birer köpek gibi körü kö -
rüne takip edeceklerdi. 

Bu sebeple, bekledikleri gibi Ma
cellan, Brazilya'ya müteveccihen 
cenup garbiye doğru hareket ede -
ceğine dümeni cenuba Afrika sahil
Jerine doğru kırınca San Antonio ge
misinin kaptanı j uan de Kartagena, 
aktam buluşmasında yolun neden de
ği,tirildiğini açıktan açığa sormıııt
tu. 

İhtimal 1ri Macellan. daha müsait 
bir rügz!r bulabil~k ümidiyle ro
tayı değiştirmişti. Fakat verdiği 
cevap fU oldu: 

- Hiç kimsenin bana böyle bir 
eorgu aormağa salahiyeti yoktur ı 

Bu cevap, Kartagena'nın amirale 

olan düşmanlığını o dereceye kadar 

•rttırmııtı ki o akşam, mutat zama
nmda San Antonio emir almak ÜU· 

re, amiral gemisinin yanma gitme

mi,ti. Filoda bulunan herkes, Kar. 
tagena'nın, bu Portekiz amiralinin 
bu çetin üstünlüğüne tahammiıl e -
demediğini ve kendisini tanımadı -
imı anlamıştı. 

G ünlerce, Macellan kendi bil
diği gibi hareket ederek 

kimseyi yanına almamış, sonra bir 
gün dört kaptanı kendi gemisinin 
gövertesinde toplamıştı. juan de 
Kartagena da ötekilerle beraber o
r~ya g~lmiş, fakat hangi yolun ta · 
kıp edıleceği hakkında sorduğu bir 

Öteki İspanyol kaptanlar, bu ha
reket karşısında dilleri tutulmu~ 
gibi, ağızlarını açamadılar. Halbuki 
bir kaç dakika önce hepsi birden 
Kartagena'dan yana idiler. Fakat 
Macellan'ın süratli kararı ve ani ha· 
reketi hepsini felce uğratmıştı. Yal· 
nız içlerinden bir tanesi yana yakı
la, amiralin yanına giderek, bir a . 
sılzade olan Kartagena'nın zincire 
vurulmamasını rica etti. Mace11an 
bunu kabul etti ve Luis de Mendo
za'nın, her istettiği zaman kuman -
danın huzuruna çıkarmak vadi 
üzerine mahpusu onun muhafazası
na bıraktı. 

Şimdi Macellan'ın amcazadesi 
Meskiuta San Antonio'nun kaptanı 
olduğu halde filo, hiç bir hadise ol
maksızın yoluna devam etti ve on 
bir hafta süren bir yolculuktan son
ra 13 ilk kanun tarihinde Rio de Ja· 
neiro limanına vardı. 

yorgun arğın bir hale gelmiş 

olan tayfalara bu liman bir 
cennet gibi görünmüştü. Ormanın 

~ayvan yavrularının 
en cevvali : Kaguru ! 

Londra tabii tarih müzesi son gün
lerde haylı zenginlemiştir. Müzeye 

dünyanrn bir çok yerlerinde yapılan 
tabii araştırmalar ve tetkıkler hak -

kında her gün sayısız raporlar ve fo
toğraflar gelmektedir. 

Müzc<leki alimler, zaman zaman 

toplanarak gelen bütün raporları in
celiyerek yeni edindikleri maıamatı 

borşürler ve kitaplar halinde neşret -
mektc<lir. 

Geçenlerde tabiat alimlerinden 
doktor Volker'in sıcak memleketler
de yapılmış uzun bir tetkik eseri mey
dana çıkarılmıştır. Bundan bir kaç ay 
evel bir tayyare kazasına kurban gi -
den doktorun vesikaları arasından çı
kan fotoğraflar arasında bilhassa sı -
cak memleketlerde yetişen hayvan -
larm teşekküllerini gpsteren resim -
l~r. müzede büyük bir alakayla karşı
lanmıstır. Bu fotoğraflar hayvan te -
Ş<'kkülünü safha safha göstermekte -
dir. 

Bu fotoğraflar ara~unda bilhassa 
bir tanesi Kanguruya tahsis edi1miş
tir. Kanguru yavrusu, dünyaya gelir 
gelmez, ilk iş otara kannesinin göğ -

Bunlar nazik ve itimat edilir kim
selerdi. Pıgafetta hatırat defterin -

de bu yerlilerin birçok lüzumlu 
maddeleri ne kadar ucuza sattıkla· 
rını yazar. Mesela "küçük bir çın
gıraga koca bir küfe dolusu pata -
tes vermişlerdi." 

Gene Pigafetta'nın anlattığına 

göre yalnız kendi saçlarına bürün -
müş olan kızlar da burada gayet u
cuzdular. 

Burada 13 gün istirahatten ve 
malzeme düzdükten sonr:ı cenuba 
Brazilya sahillerine doğru seya
hatine devam etmek kararını veren 
Macellan, 10 ikinci kanun 1520 ta
rihinde Kabo Santa Maria'ya vasıl 

oldu. Orada gemiciler uzun bir ova
nın nihayetinde yükselen ufak bir 
tepe görerek buraya Montevidi a -
dını ver<liler ki bugün orasının a -
dı Montevideo olmuştur. İçerisine 
girmiş oldukları liman Rio de lap· 
lata idi: fakat Macellan burasınr 

bilmiyordu. İki hafta kadar burada, 
burasını bir boğaz sanarak, araştır
malarda bulundu ise de sonunda bu
rasının büyük bir nehrin ağzı oldu
ğunu anladı. 

(Sonu var) 

Yangın yüzünden sokağa 
uğrayan 50 deli ! 

Kaliforniyanın Stokton şehrinde 
geçenlerde bir yangın başlangıcı ol • 
mutJ, bütlin şeıhir delbşet içinde kal • 
mııta l<"akat zannetmeyin ki bu ka
dar korkuya sebep yangırdır. Halk 
yangın haberinden değil daha ziyade 
delilerin hücumundan korkmuftUr. 

Şehirde yangın başlar başlamaz, ti
maranede ne kadar deli varsa, sokak
lara dökülmeğe başlamı tır. Timara -
neden 50 den fazla delinin kaçtığını 
haber alan halk, evlere kapanarak ka
pıları sürgülemeğe, pencerelerin per
delerini indirmeğe başlamıştır. 

Zabıta derhal haberdar edilmiş, de· 

!ilerin arkasından bir kaç yüz polis 

çıkarılmıştır. Delilerin 45 tanesi ya -
kalanmış, fakat beşi bulunamamıştır. 
Koca şehir, bir kaç saat dehşetli bir 
şekilde kqrkmuştur. Şehirde korku a
zalmışsa da, beş deli hala ciddi endişe 
uyandırmaktadır. 

süne doğru sürünmektedir. Bu hadise 
göstermiştir ki, bütün hayvanların iki 
ü~ gıünl ük yavruları arasında en cev· 
val, en müthiş olanı Kanguro yavru
sudur. 

BAL 1 K 
ğu veçhile evde kalıyor. Otelda hayat sakindir. Ye
ni kiracılar gelmiyor. Bir iki gelip geçici misafir iae 
hesaba katılmaz. 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 

Bununla beraber daüaaıla zaman zaman kendi
ni göıteriyor. Onun tecelli ettiği zamanlarda Bar
diıinof birkaç akşam görünmez oluyor; Barabaş 
Fransuva - Miron sokağındaki macar lokantaıma 
devam ediyor; Llif odasma kapanıyor ve Alvarez 
ise muztarip bir ruh gibi dönüp dolaııyor. 

Yıı:ran Yolan Folde~ 
Çe•ıren, Nuubı Baydar 

Franaua - Miron aokağmdaki macar lokantası
nın sahibi de müşterilerinden çoğu gibi bir muhacir
dir. O devirde Paris'teki macarları üç sınıfa ayll'
mak kabildir: baıta komünizm ve politika ile bir 
alakalan olmıyanlar gelir. Bunlar kendi arzulariy
le gelmiılerdir; çünkü memleketlerinde iı azdı ve 
orada hayatlarını kazanamıyorlardı. ikinci muhacir 
grupu ise ayrıca iki amıfa tefrik olunabilir: biri sos
yalistler, ve diğeri de menfanın dahi bunlara yak
laıtıramadığı komünistler. Üçüncü grupa gelince; 
bu süprüntüden, rüsuptan ibarettir: ıüpheli adam
lar ,maceraperestler, ıarlatanlar ve kıaaca - o za• 
manlar Paris'te halk edilmi§ olan tabirle - anafor-
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yummuı olduğu hissini vererek ölmek iıtemi ti. 

_ Hiç düıünmedim, dedi. Bunun bu ~erec:e 
ehemiyetli bir ameliye olacağını tahmin etmedim. 

Barabat ona inandı. 

_ Böyle hareket etmemeliydin. Bilmiı olaay
dnn ame:iyattan birkaç ak~am evel gelir, aeni gö
rürdüm. Elbette bana bu müsaadeyi verirlerdi. 

_ Belki hatio ettim. Fakat, artık ne ehmiyeti 

var; işte henüz hayattayım. .•. • 

B b "l·' r Kadının dedıgı dogru, ve bat-ara at gu uyo · . 
• .. d .. k vetleniyor da. Bu yıl, evelkıler-ta gun en gune u . . 

d d h k . geçeceg· e benzıyor. Bara baş yenı 
en a a ıa ın · d. 

undur çocuklar kendı ken ı-
yerinden daha ınemn. ; Ö yani ve sonra 
lerine liseye yerleşmışlerdır: nce 

h . sanlar olacaklardır. Anna 
Klari. ikisi de meş ur ın b münaaip oldu-
b. t .. - 1·yor Bayan Bara af 
ır aana ogren · 

' 
A f Cu d ig· er iki grupu ve hayır müesaeae-cu ar... na or . . 

1 • • • ~ oı·g·er bir kısımları da, zengın bır 
erını emıp sagar. 

memlekette komıunun iyi niyetini isti~ar ~derek 
Yatamanın kolay olduğu ümidiyle gelmı§lerdır. 

Bu ayrı gruplar arasında hiç bir t~mas, hiç bir 
rabıta yoktur. Bunlar aynı yabancı payitahtta biri 
birine karıımaksızın yıllarca yaşayabilirler. Yalnız 
bir iatiana dikkate alınmak lazımdır: aralarından 
birinin ölümü. Kendi dilekleriyle memleketlerinden 
çıkmıı olan bütün itçi kolonisi bir aürgünün ce"naze
ainde bulunur, ve mütekabilen ..• Olüm haberinin 

ve buna rağmen hava şartlarının fev- Bu hasat senesi gerek memleketi· 
katade iyi veya fena gitmesi gene ınu- mizde ve gerek bütün dünyada buğ
vazeneyi ihlal eylemektedir. day istihsali bir rekor teşkil eylemek-

Eski İngiliz iktısatçılarından Malt· tedir. Daha rekolte tahminleri neşrc
hus nüfus artımı hakkında miıtaleı dilir edilmez diişmiye başlıyan fiatlaı 
yürütürken gıda maddeleri istihsali- ise oldukça aşağı inmiştir. Meseıa Li
nin, dünya nüfus artışına yetişcmiye· verpol alivre satış fiatları dört sene
ceğini ve eğer nüfus artışının önüne dir tesadüf olunmadık derecede asağı
geçilmezsc, kafı miktarda gıda istih· dır. Stoklar ise bütün müstahsil mem
saline imkan olmadığından, aclık ve lekelerde artmaktadır. Tabii bu vazi
sefalctin muhakkak olduğunu söyle· yet, buğday ihracatı iktısadi hayatla
mişti. Fakat kendisi öleli daha ancak rında mühim rol oynıyan Avustralya, 
bir asır olduğu halde bugün büyük İl"'- Kanada, Arjantin, Bulgaristan ve Re· 
san kitlelerinin en mühim gıdası olan manya gibi memleketleri şiddetle ala· 
bugday istihsalinin fazlalığından '>İ· kalandırmaktadır. Bilhassa, ihracatla
kayet edilmekte ve istihsali takı .t e· rına prim veren Arjantin, Kanada ve 
decek tedbirler alınmaktadır. Fakat, Amerika Birleşik devletleri gibi h!.i
insafla düşünülürse görülür ki, Ma~- kümetlerin, alçak dünya fiyatfarı kar
hus kısmen haklı idi, çünkü bulundu- şısında daha ne kadar devam edebile
ğu zamanın usulleriyle istihsale d~- cekleri düşünülebilir. 
vam edilseydi belki de gıda istihsali- Müstahsiller arasındaki şiddetli re· 
miz çoğalan nüfusu karşılıyamazd• kabet neticesinde buğday fiatlarınm, 

Halbuki gerek ziraat usullerinde ve her hangi bir sene, iktısadi maliyetse
gerek nakliye vasıtalarındaki büyük viyesinden çok aşağı düşmesi ithaHit
terakkiler gıda maddelerini ve bılhas- çı memleketler için de pek kaılı bir 
sa buğdayı daha ucuz istihsal etme:.. şey değildir. Çünkü çok alçak buğday 
ve dünyanın çok uzak yerlerine ~Ön· fiatları müstahsilleri veya bunlan hi· 
dermek imkanlarını verdi. Filhakika maye eden hükümetleri müşklil v;ızi
bugün Amerika Birleşik Devletleri· yete düşüreceğinden istihsaal a:..ala
nin ve Kanada'nm ziraate açılan ge- cak ve tabii sonraki senelerde de fiat
niş sahalarında makine kuvetiyle ye- lar yükselecektir. 
tiştirilen ve Avrupa'ya gönderilen Memleketimizde de, Cümhuriyctten 
buğday, Avrupa'nm yerli buğôayla- beri buğday ihracı imkanları hasıl ol
riyle rekabet edebilmektedir. duğundan dünya fiatlariyle ve piya-

Umumi harpten evel buğday istih· salariyle alakamız tabiidir. Son resm~ 
sali hemen yok denilecek derecede az raporlara göre bu seneki buğday re
olan memleketler, harpte çektiıderi koltemiz geçen senekinden yüzde 20 
sıkıntıdan sonra bu istihsale ebemi- fazla olmuş ve tabii bu vaziyete dün
yet verdiler ve tabii bu sebeple buğ- ya rekoltesinin tesiri de katılar3k fi
day ithalatları azaldı. Esasen buğday atlarda düşüklük görülmüştür. 
müstahsili ve ihracatçısı olan Amerı- ca;;:ııı~a ve bllh;~sa ·b~~~; kıymetine 
ka Birleşik Devletleri, Kanada, A:- tesir etmiştir. 1937 de (ilkkanun - ey) 
J·antin, Avustralya gibi memleketlerın 

· lül) 9 aylık ihracatımız 104.541.000 ki-çiftçileri üzerinde mühim tesırler ya-
pan bu değişiklikler bütün dünya lo ve 7.664.000 lira iken bu sene aynı 
buğday fiatları üzerinde de tesirini aylarda 81.745.000 kilo ve 4.577.000 li-
gösterdi. ra olmuştur. 

Bu vaizyete rağmen herhangi bir Görülüyor ki buğday vaziyeti. ge· 

ihtimale karşı memleketlerindeki çenlerde Beynelmilel Ticaret o:fası 
buğday istihsalini artırmak istiyen tarafından da hararetle tavsiye edi
devletler buğday istihsaline prim ver- len beynelmilel işbirliğinin yeni bir 
miye başladıkları gibi, düşük dünya tecelli sahası olacak derecede mühim 
fiatlarına karşı çiftçilerini koruma~ bir safhaya girmiştir. 
istiyen müstahsiller de ya buğdayı 
devlet hesabına almak veya ihracatı-
na prim vermek suretiyle istihsali 
teşvik ettiler. Takip edilen her iki 
tarzdaki teşvik usulü de dünyada bu~
day ziraatine tahsis olunan sahanın 

artmasına ve binnetice iyi hasat sen"· 
!erinde, iktısadi fiatlarla satılamıya

cak, stoklar toplanmasına sebep oldu. 
Bu vaziyet karşısında tedbir almak 

üzere müzakerelere girişildi ve 1933 
de Londra'da toplanan buğday kcnfe· 

Deniıbank' ın 1939 büd~esi 
Denizbank genel direktörlüğü tak· 

vim yılında başlıyan blidcesi etrafın
daki hazırlıklarını bitirmiş ve 1939 
takvim yılı büdçce ve kadrosunu mü -
rakabe heyetine vermiştir. Büdce ve 
kadro projeleri mürakabe heyetinde 
tetkik edilmiye başlamıştır. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 $tutgart -
18 30 Sarbriık -19 Laypzig - 22.30 Ştut
gart. 

DANS MO'Zlöt: 15 Berlin - 19 $tut· 
gart - 20.10 Beri in, Kolonya - 22.15 Mon
te Ceneri - 22.30 Breslav, Sottens - 22.4S 
Belgrad - 23 Floransa, Milano - 23.25 
London - Recyonal - 23.45 Tuluz - 23.55 
London - Recyonal - O.IS Droytvi~. Lülı:
scmburg. 

Pazarhksız satıı diğer 

viliyeflere de teımil ediliyor 
Ekonomi Bakanlığı Ankara, İzmir 

ve İstanbul'da tatbik edilmekte olan 
pazarlrksız satış kanunundan iyi ve 
miisbct neticeler almıştır. Bakanhk 
pazarlıksız satışın diğer bazı vilayet -
Iere de teşmili etrafında tetkiklerine 
başlamıştır. Bu tetkiklerden alınacak 
neticelere göre lüzumlu kararname 

r~;;~;~~~~FYA 1 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor'un son sayısı E

bedi Şef'in hatırasının ölmiyeceğine 
bir yeni vesika halinde çıktı: Ata tür
kün, bu memleketi nistiklal şartlarra
dan biri olarak emanet ettiği kudretli 
ve kuvetli bir havacı nesil davasının 
on senedenberi yayıcıhğını yapan 
Türk Hava kurumunun dergisi, aoıı 
sayısı ile, Büyük Önder'in hayatında 
yer almış olan bir hususiyeti, başın
dan sonuna kadar ve eksiksiz olarak 

Dergin.in kabı~da ~iy~h zemin üze
rinde milli yasımızın tarihi olan 10 i-
kinci teşrin vardır. İç sayfada klişesi 
Viyana'da yaptırılmış olan dört renk
li nefis bir resimleri, gene bir tablo 
halinde evimize asabileceğimiz kadar 
güzel basılmış gençliğe hitapları, mil
li havacılığımız kuran iki büyük baş: 
Atatlirk ve İnönü; insanlığın büyük 
kaybı başlıklı iç'li bir yazı; İnönü'

nün dergiye lutfettikleri bir fotograf
larr, Falih Rıfkı Atay'ın nefis iki ya
zısı, Server Ziya Gürevin, Behçet Ke
mal Çağlar'ın yazıları ve sonra sayfa
larca resimler.. Her birinde ,kanatlı 

nesli yetiştirmek için Ebedi Şef'in 
ömrünün büyük bir parçasını harca
dığını gösteren resimler; O'nun hava
cılığımız için söylediği güzel ıözler
den alınmış parçalar, tarihi hitıralar 
ve nihayet O'nun ebedi metfenine bı
rakılışına ait fotograflar .. 
Havacılık ve Spor'un bu sayısından 

bir Atatürk hatırası olarak elde edip 
saklamanızı tavsiye ederiz. 

bir gruptan diğerine İntikali esrarlı bir şeydir. Ga -
zeteler bunu yazmaz ve cenazeye ittirak mektubu da 
gönderilmez. Fakat, nasıl öğrenilir? Tetfin tarihi, 
saati, hangi kabristanda yapılacağı nasıl anlaırlır? 
bilinmez. Yurtsuzalrm derin esrarı işte budur. Her
kes, Biyyankur'da Röno fabrikalarında amel~, Ven
aen'de iıçi, Juanvil'de sinema figüranı, Kartıye La
ten ve Monmartr'da muhacir olan macarlar ölünün 
cenazesi ba§ında birleşirler. Baş açık, tabutun etra
fını alırlar. Mezarlık insanla doludur. Memleketin
den uzaklarda ölmek çok hazindir. Bunu hepsi bi

lir. 

çekip batını yumrukları arasına alıyor. Barabaı ra
hatsız oluyor. Nüyork gazinosunda hiç kahve içme
miş olmaktan değil, - insan vatanından dört aene 
ayrı bulunursa daüssılanın her türlüsünü anlar -
bir kadın gibi inliyerek bu gibi şeylerden bahaet
mekteki haysiyetaizlikten rahatsız olduğu için. Hal
buki onun karısı da böyle ah çekmez. Allah razı ol
sun, Borişka bu çeşit kadınlardan değildir. Yalnız 

o onun Balık - tutan - kedi sokağında bulduğu ÜÇ 

küçük oda, mutfak ve duşlu apartnnanla mütema -
diyen başmı ağrıtmaktadır .•. Apartıman otelden p~ 
halı olmıyacakmış. 

f ransua - Miron sokağındaki macar lokantası 
huıusiyle komünistleri bir araya toplar. Barabaş 
onlar araıma karışmaktan hiç hoılanmaz; ilk önce 
onu biraz ürküttüklerinden, ve bundan başka onla
rı gördükten sonra içinde daima bir sıkıntı hissetti
ğinden dolayı ... Zaman zaman oraya neden gittiği
nin de pek farkında değildir. 

Küçük barın müıterilerinden Bardişinof ban
ker, Liif profesör ve Alvarez reaaam - pek kötü bir 
resaam - dır, ve Barabaı da bunların muhitine 
mensup olmakla gurur duymaktadır. Macar lokan
tasında da ekseriya profesörler, banka memurları 
ve artistler arasında ise de bu onun gururunu okta· 
mamaktadır. Orada, kendini Üstün hisseden odur, 
zira arzu etse ve parası oba memlekete dönebilir. 
Ötekilerin avdet hakkı yoktur. 

Barabat etrafında gıpta duyguları hiaaetmekte
dir. Diğer taraftan bu ıürgünlerin sızlanııları da o
:ıa uygunsuz görünmektedir. 

- Ahi Nüyork gazinoıunda oturup bir kahve -
mi içebilae1dim Barabaı'm yanındaki adam içini 

Kimya mühendisi Radnai teklif ediyor: 

-Haydi, Budapeıte'de kim daha çok kabveha· 
ne tanıyor, bakalım. 

Hep birden kalemlerini çıkarıp kağıt alarak ka
ralamağa baılıyorlar. Barabaı bunlara baktıkça 
canı sıkılıyor. Bu gibi oyunları budalaca bir §ey 
telakki ediyor: kaç kahvehane ismi aayabilirsiniz? 
filanca hat üzerinde kim bütün tramvay istasyonla
rını bilir? ve ilaahirihi ... Çocuk eğlencesi! nasıl da 
utanmıyorlar? Bar abat evine sinirli ve aksi dönü
yor. Lokantaya haftalar geçmeden gitmiyecektir. 

Bir akf&lll - tam fransua - Miron sokağından 
hiddetli ve gözlerinden uyku akarak döndüğü bir 
aktam - aaat on bire doğru - evi uyanık ve gürül
tülü buluyor. Odalarında Bayan Barabaş gözleri, 
iki çeıme, ağlıyor; çocuklar dışarı çıkmışlardır. Di
ğer kiracılar telaş içindedirler. La Harp sokağında· 
ki macar marangoz karısını öldürmüıtür. 

Barabaı çocukları aramağa koşuyor. La Harp 

(Sonu var) 
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1 HAYAT ve SIHAT 
\ ...................................... .. -. ......... H;-; .. ~asd olacak ? 

·· ·· sesiyle öbneai inaaııı pek ainirleııdi
:A.nkara Halkevi, geçen ~' ~- rir ama, havanın açılacağını ve güzel 

YÜ§ tertip etiğini haber verıyor tveediı~ olacag-ını haber verir. Karga aahah-
. ·· .. g-e dave - pek 

tiyen herkesı yurume .. .. .. ten da- leyin ötünce aeai uykuda insana 
yordu. Bu mevsimde yuruyu~ . çirkin gelirsede o da ha.vanm güzel 

Roma'da yükselip bütün 
ITALYAYA DAGILAN SES! 

ha faydalı ve daha .eğlencelı bır = olacağma alamettir. 
olamaz. Kendine giıv~nen bere!esi Kazlarla ördekler güzel ha.va.da 
cin bu güzel davete ıcabet bağrıtara.k auya dalıdıkları vaki~ ha-
bir sağlık borcucıur. 1 vanm bozulacağını, yağmur yagaca-

.. .. h vnnın nası . H bo-
Fakat yürü,. :.:ş gunu ~ ün önce, ğını anlamıtlar deınekbr .• av_a 

TUNUS! TUNUS! 
olacagv ını hiç olmazsa bır g od k' imadan önce tavuk - adetmden 

' . . Rady a ı zu k . ind 
bilmeği elbette istersmız. l fazla olarak - toz ve topra ıç e 

· ün havanın nası H d kıuam üzeri bava raporu ertesı g h ber yuvarlanır, oroa a a ...-- .. 
Olacag- ı ihtimalini gecedenb a . f zlaca yahut vakitsiz olarak oter. 

b a, er evı· a .. l'T.k 
verse çok iyi. Bununla er h - Koyunun otlarken aç goz u u 

3 O son teşrin tarihinin, Fransa için hayırlı bir 
fal olmıyacağı anlaşılıyordu. Mamafih, u

mumi grevin iç memlekette büyük zararları mucip ol
masının önüne geçilebildi. Blum ile Yuho için açık -
tan açığa bir hezimet şeklini alan sendikalist - mark
sist hareketinin muvaffakiyetsizliği, hükümetin oto
ritesinin bu kudret imtihanından sonra daha kuvetli 
bir hal alması gibi, üçüncü cumuriyet tarihinde ender 

iTALYA FRANSA'NIN 
k ahut ava - - Al nizda radyonuz yo sa y d' . göstermesi yağmur yagacagma a a-

raporunu dinleyemediniz&e keb~. ;:pz met sayılır. - Sığı~~arla . Hindiler 
.. k .. h vayı - ta 11 - d n once bır araya de erteıi gun u ~- . ebilirsi· ı yağmur yagma a . .. .. .. 

ihtimal olarak - tayın ed gelerk baş baıa verıp duıun~rler~ ZAYIF ANiNi BULDU 
niz: 1 Kurbağalarda yağmur yagacagını 

G "k yüzü~de bulutlar 0 m~- h' tt'kleri zaman keyiflerinden da.-
ece go l donuk go- ısse ı k d 1 O 

makla beraber, yıldız ar k k ih· ha ziyade vak va e er er. .zanıan 
rünürse ertesi gün fırtına .çı ma i in evde kalarak me§hur v~kvakı~e ka-
. ı· d Yürüyiite gıtınek ç . .ı • • okumak daha eglencelı, hem tima ı var ır. in;z Sl'aesını 

k · inmeği ihmal etıneY • · .. d d ha ihtiyatlı olur ... 
aı ıca gıy . . d daha bu.. e a 

Yıldızlar hervakıtkın ::vanın de
yük görünüyorlarsa gene'ht' atlı bu· 

G.A. 

ğitmek ihtimali çoktur, ı ıy 

hmmaluınız. k ına u-
G"k .. ünde hiç bulut yo. a.. h' v 

o yuz teıu gun a 
fukta ıimıek çakıyor,kerlacak. Palto 
va güzel, hem de aı~a 0 

. . f zla gelır. 
gıyeraen.ız a .. · olur· 

. "k gurlemeaı 
Akıam üzerı go bahleyin olursa 

aa fırtına çıka~ak, &ak ö - leyin gök 
rüzgar ıiddetlı esece ,ekg deınektir. 
gürlerse yağ~ur g~eG aın edince ka
Gök gürlemeaı Ç~~ :ğma pek parv 
aırga kopar. Elegıın ğınurUD de· 
lak yahut çift olunca ya. 

v. . haber verır. 
vaın edecegını trafında, 

ı ve ayme 
Gece yıldız arın .. . etrafında 

yahut gündüzd~n g'::'~:ıar peydah 
beyaz beyaz ve ı::eacaktır. 
olunca yağmur Y g çıkarıv 

yağın ur yağarken duın::nan hem 
. cek uzun k 

yorsa kesihnıye :ınektir. Bir de ı-
de çok yağacak d nra ufuk tara· 

- urdan ao ... 
sa bir yagnı b nzer bulut gorurse-
fmda d\IJllana :mur yağaellğmı ba-
niz gen~ ço~::yüıe nafile hazırlan· 
ber verır. 

Adapaxarı fabrikasını 

işletmek için yeni 

bir şirket kuruluyor 

ab 
. aldıg-unıza göre, T.C. Ziraat 

H er 1 . 1 E . 
T .. k Ticaret Banka arıy e tı 

ve ur b' 1' 
k, i .. tirakiyle 70-0 ın ıra serma-

Ban ın " k .. d' . b. .:.irket kurulma uzere ır. 
yelı ır ., . 
"Ad azarı deımir ve tahta fabrıkala-

ap · k ... d l k 
rı Türk Anonim şı~ etı a ını a aca 

b 
. ket Türk Tıcaret bankasının u şır • . 

Ad azar'daki fabrikasını modern hır 
ap · d k · 1 k '}de tanzim ve te'VSı e ere ış ete--

~:k~ir. Şirkete iştirak edecek mil~i 
b kalanınız esasta uyuşmuşlar ve dı
a~törünü seçmişlerdir. Şirketin res

:ı formalitesini ikmal bir gün mese-

leıSidir. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. - -
~ Ankara Borsası - ----mayınız. 1 ,-e fena havadan ao~a : 7 llkkinun 1938 fiyatları 

y ağınur u açılacağına a a- : 
----

görülmüş olan bir netive doğurdu. "' 
Daladiye'nin hiç beklenilmiyen e
nerjisi ve geç olmakla beraber, işçi 
sınıfının ekseriyetinde uyanan mil
li disiplin sayesinde 30 son teşrin 
tarihi bir felaket şeklini almadı. 
Ancak, Paris matbuatının alkışla -
makta olduğu bu netice, Fransa dı -
şında hareket halinde bulunan ku
vetlerin faaliyetine engel olamadı. 

Umumi grev, Fransa'nm Akde -
niz'deki mevkii aleyhine uzun za -
mandanberi sistematik bir surette 
hazırlanmış olan darbe için faşist 
diplomasisine en mükemmel bir fır
sat gibi göründü. Kont Ciano par -
lamentoda söylediği nutkunda, ey -
lül buhranından bahsederken, buh
ranın en had devresinde İtalya poli
tikasının açıktan açığa Fransa aley
hine cephe almış olduğunu tebarüz 
ettirmek suretiyle doğrudan doğru
ya fransız aleyhdarlığını ifade et~ 
miştir. Ciano'nun nutkundaki asıl 
tezahürü, dış bakanının sözü kesile
rek, !talya'nın "tabii emellerine 
sarahat veren Tunus, Korsika ve 
Nis" gibi adların anılması teşkil et-
miştir. 

30 sonteşrin tadhinin, Fransa i
çin, ifade etmekte olduğu mana, şe
kileri, Viyana ve Münih'te hazırlan
mış olan revizyon metotlarının, şi -
mali Afrika'daki fransız sömürge
lerinde ve hatta Fransa'nın Avru -

k aa havanın F k t hava : 
aia çı ar - u bilir&iniz. a a -
nıet oldu~ zaı:nan aia çıkar ve çe- : 
güzel oldug~ . ulutlar gelirse hava = 

ÇEKLER : pa'daki mü'lkiyet vaziyeti üzerinde 
: tecrübe edilmesinden ibarettir. Açılış F. Kapanış F. _ -

Noye Zürher 
Saytung'tan 

rebileceğini Roma düşünmüş olsay
dı, faşistlerin gölge parlamentosu, 
bu patavatsız hareketi yapmazdı. 

Ancak, umumi grev neticesinde 
Fransa'nın politik cihazı felce uğ
radı, memleket, iki kısma ayrılır 
gibi bir vaziyete girdi, partiler, ik • 
tidar mevkiine geçmek hırsiyle dış 
poJitikadaki menfaatleri unutur gi
bi oldular. 

S ırf Daladiye kabinesini de -
virmek veya hiç olmazsa, 

devlet otoritesini korumak için gi -
riştiği mücadele onu felce uğrat -
malt için, sosyalistlerle birlikte 
Blum, parlamentonun toplantıya 

çağrılmasını istediler; halbuki, hü
kümet, projelerinin parlamento ent· 
rikalariyle akim kalmasından kork
madığını, yani, parlamento kapalı 
kaldığı müddetçe, seribest hareket 
edebilirdi. Bundan dolayıdır ki, u
mumi grev yüzünden, Fransa, 30 
son teşrin tarihinde, pusuda bekli -
yen ve birdenbire ortaya çıkan ha -
sım karşısında, manevra kabiliyeti
ni kaybetmiş, savaşa hazırlanmamış 
ve aykırı bir rüzgar istikametinde 
vaziyet almış ve düşmana mukabele 
edememek mecburiyetinde kalmış 

olan bir gemiyi andırıyordu. kiliffaf& lJ'ifiRraccUL uc:mc:aLuı. ök - : Londra 5.90 5.90 ı talyan hamlesinin muvaffakiv 
ınu 1 ksedip te g·· yu- : Ncvyork 125.7525 125.7525 - İtalya'nın beslcdi&i emellerin ar-

Günet bulut ara a ib. öriinÜr- : Paria 3.3275 3.3275 : yet ihtimalleri etrafında t~ş- t k b' t k'l d . ~. . . . .. et varını~ g ı g . : _ h' k . . k 
1 

ı ır sır eş ı e ernıyecegıne ı -
zünde ıkı gun 

1 
d bile oJaa prk _ Milano 6.615 6.615 : ıs oymak ıçın henüz va ıt ge - talyan gazetelerinin bugünkü neşri-

.. et ya an an vuk ,.1 : Cenevre 28.4275 28.4275 : miş değildir; ancak, bu ihtimalle- d h · h · 
ae - gun _ kar yağar, sog % - : Amstcrdam 68.385 68.385 : kl yatın an sezen er ınsan, angı sa -
kabul etmez -- Berlin 50.4175 50.4175 = rin ciddi ve te-hlikeli olabilece e- atin çalmış olduğunu derhal anlar. 

B ··k ı 21.1725 21.1725 - rine hiç şilphe edtkmnneHd....__M~ k ak ca - ru se 5 : Par-üar.i. •v•l ..-•rd• T.u_a ... •n "tCV• 8!·1 .. ınevsiıninde timkı~nekolçdug-munu §_ ~~}~~ ~:~;~~ ~:~;~5 : nihl'ten son:a, ~l~ günlerdl e, ~rlansız cih edilmiş ve fransız raporlarına 
n. ,,. - par mantarızmının -0rgan arı ı e par- .. b h 1 1 .. ga·r frrtına ya - Prag 4.3075 4.3075 - İ gore, u yıl ızlaştırı mış o an ya-

kar, ruz ' : Madrit 5.90 5.90 : tiler, Almanya ve hususiyle tal - yılma hırsları, hakikatte, ltalya'nm 
haber verir. . . • .. erine bitit· : Varşova 23.6375 23.6375 • : ya'nın Fransa'ya karşı tesirli kıl - diplomatik taktig-inde ve sömürge 

b' 'bırının uz b' - Budapeştc 25.1075 25.1075 - k b" u d" d d 
Bulutlar ırı ·· .. üne benzer ır : Bilkreş 0.9025 0.9025 : ma ve ut n unya a propagan a- politikasiyle askeri hazırlıklarında 

mit gibi, k~~:ü~~:;; vakit, yazın E Belgrat 2.8225 2.8225 : smı yapmağa çalrştrğr sömürge ta - uzun zamandanberi bariz bir şekil 
surette, yuru _ kı•m da kar ya- : Yokohama 34.4-45 34.445 : leplerini büyük bir maharetle red - almıştı. 

• kacagına, s - Stokholm 30.3925 30.39.25 - detmeğe muvaffak oldular. Fransa, 
rüzgar çı · - k 23 7525 23 7525 - Vaziyetin teothisi bakımından bü-- - ıaınettır. d : Mos ova · · - toprak terkedilmesi için ileri sürü - :< 

gıacagına a bir hafif onup - HAM VE TAHVİLAT - len talepler karşısında, boyun eg-mi- yük bir ehemiyeti haiz bulunmasına 
Rüzgardan sonra ka hava fena : ES : · · 

d k dan sia çı raa : . : yecek bir şekilde sağlam olduğunu ve geniş ölçüde pohtık sarsıntılar 
a ar asın -- 1933 ı'kramiyc.lı 
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- - b irin bir alamet olmasına rag-men, e-l ispat etmege ve u havayı yaratma- :ı 
ve aıkmtıb 0 

ur. -· · "'e arkasın- : Erganı : b'h kk ff k ı mellerin bu ilk tezahüriyle yolun 
k degıtın.... E rom - ğa ı a ın muva a o muştur. 

R.. gar aık 11 
• gun" düz : Sıvas · rıtu - büyük bir kısmı aşılmış degv ildir. uz Rüzgar : battı s III. 19.- 19.- : Ciddi anlarda milli gurur, azim 

dan kasırga çıkar - eder. Geee - IV. 19·- 19·- : ve irade ile hareket etmesini bilen Tunus üzerindeki hakimiyet, u -
b 1 d ha çok cevaın · : İst~nbul •R•;htım 12.20 12.20 : 

&§ ara~ aA bahleyin dinınesı : t tanbul Tramvay 12.90 12.90 : fransız parlamentosunun, birdenbi- zun yıllardanberi fransızlarla ve i-
çıkan ruzgarın sa - ..;, monti Nektar 8.- 8.- - re galeyana gelecek olan milli his- talyanların Akdeniz'deki menfaat 
ihtimali daha çoktur.I insanlara : u~uın Sigorta 10·40 10·55 E siyatla, böyle bir meydan okumaya, aykırılıklarını yalnız büyültmekle l bazı arı -

olan anlaşma Büyük Britanya ile İ
talya arasındaki itimatsızlığı sade
ce sathi bir surette teskin etmiş ol
duğuna göre ,bu meselenin yeniden 
tazelenmiş olması, bütün Akdeniz 
devletleri için şimdiden kestirilme
sine imkan olmıyan akibetler doğu
rabilir. Çünkü, İtalya, Sicilya'dan 
120 kilometre mesafede olan Tunus 
sahillerine ayak basacak olursa, Ak
deniz'deki seyrüseferi, Akdeniz'in 
garp ve şark havzası arasındaki mu
vasaleleri, Cebelüttarık ve Süveyş 

kanallarına bağh deniz yollarını ve 
Hindistan yolunu, bugünkünden 
daha tesirli bir surette kontrolü al
tına almış olacaktır. 

B ritanya ve Fransa menfaatle
rinin tevzin edilmesi bahis

mevzuu bile olmadığı hatta iki 
devlet rakip bir vaziyette bulun
dukları günlerde, Fransa, Tunus' -
daki mevkiini, yukarda izah edil -
miş olan coğrafi ve siyasi kaygılar 
dolayısiyle şimali Afrikanın bu kıs
mında ltalya'yı görmek istemiyen 
lngiltere'nin tavsip ve muvafaka -
tiyle temin etmiştir. İtalya, 1860 
danberi Tunus'taki inkişafı büyük 
bir alakayla takip etmektedir; bu a

laka iledir ki, İngiltere ve Fransa 
ile birlikte, Tunus üzerinde mali 
kontrola iştirak etmi§ ve osmanh 

padişahlarının himayesinde hüküm 
süren Tunus beğinin, günün birin
de italyan himaye1iine gireceği ü -
midiyle yaşamıştır. 

8 ir vesile bularak Britanya'nın 
muvafakatiyle 1860 da Ce -

zayir'den Tunus'a aaker sevk ve kı
sa bfr zamanda tekmil memleketi işv 
gal eden Fransa !talya'nın bu emel
lerini alt üst etmiştir. Bu vaziyet 
karşısında Tunus beyi altıncı Meh
met, hanedanlığı garanti edilmesi -
ne mukabil fransız himayesine gir
meğe razı olmuştur. Müteakip yıl -
!arda altıncı Mehmet'in halefi, ye -
niden bir himaye mukavelesi im -
zalamıştır. Bu mukavele, Fransa u -
mumi valisine Tunus hükümeti ü v 
zerinde büyük bir salahiyetle nü ~ 
fuzunu kulanmak hakkını vermiş -
tir. Fransızların Tunus'ta hakimi -
yeti ellerine almaları neticesinde, 
İtalyanların menfaatleri, Tunus'ta -
ki hükümranlığından kati olarak 
1920 de vaz geçmiş olan Türkiye' -

ı:-
Ebedl Şef'lmlz iıln 

Budapeıte belediye 
reiainin çıkardıfı 

matem teblifi 
Büyük şefimizin ölümü dolayısiyle 

Budapeşte belediye reisiınin çıkarttı
ğı etrafı siyah çerçeveli bir tebliği 
geçen gün gazetemize kcymuştuk. 

Macarca bilen bir dostumuz bu tebli~ 
ği bize terceme etmiştir. A,ağıya ay
nen koyuyoruz: 

Türk milleti ikinci te§rinin 21 inci 
günü sevgili ölüsü ve cudıuriyetin 
büyük reisi Kemal Atatürk'ü ebedi is
tirahatgahma teşyi edecektir. 

Türk milleti, O'nun Jah.smda vata
nının büyük kurtarıcısını kaybetmiş
tir . 

Macar milleti, kardeş türk milleti
nin acısını bütün kalbiyle paylaşmak
ta ve matemine en samimi duygula -
riylc iştirak etmektedir. 

Bu müşterek duygu dolayısiyl~ 
585/1936 sayılı kararnamenin ı. ci fık
rasma istinaden başşehirde ikamet e
den bütün vatandaşların, matemleri -
nin tezahür alameti olmak üzere i -
kinci teşrinin 21 inci günü sabah sa. 
at altıdan akşam saat ona kadar ev
lerini matem bayraklariyle donatma -
lannı tebliğ ediyorum. 

• 

Budapeşte, 19 ikinci teşrin 1938 
Belediye Reisi 

SzenJy S. K. 

lstanbul' da sanal 
sergisi a~ıhyor 

Kültür Bakanlığı, İstanbul'da bir krz 
enstitüleri ve sanat okulları sergisi 

açınıya karar vermiştir. Bakanlık ens
titü ve sanat okullarının bu sergiye iş-

tirak şekillerini tespit etmek ve lü
zumlu hazırlıklara şimdiden başlamak 

üzere bütün sanat okulları müdür ve 
atölye şeflerini şehrimize davet et • 
miştir. Sergi için yapılacak olan bu 
toplantıda serginin ne şekilde hazır-

lanması işi görüşülecek ve okulların 
çalışma pr.ogramı hazırlanacaktır. 

Enstitü ve sanat okulları İstanbul ser. 
gisine yeni iş1eriy1e i~tirak edecek
tir. İstanıbul sergisinin Ankara sergi-
sinden da.ha mükemmel olması için 
Kültür bakanlığı lüaumlu tedbirleri 
almıya başlamıştır. 

tarihlerde, Tunus'taki ecnebiler a -
rasında en fazla tebaya malik olan 
İtalyanlardı. Bu itiıbarla, italyanla -
rın sömlirge mu talebeleri hepsinden 
daha haklı olabilirdi. 

İtalya hükümoti, 1896 da, Tunus'
daki italyanların tabiiyetlerini mu
hafaza etmek hakkını garanti eden 
bir mukaveleye mukabil fransız hi
mayesine muvafakat etmişti. Tu -
nus'ta bulunan bu 94,000 İtalyan te
baası ve 1896 mukavelesinin müdde
ti etrafında, uzun yıllardanberi, 

fransız ve İtalyan diplomasisi mü. 
cadele etmektedir. Bu mücadele, i
ki memleket rekabetinin ve Tunus 
ilezrindeki ihtilafın bir ifadetıinden 

h 
Hayvhanb:~ı:erirler. Yağmurluk, ~ı~ ';11111111111lllllllllllllllllllllllllllr' tamiri kabil olmıyan bir cevap ve - kalmamıştır; paskalyada yapılmış 
avayı a B~~~k~ut~un::~o:..~o~~~~~lll!l!ll!~l!!!!!~~~~l!!!!!l!!!!!!!!lll .. ~1!!!!!1!!!!!~~1!!!!!~!!!!!!!!!!!!1!!!~~1!!!!!~"'!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!~!1.!!!1!!!1!1!11!111!!1~ .. llll!lllllll!!!'!l!l~~!l!lll!~!!!!!!!!!!~!~ll!!!~!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!llill!lll!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~l!!!!!!!!!!!llll~l!!!!!!!!!!!!!!!!~I!!!!!!!!!!!!! tmalı bir havada ay "' &EL 

_o..-- bunu görüyordu, ve başı yukarıda, a- Dölatur, doğrudan doğruya cevap "Vatandaşlar, hasta olduğunuz za- na layrktır, haksız yere çektiği azap

başka bir şey değildir. 

nin menfaatlerinden çok daha geniş 
ölçüde zarara uğramıştır. Çünkü, o 

YEM i·N BÜYÜK 
"===~======================~~=~38~===~ ~ Yazan: Barone• Orkr.i 

. d na l".Jkacağmı anlayınca, her 
sı bu- mey a 3 ·cı·1 d k 

k t h icret etme h ld layık olduğu a ı ceza an en-
d ğd - mcmle e e a e, k . . 

o ugu Iakalıydı. . . . kurtarması için hal ın mınnetıv 
&usundaki ar.zumla a tin bir sesle bu dısı~~ erek her şeyi kendiliğinden 

D .. 1 kin ve me · ne guven • 
o atur sa 'kr.e salonun nı - . . f tmeyi tercih ediyordu. Şuna da 

.. l . t laffuz ettı :ı • ndan ıtıra e b" 1 b' 
soz erı e . . . halkın arası 1 k 1 S nki vatanperverler oy e ır 
hayetinde bırılonıŞ , uldaınasına ben- b~ ;. affedebilirlermiş gibi 1 
deniz.in uzaklar~~k;;Iiyordu. ~u nıı ,· cı~~~ı~ddet infilakı Dölatur'un dü~
zer hır mırıltı yu. du ve Dolatur - la pek sevindirdi. Merlen hır 

. . b" uyor • 'd ınan rını 
rıltı gıttıkçe ~y d h et nefret nı a- . fes aldı ve Fukiye - Terwil'in 
un son sözlerı e ş da bOğuldu. g~nış ne. · .. zünden bir memnuni-
lra b' tufanı arasın disine sert ve hıssıı y~ 
rının ır ris halkının ken r et ifadesi geçtı. 
Nasıl l 0_, Pa Dölatur, ınenf~ y B Flandrh kasap yaman adammış 

itimat etmış old~.ğ;ransa'nın harabı- d _ u u 1 Her şey tıbkı trbkısına onun 
Mari - Antuanet ı, vusturyalı ka-dı?ı d or~.s gibi çıkmıştı. Dölatur'a ipi u -
sine çalışmış oland~ le komplo tertıp e ıg,ılar-dı o da boynuna geçiriver -
kurtarmak maks:. ı~t itiraf ediyordu za.tıntı.ış Düny' ada en kararsız şey olan 

. lduğunu ..,.ızz h 1 mış . 1 
ctmış o b' hain olsun a h lk da bir hamlede gözdesinin a ey v 
ha! 0, Dölatur, 1'rıerin ona kar~r b__es- h ~ dönmüştü. Gerisi artık ancak bir 

Bu mahru~ ~av~ kaba sevgi, bı;_ ı.ah· s~~: meselesiydi. Yarın idam hükmü 
!edikleri iptıdad cede kendiJıgın - . f dileccıkti ve daha düne kadar 

· · d ynı ere · Cıl bir ın az e • . 
.za ıçın e a d ede gayrı ınes n··1 tur'.a dokunmayı aklından geçı -
d ynı erec bu ye· o .a . h l 

en ve a .. ti Bu adam - . arçalamrya hazır olan Parıs a -
kine tahavvul et .un oynanııştı. De • ~enı p balar ve kin .cıidalariyle onu 
huda - onlara oydrm etmesi ve yav- ~ yu a kadar takip edecekti. Halkın 
mek fakirlere yar i sırf itiınadlarını se p~~km. olduğu dayanıksız kaide 
ruJarmı bes!e~ed~ Bu hainin ekme - ona ı.,.. ışDu·'..ntanlarr şimdiden bu -

ı k ıçın 1• bo yıkılmı.,.ı. .,--- • 
satın a ma da çocu·klarının .. - .. rek sevinworlardı. Dölatur da 
ği na~;rl oımuşttl 1 Ş.iındi de, ışın nu gore 
ğazında kalınaınıştı 

sil ve sakin meydan okuma tavrını verecek yerde, seyircilerin sıkı yığı- man, analannız, kız kardeşleriniz ve... lar dolayısiyle daha ziyade layıktır .... 
muhafaza ediyordu. nına döndü, ya karılarınız size sadakatle bakar - Hatibin tesirli sesi Adliye Sarayı-

Jülyet'e gelince, o hayretten dona İhtizazlı bir sesle: lar, sizi tehlikede görürlerse, sizi kur- nın mağmum kubbelerine kadar yük-
kalmıştı. Kanı yeniden yanaklarından - Vatandaşlarım, dostlarım, kardeş- tarmak için hatta kanlarını bile feda- seliyordu. Bu sesi ihtizaza getiren 
çekilmişti ve azabı nihayetsiz görü - Ierim, dedi, müttehem bir genç kız, a - ya hazırdırlar. Hayatınızın kara gün- heyecan dinleyicileri ürpertti. Onlann 
nüyordu. Pol Dölatur fedakarlığını deta bir çocuktur. O temizdir ve fe- terinde, kalbiniz bir acının veya neda- şerefine ve merhametine hitap etmesi 
reddetmişti. Hayatını kendisine med- nalık nedir bilmez. Hepinizin bir ana- metin yükü altında ezildiği zaman kendilerinde mevcut olan iyi his~ri u
yun olmayı kabul etmiyordu. Demek nız, kızlarınız, kız kardeşleriniz var - kulağınıza teskin edici sözler mırıl - yandırdı: Dölatur'a karşı kinleri ber
ki aşkı ölmüştü. dır. Kendilerinde, erkeklerin pliinla - rlanmasını bilen gene bir kadın sesi - devamdı, fakat sihirli belagatı:i kalple-

Böylece, şu heybetli anda karşı kar- rını ve hesaplarını ş.aşırtan hazan cö- dir. Vatandaşlar, müttchem için de va- rini Jülyet'c tevcih etmi§oti. 
şıya gelmiş olan bu iki insan, biribiri· mert ve ulvi olan o ani hareketleri hiç ziyet aynıdır; bir cinayetle karşıla-
ni anlayamıyorlardı, ve karşılıklı aşk· farketmediniz mi? Mütteheme bakı - şınca mücrimi cezalandırmak istedi. Dölatur, sözü kesilm~den dinlen -
larmı biribirine iıhar edemeden olüm nrz, vatandaşlar, o bir vatanperverdir. fakat müşkül bir anında, kendisine i- mişti. Nihayet sustuğu zaman hazır 
onları ayırmak istiyor görünüyordu. Bir halk mümessili olan benim ana - yi muamele etmiş olanların ıstırabın- bulunanların alkışları ve haykırışları 

Fukiye - Tenvil gürültünün biraz mız vatana karşı ihanette bulundu .. dan teessüre kapılarak., su'iumu ken- umumi hissin milttehem lehinde de • 
sükunet bulmasını beklemişti. Sesi gü- ğumdan şüpheleniyordu. tık hareketi di omuzlarına almak suretiyle onla _ ğiştiğini gösterdi. O anda Jülyet'in 
rültüye hakim olabilecek hale gelin • bu cinayeti işlemeden önıee beni dur-· rm acılarını hafifletmek istedi. Bu a- mukadderatı seyirciler arasında bir 
ce, devam etti: durmak oldu. Belki de sadece bana sil yalanı söylediği andan itibaren plebisit suretiyle tayin edilmiş olsay
- Vatandaş Dölatur, bu ele verici ev- bir iht:rda bulunmak istemiştir,-bir pek az kadının maruz kalmış olduğu dı, muhakkak ki ittifakla beraat eder· 
ra.kı ve onl. rı ihtiva eden çantayı biz- çocuk hareketinin şumulünü farkede- ıstıraplara tahammül etti. Genç kız _ di. 
zat yakmıya teşebbüs etmiş olduğu - bilir mi, vatandaşlar? Kalbinin emir - larmızdan her hangi biri kadar temiz Dölatur söz söylerken, Merlen, bfr 
nuzu mu söylemek istiyorsunuz? lerine itaat etti, sonra, bir defa iş iş .. ve masun olduğu halde şimdi şu levs çok defalar, Fukiye - Tenvil'in mu_ 

- Evrak bana aitti. Onları imha e· ten geçince hazan yerine merha • urasında oturuyor ve adaletin şidde _ ammalı ifadesini deşifre etmiye çalış-
den benim- metin dikte ettiği ve hepimiz.in önün- tini benden uzaklaştrıımak için ölümü mıştı. Fakat müddeiumumi Dölatur _ 

Fukiye • Tenvil tadını çıkaran bir rle eğilmemiz icap eden bir başka his bile göze almış bulunuyor. Fransız un bütün müdafaası devamınca hisle_ 
tavırla: hakim olur. Müttehem ihanet teiakki vatandaşlar, siz her şeyden ziyade a· rini belli etmemişti. Pençe şeklin.de 

- Faket müttehem kız, meydana ettiği bir harıekete mani olmak isti • sil, samimi ve alicenapunız. Bir ç.o - oyma ayaklı masasının önünde otur. 
çrkması sizden gizli bir başka vatan· yordu; fakat, beni tehlikede görünce, cuğun cömertce çılgınlığının küfranı muş, çenesini eline dayamış, önüne 
daşla olan münasebetlerini ifşa ede - bana karşı beı>lediği samimt dostluk nimetle cezaya çarpılmasına müsaade bir lakaydi ve adeta can sıkıntısı ifa-
bilecek bir muhabere evrakını yakını- galebe çaldr. Yegane oğlunu kaybet- etmiyeceksiniz. desiyle bakıyordu. 

Ya teşebbüs etmiş oldugvunu bizzat iti- mek tehlikesine maruz bulunan anne- "Ve siz, kadın vatandaşlar, kadın -
Dölatur'un nutkunu se1amlıyan he-raf etmi.-tir, dedi. mi sevmiyordu; vasisi olduğum gıenç lık ve analık hislerinize hitap ediyo -

,. yecan tezhürleri biraz sükünet bulun-Belki ip kafi derecede uzun deg-il • malfıl akrabamı seviyordu, onun için- rum. En aziz ve mukaddes olan şeyle-
ca; ağır ağır kalktı ve sükunetle dcd i, Dölatur'a bu tarihi: celse sona er - oir ki bir merhamet hissine itaat ede- riniz aş.kına, çocuklarınızın a~kma, 

b diki: meden önce daha lüzumu kadar uzat- ı· ek, beni ihbarının neticelerinden u genç kıza kollarınızı uzatınız, ona 
mak lazımdı. kurtamuya t~ebbüs etti. kalbinizi açınız. O masumiyetiyle bu- (Sonu var) 
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YURTTAN RESİMLER Samsun' da 
yeni eserler 

1 Eskisehir'de yapllan tören 1 

Van gölünde aksam ve batı 

(ankm'da kadın lıin Erzincan' da muhteşem bir 
bir adam öldürüldü halkevi binası yapıhyor 
. Çankırı, (Hususi) - Orta nahiye· 

ame bağlı BMtalı: köyünde bir kadın 
meselesinden çıkan kavga ölümle ne
ticelenmittir. Aynca bir kltipa• yapllamklır, köylerde 

30 elllmen mektebi yapıllyor 

Samsun, (Hususi) - Cümhuriıye -
tin on beşinci yılında Samsun bir çok 
yeni eserler daha .kazandı. Açrlıt tö • 
reni yapılan müeseeseler arasında 30 
AğustOll okulu bqta gelmektedir. Bu 
kültür yuvası ıehrin en güzel ve en 
haklın bir yerinde kurulmuştur. Aynı 
günde belediyenin Mert irmağı yanın
da kurduiu fidanlık ve çiçek seri a -
çılmıştır. 

Son hafta içinde Samsun'un Havza 
ve Lidik kualarmda da iki modern 
okulun açılıt törenleri yapılmıştır. Ge
çen sene Terme ve Çarıamba'da açı -
lan modern okullar tipinde olan bu ye
ni kültür yuvalan hakt"katen gilzel • 
dir. 

Son haftanm açılıs törenlerine Uç 
köy okulununkini de ilave et\ıeliyiz. 

f zmir'de üzüm 

incir satışlar. 
İzmir, (Hususi) - Uzilm ve incir 

satııları, gayet iyi gitmiştir. Hemen 
hemen incir mahsulü kalmamış gibi -
dir. Uzüm fiyattan son günlerde bir 
buçuk kurut kadar fırlamıştır. 80 bin 
tondan 18 bin ton kadar mahsul kal -
mııtır. 

Ba'.lıkesir'de pamuk cinsi 
islih edilecek 

Balıkesir, '(Hususi) - Bu sene vi
layetimiz dahilinde pamuk kanunu
nu tatbik edilecektir. 

Bu köyden lsınail Börekçi ile Ya
kup dede arasında k&yln eolı:aldarı:ı
da bathyan kavga küfür ve tokada 
danmüt ve eonra bıçağını çeken İs
mail Yakup'u 3 yerinden bıçalı:lamıt
tır. 

Biraz sonra ölen Yalı:up'un katili de 
jandarma tarafından derhal yakJlana
rak adliyeye verilmittir. 

Vilayetimizde ekilmesi kararlattı
rılan açık koza akala nevidir. Bu cin
sin, yani açık koza pamuiun bir çok 
nevileri mevcuttur. Hükümetin vere
ceii aç• kon pamuklardan bafka her 
hanei bir puıuk cinsi ekilmiyecek, e· 
kenler de cezalandırılacaklardır. 

Hallı tören tal.Uaflnı •öz yatları arcmnda Hallıevi oparlöriinıl• 
dinliyor 

lzmir havagazı 

tesisatı geniıliyor 
lmür, (Hususi) - Şehrimb beledi

,_ine ait olan bavaguı müeuesi e
eulı surette teni ve ıaıah edilecek-

Ziıuat Vekileti, memleketteki pa· 
muk cinsinin ıslahı ve pamuk verimı
nin artırılmaıı itlerini ehemiyetle ele 
almıt ve bunun için de pamuk müs
tahsillerinc pamuk tohumları tevzi 
etmiye karar vermiıtir. 

Bu suretle vilayetimizde pamuk 
cicısl de ıelah edilmit olacaktır. 

İzmir'de Kadüekale 
ağaçlandınlacak 

İzmir (Husuei) - Villyet, beledi
ye ile birlikte Kadifelı:ale'sini tama-

hri • 

Erzincan' a ilk tren girdiği gün ıehir bir bayram hayatı Y'lfamlf, laıtırmıttır. Ziraat müdürlüğü, mev-
/aalk treni candan allnflamıfhr siminde dikilecek fidanları tesbit ve 

bazırlamağa batlunııtır. 

lif lletler ve makinelerin bugiinlerde 
letme.l beklenmektedir. Tadilitı mü
llllklp, fabrikanm iatlhulltı, çılıpoa 

.. kil pzm kuvetl yiibelecek ·~ a~ 
n-.ıtara fiyat tecızilitı da yap11a

dktır. 

Erzincan (Hmaat} - Enincan'cla yapılmakta olan modem •e 
mubteıem Halkevi binası bitmit pidir. Binaya timdiye ka~ar 
98.000 lira aarfedilmiftir. iç teaiabn ikmali için daha 30000 lıra 

f zmir' de fuar hazırlıklan 
İzmir, (Huıu•t) - Bu sene fuarda 

açılmak üzere büyük bir açık hava ti
yatroıunun inpsı lı:ararlattırılmııtır. 

Tiyatronun projeleri hazırlanmııtır. 
Bugünlerde kafi miktarda amele kul
lanmalı: suretiyle inpata bqlanacak
tır. 

Vilayet erkcinı ve it.allı törende 
aarfma ihtiyaç gözükmektedir. 

Samsun' da bir köy gezisi _. 
• 

Bir köy ınuhtan kullanıılı 
bir harman nıakineai yapb 

Şehrimin ıUzelleştiren ve gençli -
ğin ihtiyacını karıılıyacak olan bu 
cümhuriyet eserinin bina kısmı ikmal 
edilmittir. Bundan sonra yapılacak ıey 
kalorifeT tertibatiyle elektrik ve saat 
kulesine konacak bir uattır. Memle -
lı:et yalanda bir kütüpaneye de kavu • 
ıacaktK'. Bunun için pmdidlen bazır
hklar bapmıftır. Belediyeden teber
rü edilen ana üzerine yaptırılacak o -
lan kitapsarayın planları gelmiıtir. 

Bu ve bu gibi daha bir çok resmi 
ve huausi binaların yapılmaeiyle Err -
zincan'da imar faliyeti fazlalaımqtır. 
Kültür sahasında gösterilen çalışma · 
lann bir delili de otuz köyde yapıl • 
makta olan egitmen mekteplerdir. Bu 
mekteplerin bir kısmı bitmit ve bir 
kJUDI da bitmek üzeredir. 

Kayseri halkevinde 
Kayseri. (Hususi) - Kayseri hal

kevi kıt progrlflınm tatbikine batlan
mıttır. Bu k1f çalıfm&larına ( Atatürk 
ve İnlıdlAbı) baklı:mda verilen bir kon
feraoala bqlanmıftır. 

Banluılarda 6irilıen paralar 
memlekette it yaratır. K.üpüı 
arttırma lt.aaplan 6ir araya 
•elince aluaal elıonomimiz 
için 6iiyiilı 6ir lıredi hyno
lı olar. • 

Köy mahtan naılaa6irUnia. ınüineyi nasıl yaptığım anlahyor 
Samsun. (Huausl) - Halkevlerinln ael ınanzaraJariyle i.deal bir yerdir. 

&unılutu her sahada tam varlıklar ,.. Mevkii sapa olmasaydı, bugünku vazı
ratırkcn ıebirlerle köyler araunda da Jeti mubaıckak bambq.ka olurdu. Say
yeni yeni bağlar teessüsüne çok yar • fıye olmqa çok müeait bulunan bu kö
dan etti. Köylü, bundan çok mem • >'Üll ne )'Ulktır ki mahrum olduiu teY 
nundur. Halkevlerinin köy gezileri ~ Jı(iltefebbia bir grup bu· 
udece köylülere soeyal yardimlar eat- rada ~ bir otel kurdutu gUn, Sam 

kal ___ .. ı... aynı· zaınanda S1lll 1&...,-'--'-•- ........ da .. "' ı...,.,, n.... ri 
lamakla ınamaa-. . . anrıa..!~-==~ ...... _. vakti rilaı&r ulıiJdır. ''T yor" ma • 
köy itlerinin bir çoğunun inkitafına .._... --- kiııelerine rilaglrım zamanlarda bar· 
yardım etmektedir. Gene bu .. ea>:ede Bu yerde bir ttlrk köylilatl kendi dil· mao savuracak bir ileti nud ekliye -
ttirk köylüsünün uzak1arda bıtınmıyen tüncesiyle, keadl bulupyle kendieine bileceiimi dütüodUm, bunu yaptım. 
bir çok bapnlan yakından anlqıla • göre besaplada bir 1M'rioe

1 

yapmıttır• Makinenin rilzglra ihtiyacı olmakeı • 
bilmektedir. Bu, (Triyor" a4ı .uBen bamDln ma- zm taneyi samandan ~ ve ea-

Samsun ballı:evinin 90n köy gezile • kioelerinln yeni bir teklidlr. Bqlıba • vurmaktadır. 
nn. d- bı·n·sı· ...ıı-k ko""ylüsünün zeklsı. - ,.na bir icat tıellkld edHmeei de bu, ld"d döktüğü 

~.. . "" . le daha bizleri bir türk köyltldntm mahalli ihtl • Muhtar Halil'in bu v ~ e. 
ıun yeni bır t>qaneıy tarı göze a1arak ustalıtı çok faJ'dal ~ gayretler köylüyü çok sevındir?'1ekte -
tanıttırm•t oldu. f d ''buluı''tur. Bu makineyi JIP1DI a 

1
kö- dir. Sayıaı henüz biri g~ç~ıyen bu 

Samsun'dan Uç d6rt eaat ınesa e e yün muhtan Halil muvaff.;ı.... _ makine bu sene, birçok koyu dolq-
Akau adı verilen blr yetlllik yu~sı tur. Makineyi gördUk. Bunu yapınü. IDlf ve dvar köyl~er çok fardalan • 
nrdır. Yum en bunaltıcı gUnler_ın • taki makeadmı miltevuı bJr tawı1a mıflardır. En büyuk medyeti kulla • 
de bile yetil ağaçlannm gölgeı~nde ıu ıuretle iAb etti : nıth " ekonomik olmaaıdır. 
yelebb: oturulamıyan bu köy, billQr _ Bizde en Diübim dert ._ Vedat O'rfi Bengll 
lrmakl.riyle, epiz kaynaklariyla, gU. 

Dün, belediye rei•i doktor Behçet 
Uz'un riyasetinde, fuar mimarı prote
sör Bay Gotyenin ittirikiyle beleJiye 
fen heyeti bir toplantı yapmıf. 939 fu
arı ihtiyaç ve hazırlıklarını tetkik et
miştir. 

Profesör, bugünlerde Fransa'ya dö
necek ve 939 fuarının tekil ve yeni e
eserleri üzerinde plinlanm ha.zırlama
ğa bathyacaktır. 

Geçen sene, Batyekilimiz Bay Celil 
Bayar bir sergi sarayı ihtiyacına e
hemmiyetle ipret etmittl. İnıaat 1ı:ı -
ıun kııım devam edilmek prtiyle bu 
sene batlıyacak ve saray, birka~ •~ne 
içinde çıkarılacaktır. Çünkü, aarctyın 

kimilen bir senede bitirilmesi için 
çok büyük tahsisata ihtiyaç vardır. C. H. P. ha,lıcım ve vali .ö)'ieoini Oerİ10f' 

Elazıt' da kültür ıevgisi 
her yıl biraz daha arbyor 

Ela:zağ orta mektep laocalan bir arada 
Eluıi. (Hususi) - Şehrimiz ve çevresinde kültür sergisi gün geçtik

çe artmaktadır. Binanın müsait olmamasına rağmen orta okuldaki talebe 
sayısı bu sene 900 e çıkmııtır. Orta okulun ayrıca 50 yatılı bir pansiyonu 
vardır. 

Ga:ziantep'te yapılan tören 

yaptırmak tasavvurundadır. Bu tasav
vur tahakkuk edecek olurea orta mek· 
tebinmizden mezun olan gençler Ma
latya. Diyarbakır, Gaziantep liseleri
ne gitmek mecburiyetitıden kurtuı. 

Kültür sevgisinin mütemadi suret-,200 bin lira aı.rfiyle tehrimizde orta cıklar, EUtzıi da yurdun kültür mer
te artl§ı lı:artısmda, lı:UltUr bakanlıiı okulu da ihtiva eden bir Uee biaMı keı!lerinden biri haline ıelecektir. 
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Türk kadınlığının tarihi günü 

Dört selıe evel bugün kadınlara 
seçme ve seçiline hakkı verildi 

8 ugün türk inkılabının sa.yıl~ 
günlerinden birinin betıncı 

Yaşına girdiği gündür: türk kad~nı
·1 hakkı bu 8 ılk-na seçim ve seçı me • 

kanun 934 de verilmişti. 
O gün Kamutay intihabatın yeni

lenmesine de karar vermi~ti: Büyük 
Millet Meclisinin bu tarıhı celse-
sınde bulunanlar, bütün dün~allda 

t""rk mı e-çok geniş akisler yapan, u .. 
tini Ebedi Şef Atatürk'le onun bu-

.. k . hakkında devamlı ve ha-yu esen . 1 bu 
raretli tezahürlere vesıle 0 an 
büyük günü unutmıyac1akla~?

1~· 
Cümhur reisi İsmet nönu nu~ o 

gün Kamutay'da Başvekil sıfatıy
le söylediği nutukta şu cümleler 

vardı: 

.. _Yüce saylavlar, kadınların 
·ı ek hakkına 

mebus seçmek ve. seç~. m u-
aahi p olmaları içın yuksck hu.zur 
nu.za teklif sunuyoruz. Kadınları
mızın türk tarihindeki ıakh yerlc-

d . mem-
ri erkeklerle beraber, aıma, .. 
leketin ve milletin mukadderatı u-

. ahibi olmalarızerind. sö.z ve tesır s it 
dır. Türk kadını, tarihte ne vak . 
haklı ve itibarlı yerini bulm~s;; 
memleket mukadderatı ü~er~n 
kendini, tesirini gösterebılmı~e~ 
erkeklerle beraber karıpk .ve .g 
yurt işlerinde el ele ç~ışak bılm1.1

1

1şest~· · b"" ""k tur m • ııte o zaman, uyu . i le bütün 
kudretiyle, medenıyet Y 
dünyayı kaplamıttır. 

Arkadatlar 1 Türk ka~ının::::; 
kı olduğu yerden ayrı ıp, b" 

· · karıfllla.z ır gibi, memleket ıtınc d _ 
. k .. e konması e 

varlı.ı: gibi bır oşe~ . ""rk an-
- "ld' T""rk ananesının ve tu . 
gı ır. u · usuldür kı, 
layışının zıddı olan bır. erle -

t .. k memleketlerınde y ş 
onun, ur 1 "ınii.z ve a-. larca _ elem erı 
mesı, asır d rmıyayım -

1 tekrar uyan ı 
cı a.r~ı~ı . felaketlerin başhcala-
geçırdıgımı.z . d 

d bı·rı"ni teşkıl e er. 
rın an b 

ki alışılmış dar ı-
Ar kadatlar, es edecek değilim. 

meselleri tekraril ihtiyaçlarını i
tiıniızrt büt n 

Mille ak dan görmüş ve yc-
çinden •• Y ın •-·ak inançla söy

. adamlar o.- ' 
tifd"I. . ki, türk kadının geniş sa
liyebU.ırı• . . L-.-ınttdan 

millet ı,ıeruıe - ·~ :::eti! ,.tmr"kteyiz •. ~akın ~ 
d türk devletınuı •e 

çekler. : . kudretlerinin eırrı 
aıilletının genıt bunun bqında 
anlatıldığı ~n,türk inkılabının 
ilk gündenberı dig-i haklar esaslı 

d nına ver . 
türk ka 1 k ·ıeri sürülecektır.,, 

l'l olara ı 
bir de 1 

• • sürekli alkışları 
.. -ectısın .. k . 

~ gun. ... 1 .. ü tur ın-hterem non • 
arasında, ınu f larından biri ol.an 
kılabının saY. a lelerle bitirıniştı: 
.. 1 · · şu cüm 

ıoz erını . . 'nlulibıını-
k daııılar bı.zıın ı 

··-Ar a T • l"k etmekte, ge· .. der ı 
.zı gerek ona on ,_,1• kılmak-• . 1. ve verıuu 
rek onu feyız ı latıcı bir ıuret-
ta, Atatürk, en ad~ . kadınlar hak· 

·ı ...... ekte ır. 
te temaı e...- . ekle yarı yarıya 
tan mahrum edılın len ınilletirni-
kötürüın bir hale ~kıyı kaldırma
.zin üstünden bu hizmetleri a-

.. k"" başlıca 
sı, Atatur un Yüksek heye-

d apılacaktır. ·· ·· rasın ay . . d'gi tezahuru, 
. . . imdı göster ı .. k 

tını.zın ş . . . 1 mesi ve yu -
türk ınilletının ıler e üce önderi-
ıelme&i için çatı,an tylerı'ni sevgı 

k'"' gayre miz Atatür un 1 dığınızın esas-
ve aıaygıtarla ka~.r ~larak atıyoru.z. 
lı ve yeni b~r _d~ ıe~ başaran Büy~k 
Fevkalide ıyı ı~ "derine erişınış 
Meclis, bütün :~kete ettiği~i.z 
bulunuyo~. Me taklarından bırı
hizmetlerın en ~a~r ı esasiye kanu
ni, bugün, te§kılit oıacaksınız. 
nunun tadiliyle ya~ındı.~ cü Büyük 

·ı Dor un . 
Gelecek nesı • . .. ük işlerinı a-
Millet Meclisi'nın buy bütün bakla
narken, türk kadı_nın.a teı:nin kendi-

k k'"tü bır sıs 1 · 
rı verme , o kan usul erın-
lerini karanlıkta bır: i in gösterdi· 
den onları kurtarına ._!,, .. ükranla, 

· daıu- s 
ğiniz gayretıerı · Türk ka-

- edecektır. . 
minnetle tekrar h" ınet1erinı, o-

lekete ız kla 
dınının ınem taı:naıntaına 
nun kurtulutunu 

1 orsunu•· 
taçlamış o uy . ıniyetıi· 

! }leyetı uınu 
Arkadatlar 1 ı: "k görür-

. .. "binize 10Y1 . . 
nı yuksek taavı . . . de yenı bır 
aeni.z, türk ınilletı ıçın ınüaa· 

tan kanunun 
devre açacak 0 • Bu kanunun 
kerc9ine geçileçekttr. JDIU!I• 

Ü k kadınına. 
müzakeresiyle t r nda ayık 

da buraıı • 
leketin şuıasın k ı"çin göıterı-

k .. erme . 
olduğu ınev 11 ~ "h"nlerden silmıt 
len tereddütlerı aı 1 

da, Bü-
T ürk kadınrnı . 

olacaksınız. . . de meınleketın 
yük Millet Meclııın d• ıö.z ıöyl• 

hakkın a . 
mukadderatı lınan tedbırle-

ıarın ve a mek, kanun . . mumı ve 
rt ıçınde u . 

rin aile ve yu hakkında kıymeth 
faydalı ~ı?18sıillete kartı ifade et
fikirlerını ın haldı olarak bulmuf 
mek fırsatını 
olacaklardır.,, 

... ve bugün de Türk kadını hayatın 
bir çok sahalarında 

erkek arkadaşın ı geçmistir 

.Kadın mebu.Jarımız Kamutay' a geliyorlar 

Bir kadın mebusumuz kürsüde 

Kadın mebuılardan biri 
Kamutaydan çıkıyor 

K
amutay, bu izahattan sonra, 
yalnız türk kadınının değil, 

bütün milletin hayatında büyük bir 
inkılÜ\ın kanunlaşması demek olan 
anayasa tadillerini. ~abul ederek 
"yirmi iki yaşını bıtıren ka.dın ~~
kek her türkün mebus seçebılecegı-

i ve mebus seçimi kanununun 
~~addet ikinci maddesini de "Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin üye
leri Türkiye devleti halkından her 
kırk bin nüfusta bir kişi ol~k ~z~ 
re seçilir. Bir intihap daıresını? 
nüfusu kırk binden aşağı olsa dahı, 
herhalde bir mebus ıeçime h~kı o
lacağı gibi ,nüfusun ~ırk bınden 
yukarıaı için elli bet bine. k~dar, ~5 
bin birden 95 bine kadar ıkı, 95 bın 
birden 135 bine kadar üç, 135 bin 
birden 17 5 bine kadar dört . mebu~ 
seçilecek ve bu miktardan zıyadeıı 
bu yolda artırılacaktır.,. 

İlk kadın mebuslar, devam etme~
te olan befinci büyük millet mech
sine girmişlerdir. Beşinci Büyiık 
u·uet Meclisinin ilk toplantısını 
lUl • • d 
yaptığı gün, yemin merasımın e, 
ümhuriyetin ilk kadın mebusları

~a. Kamutay'ın gösterdiği büyük ~
lika ve muhabbeti de hatırlatır bır 
VHile ile memleketin her tarafın
da türk kadınlarmnı yaptıkları 

minnet ve şükran tezahürleri, hüri
yet ve istiklal için evlatlarını seve 
seve vermit olan memleket annele
rinin rejime kartı olan bağlılıkları
nm ebedi bir vesikası halinde iııkı
lip tarihimize geçmiştir. 

H er yıl dCSnUm n!e;Du 
6Üniln memlekete kazandır

dıklarını gözden geçirmek, bize 
zevk verir. Kadınlarımızın en bü
yük bir rejim müeasesesinde söz 
ve yer sahibi olduklarının yıldönü
münde de onların memleketin umu
mi hayatında almakta olduklan va
zifelere ait rakamları görmek şüp
hesiz ki çok enteresan olacaktır. 

Devlet hayatından başlıyarak, 
seıi>est meslekler, hususi iş sahala
rı, türlü me$lekler ve hizmetlere 
kadar hiç bir şey yoktur ki türk ka
dını bunda vazifelenmemiş olsun .. 

Mesela, nüfusumuzun üçte birin
den ve fazlasının çalıştığı ve bi.ze 
çiftçi adını verdiren toprak mah
sulleri sahasında kadın sayısı, er
ke '·ten hiç farklı değildir. Türki· 
ye'de, ziraatle uğraşan 3.172.087 er
kek olmasına mukabil, 3.027.380 ka
dın vardır. 

Rakamlar ve hadiseler, türk ka
dınına en büyük hakkı verilirken, 
onun kıymet ve kabiliyeti üzerin
de duran 1nönü'ne, riyazi bir kati
yet halinde hak vermektedir: 

Bugün türk kadını, hayatın en 
güç ve ağır taraflarından baflıya
rak; ancak zevk ve kültür sahibi 
bir kadın elinde kıymet bulan saha
larına kadar muvaffakiyetle vazife 
almıştır. Şu rakamlara bakınız: Ma
den ocakları, tuzlalar, taş ocakları 
çıkarma ve itletme itlerinde 18189 
erkek, 546 kadın; tq ve toprak en
dilstris.inde 801 kadın, ağaç işleme 
sanayiinde 9249 kadın: demir sana· 
yiinde 578 kadın, kim)'ll aanayiinde 
37 kadın, dokuma sanayiinde 53441; 
kağıt ve cam ıanayiinde 132; deri, 
kötıele, kauçuk, seloit, kemik, boy
nuz, kehribar ClYa ••mayiinde 324; 
gıda içki ve tütün sanayiinde 16075; 
elbise sanayiinde 23.193; sanayi mü
esseseleri fen ve idare memurlu· 
ğunda 170 kadın çalıfUl&ktadır. Ti
caret sahasında çalışan kadın sayı
sı 11602 dir. Nakliye ve muvasalada 
2858, umumi idarede 5763; adliye ve 
hukuki yardım işlerinde 314; dok
tor, ecazcı, ebe, hasta bakıcı, sıhiye 
memuru olarak umumi aıhat işle· 
rinde 2839; talim ve terbiyede 6937 
tiyatro, müzik, sinema, radyo, gü
zel sanatlarda 952; muharrir, gaze
teci, kimy~er pi serbeet mHlek-

Yeni pullar 
Tarlciye - Amerika'da kanunu e.,. I pul mevkii tedavüle konmuştur. Yalnız 

ainiıı ilanmm 160 ıncı yıldönümü mü- 1937 - 1938 yılı zarfında yeni çıkan 
naaebetiyle yeni posta polları tedavü- pullarm adedi 2703 tanedir • 
le çıkartlacağı haber ahıuruştır. Bu 
pullardan 6, s ve 12,5 kuruşluklar üze- Posta damgaları 
rinde Amerika hartası ve reisicümhur 
Ruzvelt'i.n resmi 2,5 3 ve 7,5 kuruşluk
lar üzerinde de yanyana türk ve ameri
kan bayrakları bulunacaktır 

Yeni hazırlanan umumi seri ise şu 
kıymetleri ihtiva edecektir: 

10 para eflatun Ankara sergi bina
sı 

20 para koyu zeytuni Ankara ke-
çileri 

30 para turuncu portakal 
2 kuruş Fırat üzerindeki köprü. 

2,5 kurut yeşiı Paşabaıhçe cam 
fabrikaaı 

3 kuruş duman şimendifer 

5 kuruş çikolata Emniyet abidesi 
6 kuruş koyu menekşe Atatürk 
10 kuruş koyu sepya Atatürk 
7,5 kuruş kırmızı merinos koyun-

ları 
8 kuruş gök mavi Atatürk ve bir 

planör 
10 kuruş çini mavi çini işliyen bir 

türk kızı ' 
12 kuruş menekşe Büyük Millet 

Meclisi binaaı 
12,5 kuruş mavi Atatürk anıtı 
15 kuruş yeşil Arnavutköy manza-

rası 

17,5 kuruş kiremit Taksim abidesi 
25 kuruş açık sepya Afyon ibidesı 
30 kurut koyu mavi Ankara Et-

nografya müzesi 
50 kuruı yeşil mavi Ankara Çubuk 

barajı 

Pul ileminden haYadisler 
Londra'da intişar eden Golden 

Ga.zette'de okunduğuna göre Ameri
ka'nın meıhur Sing - Sing hapisanesin
de 1935 yılında ve mahpuslar arasında 
bir pul kulübü kuru~muştur. İlk kuru
luşunda 10 izası bulunan bu kulübün 
bugün mahpuslardan 60 izaaı vardır 

850 İngiliz lircunna mukabil 
pul 

1904 yılında tedavül mevkiine ko
nulup yalnız iki hafta tedavülde ka'lan 
ve rumi apiıda dercedilen 10 ıilinc
lik bu incili• pulu Haımer Rooke ~ 
.zayedeainde 850 ingilia lirMma eatıl
mıştrr. Bu puldan dünya yüzünde 12 
tane mevcut olup üç tanesi kırat beşin-
. rc'un koleksi onunda bul 

tadır 

IJünyadaki pullar 
Yapılan istatistiğe göre şimdiye 

ı kadar dünyada 66,630 adet muhtelif 

lerde 126; ev iktısadiyatı ve şahsi 
hizmetlerde 27468 kadın vazife gör
mekte ve hayatlarını kazoanrnakta
dır. Bu sahalardan bir çoklarında 

kadın sayısı erkekten fazladır. 

Yarını düşünme ve elindeki pa
rayı memleket menfaatlerine uy
gun bir şekilde işletme, iyi ve müs
pet milli unsurlar arıaaında gelir. 
Türk kadınının bu sahada erk .. k ar-

kadaşını geçtiğine işaret edelim: 
Türkiye irat sahibi olarak 9961 er
keğe mukabil 24.782 kadın vardır. 
Kız talebe aayısındaki artış, er

ke: talebe sayısındaki artış nispe
tinden daha fazladır. Erkek talebe 
sayısı 279.834; kız talebe sayısı 

144.865 dir. Son on beş senelik ar
tışta kadın nispeti, erkeği çok aşı
yor. Bu mevzu üzerinde yapılan i
ki tecrübenin neticelerini verelim: 
7-18 yaş arasındaki üç bin küsur 
mektep taleebsinde, de;s kitapla
rından gayri kitaplar okumad akız 
talebe daha ilerdedir ve bu ilerilik 
aynı rakam nispetlerinde banka ta
sarruflarında da göze çarpıyor. 
Kadınlarımızın en büyük hakla· 

rına sahip oldukları günün yıldö· 
münde bu rakamlar bize milli bir 
meselemizin en muvaffak f8rtlar 
altında hallolmaaının zevk 'VIC hu
zurunu veriyor. 

Noel yortuları münasebetiyle Ber
lin'de bir noel panayırı kurulmakta
dır. Bu fırsattan istifade eden Berlin 
postanesi 4 - 22 birinci kanun 1937 de 
Saraylar mahallesinden gönderilen 
mektuplara hususi bir hatıra damgası 
vurmuştur. 

Hitler için pul 
Geçen yıl Hitler gençliğinin bayra

mı münasebetiyle Landsberg'teki 
Lcch şehri postaneleri pullar üzerine 
bir hatıra damgası vurmuştur. B. Hit
ler filvaki Mein Kampf adındaki met
hur eserini bu şehrin hapisanesinde 
mahf>us iken yazmıştır. 

Pul giinii pulu 

Beynelmilel pul federasyonu kon
gresinin Bern'de toplanması dolayı
&iyle 5-12-37 tarihini ve "pul günü,, 
ibaresini taııyan bir damga kullanıl
mıştır. 

Uzerinde 'nemaem milılilmaa me
zarhğının resmi bulunan ve dampuzı 
70 s;ntim. .....,.ııar 90 santim eden 45 
santimlik mavi renkte Cezair pulunun 
damgasızı ve damgahsı 4 franga çık
mıştır. 

Üzerinde Lambeıt zafer takının res
mi bulunan ve damgası.zı 1,35 frank, 
damgalısı 1,80 frank eden 90 Hntimlıik 
kırmızı renkte Cezair pulunun damga
sız ve damgalısı 6 franga çıkmıştır. 

1933 tertibinden hava poata'larına 
mahsus 40 miliyemlik kırmızı ve kah
ve renkteki pulun satış fiyatı iki mis
line fırlamıştır. 

1938 futbol dünya kupası maçları i
çin Fransa'nın mevkii tedavüle koy
muş olduğu pul üç milyon adet basıl
mıştır. 

Avusturya'nrn Almanya ile birlet
mesi münasebetiyle Dolfu11'un resmi
ni taşıyan bütün pulların imha edile -
ceği haber alınmıştır. Albümlerinde 
Dolfuss'un resmini taşıyan pullara 
malik olanlar bu pulları kıskançlıkla 
saklamaılıdırlar. Bu haber tahakkuk et
tiği takdirde bahse mevzu pulların fi. 
yatının artacağı muhakkaktır. 

Resimle telgraflar 
Alman postaları resimli telgraflar 

kabul etmektedirler. Birçok kimse ku
ru bir kagıt parçası almaktansa kart
postal gibi resimli telgraf almaktan 
hoşlanmakta ve bunları biriktirmekte
dir. Aşağıya bir numunesini dercetti
gimiz bu telgraflardan birine yapıştı
rılmış olan tayyare pullarının üzerin
deki damganın da ayrıca bir hatıra 
damgası olduğuna dikkat etmek gerek
tir. Filvaki bu damga geçen yıl Ber
lin'de kurulan bolşevizm aleyhindeki 
sergiye aittir 

-~ :.__ ..!•- ·-· _ .... 

Yugoslavya -• 2 Dokuzuncu Balkan 
olimpiyadı müna -
sebetiylc Yugos • 

i lavya'da 11 eylUl 
2 1937 tarihinde dört i puldan mürekkep 
~ 150,000 seri mevkii 
' tedavüle çıkarıl • 

mıştır. Bu pullJar 
sene sonuna kadar 
tedavülde kalacak-

« tt 't Mı• lardır. Kıymetleri 
aşagıda yazılıdır: 

0,50 + 0,50 dinar turuncu kahve ren
gi yarışı bitiren bir koşucu 

1 + 1 dinar yeşil mania atlıyan üç 
ıporcu 

1,50 + 1,50 dinar koyu al aırıkla 
atlıyan bir sporcu 

2 + 2 dinar mavi çekiç atan bir 
sporcu. 

lsviçre - Aarau'da açrlan milli pul 
sergisi münasebetiyle ve aynı zamanda 

hava postaları ihdasının 25 nci yılı ol
ması dolayısiyle İsviçre postaları bir 
blok tedavUle koymuştur. Uç pu~daıı 
mürekkep olan bu blokun üat iki pulu 
20 santimlik olup Lugano'dan bir man
zarayı irac etmektedir. Alttaki pul fiya 
tı 65 santimden 10 santime indirilmit 
bir tayyare puludur. Blokun üatünde 
1938 Aarau tarihi üç kenarında fran
sızca, almanca ve İtalyanca "Mi1lt pul 
sergisi,, ibaresi ve alt tarafta gene üç 
lisanda hava postaları 1913 - 1938 tan. 
hi mevcuttur. 

Holandan - Kıraliçe Vilhelmine•m 
kırkıncı ıenei devriyesi münasebetiy
le üç pu1dan mürekkep bir seri 30 • 
ğustosta mevkii tedavüle çıkarılmıt-

tır. Bu seri 31 birinci lr.inun 1938 • 
tedavülden kaldırılacaktır. 

Holanda için : 
1,5 ıent, 5 ıent ve 12,5 sent 

Holanda Hindiıtanı için: 
2 sent, 10 ıent, 15 aent ve 20 ıent 
Küraso için: 
1,5 sent, 6 ıent ve 15 aent 
Sürinam için: 
2 sent, 7,5 sent, 15 sent 
Belçika - Belçika poıta'lan yeni 

muavenet pulları çıkarmıştır. Bu pul
ların üzerinde prenses Josefhine Char
lotte'nin resmi mevcuttur. Seri aıatı
daki pullardan mürekkeptir: 

5 + 10 santim, 5 + 25 santim, 5 + S5 
santim, 5' 50 santim, 5 + 70 santim, 
25 santim 1 frank, 25 santim + 1,75 
frank ve 2,00 2,45 frank. 

Arnavutluk - Kıral Zog'un Arna
vutluk tahtına çıkışının 10 uncu aenei 
devriyesi münasebetiyle biri küçük, 
diğeri büyük iki seri mevkii tedavüle 
konmuştur. Her pulun üzerinde 1928-
1938 tarihiyle 10 Vietori i Mbrctnia 
yani kırallığın onuncu yıldönümü iba
resi mevcuttur. 

Küçük seri şu pullardan mürekkep-
tir : 

15 kindar kırmızı kıraliçenin rea
mi 

20 kindar kurtuni yetil Arnavut-
luk kartaliyle Arnavutluk'un sembolü 
olan Skanderbeg'in arması 

30 kindar eflatun kıral Zog'uıı 

resmi. 
Büyük seri tU pullardan mürekkep 

tir: 
5 kindar yeşil kıraliçenin reemi 
15 kindar kırmızı krraliçenin reami 
2 kindar turuncu kartal ve arma 

resmi 
50 kindar arduvaz kartal ve arma 

resmi 
25 kindar mavi kıra] Zog'un resmi 
1 frank yeşil zeytuni kıral Zog'un 

resmi 
Küçük seriden 19500 seri ve bUyUk 

seriden 20500 seri basıl:nıştır ki mec
muu '40000 seri etmektedir. 
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....... İsmet İnönü Dadaylılara iltifat etti- Old k • • k 

Anladıtımız ve 
anlamadığımız 
Fransa! 

ııK b I b ld lı;r. onların ihtiyaçlarına karşı yakın u ça ıyı 0 rşı la nd 1 a ray 1 u maya u um ~~;:ıl!k~~ö::e:~i1;:·1!!~ m~!~iı:!'f~i 
11 1 d l I samimi bir a!Aka ile dinlerken gören 

( Başı 1. inci sayfada ) 
makamları ister de, orada müte
madiyen tahidi olageldiğimiz 
fesat ve tahriklerin önüne geçi
lemez, yahut, fesat ve tahrik un
surları bu makamların müsama
hasına istinat etmeksizin, hatta 
onlarla anla,maksızın, böyle ha
reketlere cüret edebilirler, işte 
buna akıl erdirmekte mazuruz. 

ama parayı gene a ı la r ~oa::aylılar heyecanlarını zaptedemi-

11 

(Başı 1 inci sayfada) ı setin başkaca neticeler verip vermiye-
fırsatım b~Lınuştur. Almanlar anlaş- ceği merakla bekleniyordu. İngiliz • 
manın .ak~ındc~ evel bu~dan haber- alman deklarasyonu, bunun ilk netice
d~r edılmışlerdı. Buna bı~aen B. fon si olmu~tur. Sonra, Macar • Çekoslo
~ıbbentrop ne hayret eserı, ne de son vak ihtilafı Viyana'da verilen kararla 
ıtal!a~ manevr~la~ı hakkında bir sem- halledildi. Şimdi, Paris deklarasyonu 

- Varolsun lnönU, diye bağırıyor
lardı. İşi yolunda bir kumarbaz kumpanyası Dadaylılar, Cümhurreisimizden ka
za hudutlarının genişletilmesi, kendi 
sahalarının içinde kalan Azdavay ve 
Söğütözü kömür ocaklarının işletil
mesi gibi ricalarda bulundular. İsmet 
İnönü halkın bu ricalarını not aldı. 
Jar. Sonra Daday bağ ve bahçelerinde 
yetiştirilen güzel meyvalardan Reisi
cümhurumuza ikramlarda bulunuldu. 

patı goatermemııtır. imzalandı. Gerek Berlin, gerek Londra 

- Onlar mı seni çağırdılar? 
- Evet. Şimdi hem çete efradı ceza göre-

Barı§ içinde y~ama için fransız - alman anlaşması dünya-
Türkiye ile Fransa arasındaki 

münasebetler, bu garip vaziyete 
vuzuh ve sarahat gelmedikçe, 
istikrar bulamaz. İstikrar için 
ilk fart, iyi niyet ve tam samimi
yettir. Bizim Fransa ile bir dava
mız, bir ihtilafımız olmamak ka· 
fi gelmez: F ranaa'nın, gayrime -
sul ve gayriresmi şahıs ve züm
releri bırakalım, fakat hiç ol
mazsa doğrudan doğruya emri 
müdahalesi veya tesiri altınd~ 
bulunan tahıs ve zümrelere dost
luk vazife~·'lİn icaplarını kati o
larak kabul ettirebilmesi lazım· 
dır. 

- Ne dediler sana? cek h.em 1:1evlfit •.. Fakat Mehmet de 
Jur-Eko de Paris ga..:etesinde, Piet- yı teskin için milletler arasında yapıl-

Daha çocuk denecek yaştakı" delı' - kendı ayagıyle davaya karışmış. Sızla-
ri yazıyor: ması icabedcn işbirliği yolunda dış si-

na sızlana : 
kanlı başına gelen bu garıp ışin tefcr- s 
ruatını hatınamıya çauştı. Ama yuzu - uçum, kaçmasınlar diye bu a-
nün d.urgun hatlarından açıkça okunu- damların başım beklemek Bay hakim, 
yor kı bu çocuk 'Çil lirasının ortadan dıyor, bırakın da ben işımden gücüm
nasıl sır oldugunu, bu işın yolunu ve d.en ol~nıyayım bari. O, ıniışahıt sıfa
erkanını şu ki.ıçücük kafasına bir ti.ır- tıyl~ dınlenecek. 

"Evelce bat zırhta, kılıç elde kavga yaset bakımından yeni yeni fikirlerin 
için veaile arıyan Fransa ile Almanya doğmasına müncer olması çok makul 
barı' içinde yapma sebeplerini bul- bir tedbirdir 
muşlardır. 

Övr gazetesinde Bayan Tabuis di
yor ki: İtalyan gazeteleri 

lü sığdıramıyor. Galiba, sırf suali ce- . Ogrendigimizc göre Demir, İbra
vapsız bırakmamış olmak için: hım ve Tevfık'in sabıka defterindeki 

- Vallahi, billfilıi anlıyamadım e- sayfaları çoktan dolmuş, polis, ayrı 
fendim, dedi, bana .. bas,, dediler, ben kagıtlar yapıştırmıya mecbur olmuş. 

Bir k<iylii. k(ıdın ve INöNV 
Türk milletinin İsmet !nönü'ne 

karşı duyduğu bağlılık ve hayranlığı 
ifade için şu sahneyi kaydetmek icap 
eder: Kastamonu - Daday yolunda bir 
köylü kadın ortaya atıldı ve: 

"Fransızlar, Roma - Berlin mihve
rinin bütün kuvetiyle baki olduğunu 
fakat bununla beraber Almanya'nın 
çaresini bulduğu taktirde bizimle an
laşma istediğini açık surette hissetti
ler. Her halde franeız muhitlerinde, 
çok iyi geçmiş olan bugün hakkında 
muayyen bir nikfbinlik gösterilmekte 
idi. 

Roma, 7 a.a. - Bu sabahki gazete
ler, fransız - alman beyannamesi ile 
meşgul olmakta ve buna ait Paris ve 
Berlin muhabirlerinden almış olduk
ları haberleri neşretmekte ve manşet
lerinde "İtalyan - alman dostluğunun 
al.man siyasetinin sarsılmaz esası ol
duğ~na işaret ve alman gazetele;inin 
~erlın - Roma mihveri aleyhinde çev
rılen mutat manevralar hakkındaki i
zahlarını iktibas eylcmektedirler. 

de bastım. Anhışrlan bu uç kafadar şöyle bır kar-
- Sonra? lı yolu tutmuşlar: 
- Sonra gayma'yı alıverdiler. Bir Oynuyor ve tabii kazanıyorlar. Ya-

daha da bana vermeyiverdiler kalanmazlarsa mesele yok. rakat yaka-
Daktilo bayan, Mev1iıd'u~ ağzın- yı ele verirlerse kazandıkları paranın 

dan bir lirayı geri aldığına dair b" bir kısmını ceza vermek suretiyle tek-
&enet yazdı. ır rar işlerinin başına dönebıliyorlar. 

- Şu kağıdı imza et de ka t d - Maalesef ceza kanunumuzda kumar 
p ır ıgın 1 • h . k 

parayı sana geri verelim, dedi! çın apıs cezası yo tur, 
.Mevlfıt : er. Mevluda tekrar soruldu: .. 

- Ben imzamı atamam k ' d" - Orada başka kimse var mıydı, 
ı... ıye b k 1A , 

mazeretini dermeyan ett' . aş a oynayan h an. 
- Barnağımı hassanı 1 vt · . . - Hayır dedi, ilk basan ben oldum. 

diye sordu. 0 ma mıykı? Mevlut bu işe tövbe demiye tövbe, 

Sol elinin işaret parmağını evvela d:dki,b~aka1t 1pkırıl pı:ıdl .çiİlk~i~ası da bü-
ıstampaya sonra d" yu ır tc ı ı e geçır ı. ısıne de geç-

sene ın altına bastı · 
İtfaiye meydan d:- 1 • · mış olsun. 

ın e çabukluguna ş· d" b k 1 · . . . 
uğrıyan pırıl pırıl il üm"' . . ım ı u umar mcse esının ıçın. 
. d ç g uş kendısıne den başka bir dava daha rıktı Sinema 
ıa e olundu. . :r • 

ıçinde sinema gıbi, mesele içinde me-
Gayma'sını görünce Mevlut'un dili 

biraz çözülur gibi oldu, onu, ihtimam
la kuş.ıgınm arasındakı kırmızı men
dilin ucuna bagladı, yerleştirdi, son
ra: 

- Ben, dedi, Yenişehir'deki inşaat
larda amelelik yapıyorum. Bu bir lira
yı üç günde biriktirdim. Yağmur ça
mur oldu diye kendime bir ayakkabı 
alacaktım. Dediler ki sen bir liraya a -
yakkabı bulsan bulsan İtfaiye meyda
nında bulabilirsin (MevlUt meydanın 
adını başka türlü söyledi) ben de ora
v-ı vardım. Derken duvarın dibinde 
baktım ki üç dene adaın oturur. :bır 
denesi bana: 

- Ağa şöyle biyol buraya uğrasa
na!.. dedi. Ben bunları tanı.tn'<ldım. 
Yüzlerine baktım: 
. - Ben mi, diye sordum. O bir dene

sı: 

- Sen ya, delikanlım gel de oyun 
oynıyalun, dedi. 

Ben de acemi, garibin biriyim. Var
dım yanlarına. Önlerinde yere serili 
üç dene kağıt vardı. Bana: 

- Eline para koy, bunların üstüne 
bas dediler, karayı bulursan sana elli 
kuruş var, bulamazsan para bizim.. 

- Onlar böyle dedi sen de inandın 
tabii? • 

Çocuk gayet tabii, hani "buna ina
nılmaz: mı? .. der gibi hakimin yüzüne 
baktı, ve : 

- İnanma mıyım efendim dedi dü
gUndüm ki pnrayı bulursam' 150 kuru
şum olacak. Ayakkabının daha ıyisinı 
alacağım. 

Mevlfıt "ayakkabı,, derken mütema
diyen ayaklarına bakıyor, hakim huzu
runa yırtık ve çamurlu bir pabuçla gel
mekten utanmış gibi yuzü kızarıyor
du. 

Hakim-
- Peki bari karayı bulabildin mi diye 
50rdu. Mevlut, yarasının en açılan ye
rine dokunulmu~. nasırına basılmış gi
bi yerinden zıplarcasına bir hareket 
yaptı: 

_ Buldum, cf endim buldum, dedi, 
karayı da buldum . .Fakat parayı gene 
onlar aldılar. 

Ve derin derin içini çekti. 
Şim<li hıkayenın aslını benden din-

leyin: . , 
De nir İbrahim ve 1'cvfık ten mü-

r ' . B 
rekkep bır kumarbaz çetesı var. un-
lar "~mniyet., hanında otururlar ve 
kısa fasılalarla lıakimın yanına ge~ır, 
ifade verir, cezalarını adliye ~e~ncsıne 

sele._ Mevlut nüfus teskeresinde 14 
yaşında göri.ıniıyor. Fakat usulen: 

- Evli misin ,bekar mı ,diye sorul
du. Çapkın: 

- İki senelik evliyim beyefendi, 
demez mi? 

Anadolu'da erkek kendisinden en 
a:.: birkaç yaş küçük bir kızla evlendi
gine ve Mevlüt 12 yaşında evlenmiş 
bulunduğuna göre karısı kaç yaşında
dır varın, tasavvur eüin. 

Ne agır ba§lı ,ne mesut çift değil 
mi? 

§imdi doktora gönderiliyor "fark 
ve temyız,, kabiliyeti tartılacak. Du-
ruşmalarr başka güne bırakıldı. 

- Şimdilik serbestsiniz gidin baka
lım, dediler. 

MevlUt ,içine düştüğü bu dolam
baçlı işten sersemlemiş bir vaziyette, 
kafasını bükerek çıktı, fakat Mehmet 
geri kaldı: 

- Efendim, dedi, benim kafa kağı
dımı verseniz. ... Kafa kağıdı olmayın
ca hancı içeri almıyor da •. - K.EZEGE 

Sivas - Erzurum 
hattı üzerinde 

(lia§ı ı. ıneı sayfada) 

Açılma tôrenine şehrimizden işti
rak edecek davetliler içın Bayındırlık 
bakanlıgı uç hususı katar tahrik et
mektedir. Katarlar yarın şehrimizden 
16.10; 17 .10 ve ıs.ıs de hareket edecek
ler, pazartesi günü saat 1.40, 13 ve 14 
buçukta Erz.iocana varacaklardır. 

1'ü,.erı pl'ogrumı 
Erzincan ıstaı:;yunuııun açılma töre

ni pazar günü saat 14.30 da yapılacak
tır. Toren mUnasebetiyle Erzıncan is
tasyonunun Sıvas ciheti makas başın
da bir takızafer yapılmış ve bu mahal
lin münasip bir yerine nutuk kürsüsü 
konulmu~tur. 

Hususi trenler pazar günü bu maka
sın önünde duracaklar ve Ankara'dan 
giden davetlilerle Erzincan istasyo
~~n~a ~u~unan karşılayıcılar nutuk 

ursusunun bulundugu mahalle gide
ceklerdir. Burada nutuklar söylene-
cek ve hatt · · ın uzerıne gerılmiş bulunan 
kor~cla Baymdırlık Bakanı B. Ali 
Çetı.nkayn tarafından kesilecek ve da-
vetlıle · · d "' k rı getıren trenler, dcvamlr dil· 
/ çalarak istasyona girecekler ve 
oren b.u ~uretle sona erecektir. 

- Her istediğimizi hazır buluyo -
ruz, dedi, ve babamızı aramızda gö 
rüyoruz. Ne kadar sevindiğimizi bil
lemezsiniz 1 

İnönü bu köylü kadının sözlerin
den mütehassis oldular. Öğleyin ge
ne halkın coşkun tezahürleri arasın
da Daday'dan Kastamonu'ya hareket 
edildi. - Evrensel. 

lniinii.'niin KasUımonu' da 
tetlı·ikleri 

Kastamonu, 7 (Hususi muhabirimiz 
telgrafla bildiriyor) - Dündenberi 
şehrimizin büyük misafiri olan Cüm
hurreisimiz İsmet İnönü öğleden son
ra, saat 15 de halkevini teşrif buyur
dular. Kargı ve Tosya kazalarından 
gelen heyet İnönü'ne, kazalarının 
daire müdürlerini kabul buyurarak 
kendilerini dinlediler. 

Kargılılar kazalarının su, yol, sıtma 
mücadele teşkilatı ve asliye mahke

mesi gibi ihtiyaçlar karşısında bulun
duğunu söylediler. Toı:;ya kazasından 

gelen heyet <le İnönü'ne, kazalarının 
bir orta mektebe ihtiyacı olduğunu, 
tren yolu Tooya'dan geçecek olursa 
Toı:;ya'nın memleket ekonomisine şim 
dikinden daha çok faydalı bir yer ha
line gelebileceğini ve Tc;ıeya halkının 
daha müreffeh olabileceğini, İnebOlu 
limanı bir an evel yapılrısa Tosya'nın 
zengin bir hinterlant olabileceğini 
söylediler. Cümhurreiaiıniz la.önü 
halkın bu dileklerini büyük bir alaka 
ile dinlediler. 

Bundan sonra İnönü, Kastamonu 
ceza evinin ve mahkt1mların vaziyet

lerini tetkik buyurdular. Alikalılara 
sualler sordular. BilhaS&a tne§hut c:ü
rümlcr kanununun tatbikatından alı
nan neticeler üzerinde durdular ve 
Kastamonu ceaz evinde yol kesme ve 
hırsızlık suçlularının bulunmamasını 

memnuniyetle karşıladılar. Adliyeci
ler İsmet İnönü'ndeın İnebolu'da bir 
·ağır ceza mahkemesi teşkiline ve ma
arifçilerimiz de bir kız sanat enstitü
süyle bir lise açılması yolunda dilek
lerde bulundular. Cümhurreisimiz bu 
dilekleri de alaka ile dinledi ve def
terlerine işaret ettiler. 

Kastamonu ııhat müdürü viltyet
te sağlık bakımından vaziyetin nor
mal olduğunu ve defterdar vergi tah

silat nispetinin yüzde doksan bulun
duğunu söyledi. İsmet İnönü, verilen 
Ju malUmattan mütehassis oldukları
nı ııöylediler. 

Kastamonu bir bayram sevinci için
dedir. Şehir ba~tan başa donanmıf bu
lunmaktadır. Cüınhurreisimizin yarın 

(bugün) refakat ve maiyetindeki ze
vatla birlikte Taşköprü'yü şereflendi
rccekleri zannedilmektedir. - Evren
sel. 

Blum'un fikri 
Popüler gazetesinde B. Blum'un ka

leminden: 
"Avrupa'nın bugünkü vaziyetinde, 

iki milletin hususi münasebetlerini 
tecride matuf her gayret indi ve suni 
bir mahiyeti haizdir. İki taraflı anlaş· 
malar ancak umumi tarzı tesviyenin 
esaslarından birini teşkil ettikleri 
nispette, hakikaten beynelmilel mu
kavelelere dahil olabilecek şekilde 
derpiş edildikleri takdirde şümullü ve 
devamlı olabilirler. 

Pöti Parizyen gazetesinde B. Bu-r
gueı yazıyor: 

Roma tc:z<ıltii.rleri Almanya'nın 
nıalumaıı dıfmda )'apılmı~ıır 

"Sömürge mc.aelesi görüşülmemiş, 

B. Bone fransız hükümetinin bu hu
ıustaki vaziyetıini maJum olan beya
natlarla tespit etmiş olduğunu bildir
mekle iktifa etmiştir. Bu hususta şu 
noktanın da kaydı münasip olur: al
man hlikümeti İtalya'nın birdenbire 
ittihaz ettiği usul haricinde cereyan 
etmiş olduğunu teyit eylemektedir. 
Münih anlaşrnasiyle yeni Çekoslovak
ya hudutları için beynelmilel bir ga
ranti derpiş edilmişti. Almanya bunu 
vennekt:.en kntina etmiyor. fakat bü
tün hemhudut ·memleketlerin buna 
muvafakat etmesini bekliyor. 

Keza B. Bone ve Ribentrop franaız
alman salahının bazı ekonomik cep
helerini de mütalea etmişlerdir. İki 

memleket ekonomik tahada birbirinin 
mütemmimleri oldukları için, tıicaret 
ve finans anlafffiaları semereli bir şe
kilde tetkik edilebilir.,. 

Alman gazeteleri 
Berlin, 7 a.a. - Alman matbuatı ak

şam nushalarında da Fransız - Alman 
deklarasyonunu bahis mevzuu eyle
mektedir. 

Korrespondans politik diyor ki: 
Bu deklarasyon, iki milletin biribir

lerinden hiç bir toprak isteklerinde bu
lunmıyacaklarını ve bundan vazgeç
tiklerini resmen teyit eylemektedir. 
Gene bu deklarasyon, dünyayı ileride 
görebilecegi zararlardan da kurtar
mıştır. 

Berlin muhabirlerinin göndermiş 
oldukları mektuplarda almanların 
Korsika ve Tunus'ta italyanlar aley
hinde yapılan nümayişlerden dolayı 
pek ziyade münfeil olmuş oldukları 
bildirilmektedir. 
Yarı resmi Giornale d'ltalia gazete

si, fransız • alman deklarasyonu hak
kında diyor ki: 

llk müzakere safhasından son imza 
safhasına varıncıya kadar bütün te
ferruatından İtalyanın malümatı bu
lunduğu bu deklarasyon Avrupa'da 
sulh siyasetinin yeni bir delilidir. 
Münih anlaşmalarından beri enternas 
yonal münasebetlerde baş gösteren 
umumi teskin faaliyetinin de yeni bir 
tezahürüdür. Vakıa, tarsin eseri yavaş 
yavaş terakki etmektedir. Fakat, bu
nun devamlılığı barizdir. Birçok de
falar, inkisarı hayallere uğradık. An
cak, müsait bir inkişafın hasıl olaca
ğını ümit etmek isteriz. Avrupa'nın 
umumi kalkınması ve umumi adalet 
çerçevesi içinde iyi neticeler bekli -
yoruz. Bunun için yegane şart, Fran
sa ve İngilterenin meşru alman ve 
ftaly.:ı.n menbatl,.f"ini samimt bi,. "s -
birliği zihniyetiyle tanınmaları ve 
Avrupa havasının da fena entrika si
yasetlerinden kurtarılmasıdır. 

ngi iz gazeteleri 
Londra, 7 a.a. Paris'te dütı imzala

nan fransız - alman deklarasyonun
dan bahseden Taymis gazetesi, baş
makalesinde diyor ki: 

Burulan iki ay evel herkesin ümidi, 
Münib anlaşmasını, totaliter devlet
ler ile demokratik devletler arasında
ki münasebetleri daha dostane ve da
ha sağlam bi resasa iptina ettirecek 
ciddi gayretler takip eyliyeceği mer
kezinde idi. Münih'tenberi vukua ge
len teessüfe pyan hadiselere rağmen 
Paris deklarasyonunun teşkil ettiği 
ileri adım atılmıt ve güçlüklerin tam 
surette halli uzak hedefine doğru bir 
az daha yaklaşmış ise, bundan herkes 
memnun olmalıdır. 

Deyli Telegraf diyor ki: 
"İtalya'daki fransız aleyhtarı teza

hürlerin B. von Rilbbentrop'un Pariı'i 
ziyaretine tesadüf etmesi, insanı şüp
heye düşürüyor. Herhalde muhakkak 
olan bir şey varsa bu tezahürlerin 
Londra'da olduğu gibi Berlin'de de 
teessüfe şayan telakki olunmasıdır. 

Muhafazakar gazete, makalesini 
şöyle bitirmektedir: 

"J?Un imzalanan deklarasyonun kıy 
metı, kısmen, Fransa ile İtalya ara
sın<laki münasebetlere getireceği se
lih ile ölçülecektir. 

Deyli Meyi diyor ki: 

En ba§ta, Fransa ile sınırdaş • 
lık etmekle olduğumuz bölgede, 
tertemiz, gıllügışsız bir komşu. 
luk hali isteriz. Fransa'nın bunu 
temin etmeğe muktedir olmadı
ğını zannetmek, Türkiye'yi da. 
ha derin endişelere sevkedebilir. 
Hemen söyliyelim ki bu zanda 
değiliz: Fransa - Türkiye dost
l~ğunun değerini hakkiyle tak. 
dır e.debilen fransızlar, Suriye'de 
ve hızzat Fransa' da münasebet
lerimizin salahına daha iyi biz -
me~ ~tmelidirler. Türk dostluğu, 
en ıtıbarlı sulh teminatları ara
sındadır: Bu dostluğun pahası . . . . . , 
ıyınıyet ve samımıyetten ibaret-
tir. 

Fransa'nın yüksek milli men
faatlerini anlamak kudretinde 
olmıyanların, iki millet münase.
betlerine tesir edecek hareket• 
lerde bulunmalarına müsaade et~ 
memek ilk alınacak tedbirdir. 

F. R. ATAY; 

9 uncu arttırma ve 
yerlimallar haftası 

(Başı 1 inci sayfada) 
Kazım Özalp . 

15 pe-rşcmbe günü 22 de Türkiye zı.. 
raat bankası müdürü umumi muavini 
Cezmi Erçin, 

16 c:uma günü saat 21.30 da Hariciyo 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, 

17 cumartesi günü saat 18.30 da sn
merbank genel direktörü Nurullah 
Sümer, 

18 pazar gUnU saat 19.30 da Ekon<>o 
mi Bakanı Şakir Keıebir Ankara ra~ 
yosunda mili iekonomi ve aTtırma 
hakkında birer konferans vere«kler· 
dir. 

Pamuk mensucatcılan .. 
lıimayc istiyorlar 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Pamuk 
mensucat sanayicileri bugün sanayi 
birliğinde toplanmııtar, pamuklu men
sucat için hlikümetten gümrüklerde 
himaye istemiye karar vermi~lerdir. 
Birlik mütalealarını vekfilete bildir 
mek üzere tcsbit etmiştir. 

göre, alman - fransız deklarasyonu 
ıiyaat Polonya mahfillerinee müspet 
bir h~diıe ve beynelmilel münasebet
lerdeki aallha yardım edecek bir un
sur olarak telikki edilmektedir. 

İtalyanlar Fransayı 
illiham ediyorlar 

Hiç şilphe yok ki, bu deklarasyon, 
Fransız - İngiliz ve Alman - ltalyan 
dostluk rabıtalarını hiç bir veçhile ih
lal edemez. Bu dostluklar her türlü si
yasi mülahazaların üs.ündedir. Gerek 
fransız ve gerek alman milletleri şuna 
kanidir ki, her iki tarafın bu eaki dost
lukları olma.saydı vaziyetin bugUnkü 
~ekilde inkişafı mümkün olamazdı. Ci
han henüz halledilmesi icabedcn bir
çok mühim meselelerle karşı karşıya 
bulunuyor. Bu, inkar edilemez. Ve mil
letlerin anlaıması için, bu meselele:-in 
halli hayati bir ehemiyeti haizdir. An
cak, bu meselelerin üzerinde mütema
dt franıu: • alman anlaJ111Ulığının a
ğırlığı artık bulurunaması meıru hak
ların her hangi milete ait olursa olsun 
etrafiyle ve müabet bir tuzda tetkiki 
ihtimallerini artırmakta ve bu hakla-

"Fransız-alman deklarasyonu, Av
rupa diplomasisini kolaylaştıracaktır. 
B. Çe.mberlayn ve ingiliz milleti, bu 
deklarasyonu tamamiyle tasvip eyle
mektedir. 

Bu hadise devletler arasında doğ
rudan doğruya yapılmakta olan mü
zakereler sisteminin mlieuiriyetini 
ispat etmiştir. 

Polonya hükümeti de Almanya ve 
Sovyetlerle mUnasebctlerinde daima 
bu ıistemi takip ebniftir. Alınan • 
fransız deklarasyonu italYQn menfa
atlerine zarar vermediğinden Berlin 
- Roma mihveri bu yüzden katiyen 
müteessir değildir. rın artık na.zarı itibare ahnac:a~ını ü

(Başı 1 inci sayfada) mit ettirmektedir. 

Bir sullı vadi 
İşçi partisine mensup Deyli Heralt 

d:yor ki: 

atırdıktan sonı a ,ekrar işlerının ba§ı
y a duvarlarının dibırıe doner, kagıtla
~ı~ı yayar, gelıp geçen zav llılardan 
gözlerıne kestirdıklerını çagırır: 

- Bul karayı ol parayı dıye dolan· 

d lar Şehir kalabalıgını gorunce 
ırır . . 

şaşkına donen köylüler, ı~çılcr.kumar-
bazlar nezdinde makbul m.uş.tenl~rd~n
dir. Bu üç kişi arasında bır 'taksımı.a~ 
mal,, vardır. Biri müşteri ayartır, bırı 
kağıtları yayar; öteki a.e ~arayı el ça
bukluguna getirir, ve bırlıkte ortadan 

Şchrımızden giden davetlilerden is
t~y~nler ~rzincan viHiyet ve belediyc
sını~ teapıt edeceği yerleri ve bu ara-
da Erzincan ovasında k t 1 k uru uma ta 
olan Nur~:ih bataklığı kanallarını ge-
zecekl~rdır. Huıuai trenler davetlile
ri hamılen pazar günU gece saat 4 5 ve 
6 da Erzincan'dan hareket edec:k ve 
sah gUnli 11.03, ıs.02 ve 17.55 de ıeh
rimize dönmliş bulunacaktır. 

Ankara garı markiz tesisatı 
Bir mUddettenberi yapılmakta olan 

Ankara çarı markiz tesisatının inıa
atı da bitmi tir Garımızın markiz te
sisatının açılma töreni Erzincan iıtas
yonunun 3ith§ törenine gidecek da
vetlilerin huzuruyle yarın yapılacak-

kendisini tatmin edilmiş devletlerden 
addettiğini ve İtalyan milletinin sö -
mürge bahsinde statüko taraftarı ol -
duğunu söylemişti. Görülüyor ki, baş 
kasına ait.bir maldan ufak bir parça
nın kendi elinde çok kıymetli olaca
ğını kc !ettiği zaman bir diktatörün 
verdi~i •özün kıymeti pek de kalmı
yor. 

Roma - 8crlirı. nıilıverinin 
bir gayreti 

Diğer taraf dan "Bz am Mittag" !ÖY· 
le diyor: 

l<'ra.nsız: - Alman deklaraayonu al
man - italyan mihverinin bir neticesi
dir. Almanya ile Fransa arasındaki 

münasebatın gösterdiği müsait inkişaf 
Rom - Bertin mihveri siyasetiyle ırkı 
sıkıya a13kadardır. Eğer, bu mihverin 
siyaseti olmasaydı, dUn Paris'te imza
lanan deklarasyon tarihe de kaydedil-

"Bu deklarasyon bir sulh vadidir. 
Bir sulh vadi, muhakkak surette bic 
harp başlangıcı teliikki edilemez. Pa
riı deklarasyonu, realist bir görüşe 
dayanmaktadır· Fransa ve Almanya'
nın her ikiıi de o derece kuvetli ve o 
derece komıudur ki bunların ikisi a
raaında vukua gelecek bir harp, neti
cesi ne olursa olsun, her iki devlet i
çin de bir felaket olacaktır. 

Belıika gazeteleri 
Brü~sel, 7 a.a. - Belçika matbuatı 

umumıyet itibariyle fransız - alman 
deklarasyonunu çok iyi karşılamakta
dırlar. 

Bilhassa Standard gazetesi, bu dek
larasyonun Fransn ile Almanya ara -
undaki bir çok asırlık ihtilafa niha • 
yet verecek tarihi bir hadise oldugunu 
ve bundan sonra da Fransa ve Alman
ya ~.ri~lerinin bu deklara yon zihni -
yetı ıçınde yazıl~bil~ceğinin ümit e • 
dildiğini kaydeyliyor, 

kaybolurlar. 
Fakat Mevlfıt gayma'yı kaptırmışa-

ma bir başka açık gozliık yap.mış .. 0 

sırada yoldan geçen Mehınedı çevır
mtı, kaçmasınlar diy~ ad~ların baş~: 
na dikmiş ve - kendı tabınyle - P 
lüs'e koşmuş. tır. 

Frtımıı::s parlamentosu bugün 
toplanıyor 

Paris, 7 a.a. - Nazırlar ı· . d .. k"" mec ısı, 
un u toplantısında parllmcntoy 

8 ilkkanunda içtimaa ~a~ırma~a ka u . . ~ ~ ~ rar 
vermıştır. 

Polonya'nın fikirleri 
mezdi. --------------

Dört devlet arasında takip edilen ve Varıpova, 7 a.a. - Salahiyettar Po-
MUnih anlapnaama müncer olan siya- lonya mahfillerinde beyan edildiğine 
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Bir ku-rnaz hırsız 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yeniıehir EczJeri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi Haric·i taharrüşlere çok 

dikkat etmelidir 

Maarifle yeni nakil 
ve tayinler 

Bursa Kız muallim mektebinden 
Bn. ve BB. Semiha Alper Bursa birin
ci orta mektebine, Bursa orta mekte
binden Namık Söı:eri Bursa muaBim 
mektebine, üniversite cezacı okulun
dan Sabit Ecemiş Niğde ortaya, Üni
versite fen fakültesi mezunu Hacer 
Eral Bartın ortaya, lise mezunu Alii
ettin Ergöncnç İzmir Buca ortaya, li
se mezunu Atıfet Çetin Bursa ikinci 
orta'ya, lise mezunlarından Kemal 
Aydoğan Hopa ortaya, Hami Civelek 
Trabzon lisesine, Mithat Sertoğlu 
Kumkapı ortaya. Muharrem Baran Ö
demiş ortaya, Müı·üvvet Erayge Van 
ortaya, Gazi teı biye B. seksiyonun
dan Muammer İlter Kırklareli orta
ya lise mezunu Cemali Altlar Adana 
birinci ortaya, lise mezunu Ekrem Zi
ya Kadıköy üçüncü ortaya, Üniversi
te mezunu Ekrcın Şahin Sıvas lise -
sine, İstanbul Kız ınuaJlim mektebin
den Kesiye lda Pertevniyal lisesine, 
lise mezunu HulUsi Turgut Konya li
sesine, orta okul mezunu Rabia Tan
sel Mardin ortaya, Elfızığ kız ensti
tüsünden Nerimc l~umbasar Diyarba
kır lisesine, lise mezunu Mehınet Şen
gün Adapazarı ortaya, Adana kız; lise
sinden Aliye Aşer Trabzon cı:-kek or
taya, Fethiye ikinci ilk mı:ktebinden 
ehliyetnameli Ahmet Olkay, Adana er
kek lisesine, Galataı;aray lisesinden 
Muhittin Sandıkçıoğlu Kadıköy bi
rinci ortaya, Antep ilk okul baş öğ
retmeni ehliyetnaıneli Mustafa Ak
çay Sıvas ortaya, Gümüşane ilk okul 
öğretmeni ehliyetnameli Canip Akın 
'Gümüşane ortaya, 1stiklfıl okulu baş
muallimi Kemal Altan Adana birinci 
ortaya, Heybeliada ortadan Şücaattin 

Önenemre Kadıköy birinci ortaya, ü
niversite mezunu Sıtkı Şükrü Edirne 
lisesine, Edirne lisesinden Hüsmen 
Edirne muallim mektebine naklen ve 
yeniden tayin olunmuşlardır. 

Çarıamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cuı;ııarteıi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkal9.de bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Bugüne 

tam ve 

kadar 
vazın 

kamerin sebebi hakkında 
bir teşhis bulunamamııtır 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın ihban: (1521). - Telefon müra· 

caat, ıehir: (1023-1024). • Sehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve. Hava
gazt hıza memurluğu: (18-46). - Me
ııajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa. 
n: (2645-1050-1 t ~6). - Samanpazarı Cİ· 
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). • Bidik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Kanser haftası münasebetiyle açtığımız ankete devam etmek _ 
teyiz. Bugün de Nümune Hastanesi dahiliye mütehassısı doktor 
Ahmet İhsan Aksan'm anketimize verdiği cevabı neşrediyoruz: 
Doktor Ahmet İhsan Aksan mütalealarmı şöyle anlatıyor: 

Yeryüzündeki bütün milletlere göı:-e şekil ve vazife görecegıne tu.tar 
mensup binleı:-ce alimin taharriyatı ile rüşeymi hayattaki (yani ana karnında 
kanser ~astalığının iç yüzü aydınlana· ilk teşekkül zamanındaki) yaşayışını 
duı·sun .. Bu Him kaynaklarından hari- taklit etmeğe ba~lar, ölçüsüz mikyasta 
ce Stzan s;eşitli fakat nakıs bir takım çoğalan bu mürteci hücrelerin yaşama
haberledn zaman zaman ortalığa bir sı ve tekessürü, yanlarındaki normal 
"kanser korkusu,, havası sindirdiği hücrelere benzemiyeceği için bunlar 
muhakkaktır. Böyle kanser vehmine neşet ettikleri uzuvlara hiç be-nzemi
kapılarak hekimden hekime koşan, yen yamrı yumru bir takım te'şekkül
ömrünü acı bir vehim ve ıscırapla geçi- ler husule getirirler (Habis urlar). 
ren bir. nevi hasta tipi bizde de sıkça Tabiatiyle rüşeymi şeraiti tekrarlaya
görülmeğe başıadı: Bunlarda kansere madıkları için l>u urların yaşaması ve 
tutulmuş olmak korkusu, Demokles'in üremesi gayri tabii (mazi) mahiyette 
kılıcı gibi bütün bir hayatı beklenen olur. Ekseriya etraftaki uzuvların ve 
meşum akıbetin ezasiyle doldurur. Du- yaşadıkları uzviyetin zararına alabil
dakların kenarındaki bir sıyrık, mide- diklerine büyürler, hatta oraya buraya 
de veya karında bir sancı, geçici bir sıçrarlar, husule getirdik1eri zehirli 
ses kısıklığı, birkaç defa sık idrara çı- maddelerle muhtelif hastalık halleri 
kış gibi müphem şikayetler, bu tip husule getirirler, nihayet uzviyetin 
hastalara kanser vehim ve korkusunu inkırazını ve ölümünü intaç ederler. 
benimseterek onları aylarca hekim mu- Kanserlere bu suretle yer yer nüma ve 
ayenehanelerine esir e.mekte ve bir tekessür eden irtica hareketlerine ben
çok vatandaşı boş yere işinden gücün- zetmek anlatışı kolaylaştırması itiba
den alıkoymaktadır. Kanser oldukça riyle hakikate yakındır kanaatinde
müteammt:m bir hastalıktır, bu hasta- yim. Bizde kanserin teşrihi marazisi 
hk ancak başlangıçta teşhis edilebilir- ile hususi bir şekilde meşgul oılan has
se kabili tedavidir, gecikmiş teşhisler- tanemizin pataloğu doktor Kamile 
de hekim hastasını elim mukadderatı Aygün size bu yolda daha etraflı ma
ile başbaşa bırakmaktan başka hiç bir lı1mat verebilir. 

Otobüalerin ilk ve 
son eeferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere', e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 
Kec;iören'den Uluı M. na 6.30 

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

Ulus M dan Cebeci'ye 7 .oo 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 

Cebeci'den Aı. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

7.00 
-.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21,00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
. . .d. J{oğuş, a-

Meşrutiyet devrınde ı ı. . 1 ür-
ınadan sopa yerdi. Ama Mahmut öm
ründe bir defa bile hrrsızhk etmemi§
ti. Ona kimisi kurnaz bir hırsız, kimi
si allahm bir biçaresi gozüyle bakardı. 
Ve Mahmut kendisine acıyanların su
yunu taşımak, çuvallarını yükletmek 
gibi işlerini görür, kamını doyururdu. 

Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni$ehlr'e 7.10 

17.00 

23.00 
23.00 ka · seslerıY e 

çılıp kapanan me nızmaa ak ve neft-
periyor, havasın~~· ter, ~skerler, es
yağı teneffüs edılıyordu. tüf ek be-

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköpı:-ü'den S. pazarı'na 7.30 

7.00 
9.45 

ki çamaşırlarını Y1~~ı!.~rl~danı e
zi yapıyorlardı. Bolu 

-.-
20.00 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.-

nur vermişti: .. 
.. _ Silahlar ayna gıbı 

hiç bir tarafında bir leke 
tek, namlularda karınca 

parlıya~. 
görülınıye

bulurunıya-

& U. Meydanı'yle htaayon arasında her 
beş dakiıtada bir sefer olup tren za. 
manları seferler d:ılıa sıktır. 

tak. lnız tüfek yağı gön-
Ve askerle:e ya 

1 
r evvela şaşkm

dermişti. Yenı. asker ket loar. Yağ silaha 
lıkla biribirlerıne .. b~ıO:ezdi bez de la
parmak parınak sur~ b~lük emini 
zımdı O zaman ihtıyar ~ı. yanlarına 

Cıgara içmeği çok severdi. Asker o
lunca iş deği~ti. Hamallık edemiyordu. 
Daha doğrusu ettirmiyorlardı. Ara, sı
ra arkadaşlarına yalvarır bir cıgara a
lır, dumanlarını ciğerlerine doldura 
doldura içerdi. Ama her zaman arka.
daşları crgara vermiyorlardı. Hakları 
da vardı: Burası asker ocağıydı. 

U. Meydanı'yle Yeniıehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 c 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

• . · baS ur aJ1CW" 
kalpaiına eıını . ·· ıuyordu: 

kı hafif tertıp gu . ş· d' 
ya aştı, . böyledir, dedı. ım ı 
"- Askerhk . . t"' fek bezi 

eski göınleklerinızı yırtar, u 

yaparsınız. d 
1 \erinde gömlokleti olnuyanlar a 
} B··ı··k emini huna da çare bul

~aruı. o u 
du: 1 ınızı diz ka-

"- Uzun paçalı d~~ ar Ür dört defa 
1 nızdan kesersınız. ~ 

pak arı . . ecek beziniz olur.,, 
silah temı.ılıy k"ınisi donlarının pa

Askerlerden 
1 k"ı:nisi gömlekleri

çalarını kısalttıla:, ı 
. k ııarını kestıler. .. .. d'' ~ ü 

nın o b' taraftan ortun ug 
Mahmut,. ır. altxnda bir sıtına 

kalın batta~ı~e~ı~ itri or, bir taraf~ 
nöbetiyle tırıl tırıl t :ağrı~malarını 
tan da arkadaşJ~r~!un anık sesi gene 
dinliyordu. Emın ın y 
koğuşu doldurınuşu-

amın budaiı'' 
"Ayşem, kuru ç . .. 

'Iİm ettın ".Kimlere tes ,, 
"Yandım Çakır A>:~em 
"Kiru gibi dudagı . . 

hmufa rnemleketını, 
Bu hava . Ma i a'nın tam orta-

Biga'yı hatırıat~ı. B g nu hatırlattı. 
Bıga suyu 

smdan ge~en k.. Uyü hatırlattı. O, 
Ustünde.~ı ~~ş.. 0.~:tünde sevgilisi ~e
bu taş koprun~n. u kaç defa beklemış
bia'y1 görınek ıçın 

ti. d " 
rn7 Nadas an 

"Ayşem, nerden ge. ı " 
"Ben seni bilemedıın rn" 
"Baygın, baygın AY!:ıan" 
''Dört yanların Bed . . A ke-

. vıenrnıştır? s 
Kim bilir, belkı e d • Şubenin ba

· ~ · .. ·· hatrla ı. 
re geldıgı gunu heybesine dayan-
aamaklarına oturup tta kendisin-

• ·· ·· hatırladı Haya ' d u· dıgı gunu · arada sıra a 
den, heybesinden ve . , odan başka 

d ..•.. Rebıa sı k 
zaktQn gör ugu baba• ne a -
kimsesi yoktu. Ne ana. ~ed 0 küçilk

~1 pıu e , 
raba tanımıyordu. ne 

ken ölmiişlerdi. k bir tar-
.. . h ibi olma ' . 

Bir gun para sa l ak ve Rebıa 
la, bir öküz, bir saban a ~. Kim bilir 

undaY\.U· 
ile velenmek arıus a acaktı. Bir za~ 
o gün Rebia ne kadar !ı;iselerle uzak -
manlar yırtık pırtık b delikanlının 
tan kendi.sine bakan ak u kendisini ba
ma} ,mülk sahib~ ~ıar ıl hayretle kar
baaından isteyişııu nas 

şıhyacaktı? nacaktı. Ama na-
Mutlak para_ kaz; halle uğraşırke~, 

ul? İşte o bu da vay e .Mahmut u 
yapıştı v _ d 

a.kerlik yakas'.na·da.n kaldırdı, Bag a· 
üç sene evcl Bıga 

t'a attı. 'lelerinden mektup 
Arkadaşla~ına a~reği sızlardı. Ah 

ve para geldıkçe y d ın bir satırlık 
. . tek a a , d 

ona da birisı, bır :a·ga'da arka aşı 
bir mektup yazsaydı. lkadar fakir, o-

Askere gireli bir sene ya olmuş ya 
olmamıştı. Bir gün 40 derece ate§le 
koğuştaki saman yatağına uzandı. 

Doktora çıkardılar. Sıtma. Doktor ki -
nin tedavisine başladı. Günde üç paket 
kinin yutuyordu. İstirahat alamamıştı. 
Fakat sıtma kininlerden sonra onu pek 
rahatsız etmiyordu. Bir gün şehirde 
d?laşırken önünde giden iki :ıdamdan 
birinin sözlerini işitti: 
"- Kinine para yeti§tiremiyorum. 

Günde üç paket nasıl alırım. 17 buçuk 

kuruş istiyorlar. 
Kinin ve para lakırdıları, Mahmu

dun beyninde bir şimşek gibi çaktı. 
Sanki kafasının içinde yüz mumluk bir 
elektrik lambası yanmıştı. Kinin para 
ediyormuş. Eczaneye girdi. Tereddüt
süz sordu: 

"- Kinin alır mısm? 
Eczacı ,Mahmuda şüpheyle baktı. 

Bir asker kinini nereden bulabılirdi. 
Fakat kazanç hırsı, ona sual sordur-

du: 
"-Kaç kilo ? 
Mahmut gülümsedi, 
.. _ Kilo ile degıl. Haftada ancak 21 

paket. .. .... l> t d 
Eczacı ,yuzunu uruıı ur u. 

mafi: 
.. _Alırım. 
da dedi. 
Mahmut telaşlıydı: 
.. _ Kaç kuruş veıeceksin? 
"- 21 paketine 40 kuruli. 

Maa-

.. _Ama yaptın. Uç paketi 17 buçu· 
ğa satıyoısun. 

.. _Uy le ama, ben on beş lira da dük-
kan kira:;ı veriyurnm. l~:ne geıırse :.a
tarsın. Fazla laı ıstemem. 

Mahmut 40 kuruşa bııe sevinmişti. 
J)emek artık tütiın ı~cbilecekti. 

.. _ Peki ,dedı. vnıiınuıdekı hafta 

getiririm. 

• 
Haftayı zor bela etti. Elinde 21 pa

ket kının bır nızgaı gıl>ı eı.:..ı:aneye gır
dı. K.inınlerı veH.u, 4l.I kuruşu aıdı .•. 

~ Akııamları Ulus Meydaru'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mcy
danı'na dönüıleri sinemaların daitlıı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü aaat (18) e kadard:r. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaaa'ya : Her aabah 8.20. Her 

aksam 19.15 ve 19.50 
de CPuartesı. Per
••mbe. Cuınarteai 
Toro& ıürat.) 

Samıun hattına : HerJtün 9.35 (Kayse
ri. 'Sıvaa, Amasya bu 
hat il.zerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hatu : 15.00 

Gündelik: 

Hıcrı - 1357 
Şevval: 16 

S. D. 
Guneı: 7 11 

Rumi· 1354 
Son teşrin: 25 

S. D. 
Ak:ıam: 16 41 

şiddetini kaybedecektir. 
Doktor, bu hastanesiz memlekette 

Mahmudu daima göz önünde bulundu
ramıyordu • .Fırkanın yalnız 20 kişilik 
bir reviri vardı. Onda da ağır hastalar 
yatmakta ıdi. Bu kadar kinine karşı 
hastalığın şıdde.ini kaybetmemesi onu 
neredeyse çıldırtacaktt. Paketlerdeki 
kininin mıktarını arttırdı. Hastalıkta 
salah eseri görülmedi ama, Mahmut o 
hafta eczacıdan on kuruş fazla aldı. 
Ve bir haftalık tütününü tedarik ede
rek çantasına yerleştirdi. 

* "Ayşem, nerden ıeliyon? Çapadan" 
"'Beıı senı bılcmedım" 
".Bayım Çakır Ayşem" 
''Yiızuniın Çaparından" 

Yatağının içinde bu türküyü dinli
yor, geçmişlerini hatırlıyor, titriyor 
ve düşünüyordu. Yarın hafta başıydı. 
Ya hastalık devam ederse, diyordu. 

Sabah olunca ateşi ve titıemesi din
mişti. Fakat kendini çok halsiz bulu -
yordu. Büyük bir g· yretle ayağa kalk
tı. Giyindi. Bölük onbaşısına: 
"- Şehri bir dolaşayım, ddei. Belki 

açılırım. 

Koğuşa azametle girdi. A~k~r ol~u
- u gündenberi ilk defa elını cebıne 
:oktu ve bir tütün paketi çıkardı, iti
na ile cıgarasını sarmağa başladı. Ar
kadaşları bu işe şaştılar. .Parmakları 
ağızlarında kaldı. 

··- Çaldın mı? diye sordular. 
M 3.hmut eski bir aşinaya rastlamış 

gibi vaktiyle memleketinde sorulan bu 
suale uzun uzun güldü. Ve meınleke -
.:inde olduğu gibı, başını iki yana sal -

Sallana sallana eczaneye girdi. Ki
ninleri verdi, eczacı parayı avucuna 
sayarken iki inzıbatla bir inzıbat zabi
ti eczaneye daldılar. İkisini de suç ü -
zeri yakaladılar. 

ladı. . 
"- Ben hırsızlık etmem, dedı. Yal-

nız cıgara içiyorum ve artık içece
ğim. O kadar. 

* 

Mahmut ,slingtilü neferler arasında 
divanıharp kapısında beklerken suçu· 
na bir türlU akıl erdiremiyordu, niha· 
yet dayanamadı, nefer1erden birine, 

"-Yahu, dedi. Aleme ne. Ben ilacı
mı ister yutar, ister satar, ister atarım. 
Bunlara ne oluyor? k" onun · 

bile yoktu. Çün ~ b·r insan yoktu Bı-
k' sesız 1 

nun kadar ırn. a'daki isıni: 
ga'da. Onun }3ıg t" tu 

.,_Ulan Mahınu d h:rtuzlık olur ve 
Biga'da arada sır~:hınut'tan şüphe 

fail bulunınazııa... girmişti. Jandar
etmek adet bükıJli.UlC 

Mahmut kininleri muntazaman 
satıyordu. Hastalık ara sıra şiddetleni
yor, onu yatağa seriyo_r?u. Fak~t al
dırmıyordu. Mahmut bıhyordu kı; na
sıl olursa olsun bir veya iki gün sonra 

Sonra yorgun bacaklarını biraz 
dinlendirmek için iki süngülü neferin 
arasında yere çömeldi ve cıgara taba
kasını çıkardı. 

Ertuğrul Şevket 

iş göremiyecektir, 0 itibarla herkes Kanser teşekkiilünün sebebi : 
sıhatinde hissedeceği ehemiyetlice her Kanser te~ekkülünün sebebi nedir, 
arızayı bir hekim kontrolünden geçir-

ne gibi şeraitte bu habis urlar teşekkümekle kendini bu amansız derde karşı 
le başlar? Bu hususta birçok fikirler 

sigorta edebilir, bunlar muhakkak ... 
yürütülmüştür denilebilir ki kanserle 

Fakat bence bu tavsiyeleri halka neşir 
uğraşan kaç alim varsa bu yolda yürü-

ve tamim ederken ortaya fuzuli ista- tülmş o kadar da fikir vardır. Ezcümle 
tistikler ve kelime oyunları çıkararak 

bazıları kullandığımız bazı madde'le
aramızda hasta ve mariz ruhlu kanser 

rin (mesela keyif veren semdar mad"meraki" terinin çoğalmasına meydan 
verilmemelidir. Çünkü hastalıklı ruh- deler) yaptığı devamlı tahrişi, bazrla-
larm şahıslara ve cemiyete açtığı ıs - rı suni gül..ıre ile beslenmiş sebzelerin 
tırap menbaı, kanserli vücut'ların açtı- yenmesini, yemek kaplarına karışık 
ğından daha ufak ve daha ehemiyetsiz bazı madeni ecsam çalıklarınr, bazıları 

hücre neşvü nemasına hadim muayyen 

Gayri safi irad üıerinden 
ahnacak kazan~ vergisi 

değildir. · · 1 · h · · · · 
K h · k 1 k b vıtamın erı avı yıyeceklerın ısrafla anser ve mıne apı ma sızın, u k 

1 
. 

ha l - k ık tedb" ı· d ul anılmasını ve muhıtte mevcut bazı 

Dükkan ve mağazaların ve sair ti
caret mahallerinin gayri safi iradı ü

zerinden kazanç vergisine tabi olan 

ticaret ve sanat sahiplerinin hepsini 

kanunda saymak kahil olamadığından 
bunlardan bir kısmının vergi nisbeti 

kanunda gösterilmiş, nisbeti gösteril

memiş olanların da, bunlara benziyen 

ticaret ve sanat sahip1eri derecesinde 
vergi ile mükellef tutulacakları zikre
dilmiştir. Vergi nisbeti kanunda ta
yin edilmemiş olan bu mükelleflerin 

hangi ticaret ve sanat erıbabına benze
diği hakkında ticaret odalarınm ve 
belediyelerin müteleası alınır ve ona 

göre vergiye tabi tutulurdu. Fakat ti· 
caret odalariyle belediyelerin mütalc
aları biribirine benzemediği için, mu
ayyen bir ticaret ve sanat, her mahal

de, ba~ka bir ticaret ve sanata temsil 

edilmekte ve aynı ticaret erbabından 
muhtelif yerlerde biribirinden farklı 

vergi alınmakta idi. 

sta ıga arşı uyan ve ır ı av· . . . 
ab· ı k · · h k · k . esrarlı şuaatın tesırını kansere sebep ran ı me ıçın er csın anserın ne .. . . 

olduğu ve nasıl başladığı hakkında olarak gosterınışlerdır. 
d 1. l b" f"k · ı k ı· d Diğer bir kısım Alimler de kanserin er ı top u ır ı rı o ma azım ır. 

1 
. . 

can ı maddelerın (mıkropların) tesid 
Kanser nedir ? ile husule geldiğini iddia eder durur-

Kanserin mahiyeti hakkında kaba
tasJak bir fikir verebilmek için inaan 
vücudunun yapısı hakkında şematik 

bir hülasa yapmama müsaade ediniz. 
Hayat bilgisi alimleri ve hekimler, in
san uzviyetini anlatmak için vücudu 
bir milletin içtimai bünyes.ine benzet· 
meyi pek severler, doğrudur. Yaşayan 
bir millet, fertlerin, şahısların bir ara· 
da gösterdiği ahenktar topluluktur. 
Vücudumuz da "hücre" denılen gözle 
görülmez, hayatla vaaıfdar parçacıkla
rın bir araya gelerek teşkil ettiği bir 
yapıdan ibarettir. Bir mille.in bünye
sinde, muayyen ve müşterek evsafı ha
iz fertler bir araya gelerek muayyen 
vazifeler almış ve muayyen teşekkül

ler husule getirmişlerdir. Bizim vücu
dumuzda da muayyen şekil ve vazife· 
ye kendini uydurmuş hücreler bir ara
ya gelerek muayyen uzuvları teşkil et
mişlerdir. Kuvetli bir milletin bünye
c;;inde muhtelif teşekküllerin biribirle
rine karşı aldİğı vazife ve tekellüfler 
arasında zamana ve muhit şeraitine uy
gun biı ahenk teessüs etmiştir, her şa
hıs içinde bulundugu teşekkülün hu
susiyetine göre bu ahenge kendini uy
durur ve içtimai bünyede sağlam bir 
nizam baki kalır, bizim vücudumuzda 
da öyle: Normal vaziyette de muhte -
lif aza vezaifi arasında karşılıklı bir 
nizam ve ahenk mevcuttur, şahsın ya
şına ve içinde bulunduğu şartlara gö
re her hücre, hangi uzva mensupsa o
nun aldığı şekil ve vazifeye iştirak e
der. 

lar. Kanserin husulünü izah eden nok
tai nazarların bu kadar başka ve bu ka
dar çeşitli olması da gösteriyor ki bu 
gün bu hastalığın sebebi hakkında u
lemanın vuzuhi bir bilgisi yok gibidir. 
Maruf bir alman cerrahının dediği gi· 
bi (kanserin tarzı husulü hakkında bi
zim bugün büyük babalarımızdan daha 
fazla bir şey yok) katiyetle bildiğimiz 
ve hasta eşlerimize yardım etmek için 
bize kafi olan bir nokta var. Bedenin 
muayyen bir nahiyesi üzerine uzunca 
müddet tahriş yapan harici müessese
ler kanser husulünü teshil etmektedir. 
Bu (harici muharrişler) ya mihanik1 
tabiatta olur, pipo tiryakilerinin du
daklarında, fena yapılmış çentikli diş 
takımlarının sürtünmesiyle dilde hu
sule gelen kanserler buna misal geti -
rilmektedir. Harici muharrişlerden bir 
kısmı da kimyevi tabiattadır. Ocaklar
da duman tozu ile husule gelen cilt 
kanserleri, boya fabrikaları işçilerinde 
görünen aninin kanser'leri gibi. Hara
retin röntgen ve radyom şualarının 
mükemmel ve devamlı tesiriyle de kan
ser husulü görülmüştür. 

Bütün bu sayılan ıebeplerle insan
ların bir kısmında kanser husule geli
yor da aynı tesire maruz bulunan di
ğer birçok insanlarda kanser olmuyor. 
Bu da gösteriyor ki ortada bünyevi bir 
istidat, en mühim rolü oynamaktadır. 
İrsiyetin hissesi de bununla alakadar
dır. 

Tedavi : 
Kanserin tedavisinde bugün eskisi

ne nazaran hekimlik çok daha müael
lahtır. Fakat, esash ve yerinde bir iş 
görerek hastayı kurtaraıhilmek için te
daviyi hastalığın bidayetinde tatbik 
etmek şarttır. Bu manada olmak üze
re kanser mücadelesinin eıaaını bu 
hastalığın (erken teşhisi) teıkil ede
cektir, o itibarla herkeı sıhatinde gö
receği ehemiyetlice bir inhirafı bir he
kim kontrolünden geçirmek suretiyle 
§ahıına ve menıup olduğu cemiyete 
karşı yararh bir hizmette bulunmuş o
lacaktır. 

Aynı işle uğraşanlardan böyle muh
telif nisbette vergi ahnmasma mahal 
bırakmamak iyin, 20. 7. 938 tarihinde 
neşrolunan bir kanunla Maliye ve İk
tısat vekaletlerine salahiyet verilmiş
tir. Maliye vekaleti :bu birleştirmeye 
esas olmak üzere vilayetlere gönder
diği bir tamim ile bazı malUmat iste
miştir. 

Avrupa'ya gidecek talebemiz 
Kültür Bakanlığı hesabına Alır.an

ya'da inşaat mühendisliği, elektrik 
makine mühendisliği ve mimari tahsil 
etmek üzere gönderilecekler için açı
lan imtihanı kazananlar belli olmuş
tur. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Nihat, Enis, Fahrettin Emin Ziva
eddin, Reha, Sami, Seda.t, Re~it, Ha
mide, Affan, Hakkı, Llıtfullah, HaEa.ı, 
Necibe. 

Şimdi misalimizi genişletelim: Da
hili ve harici şeraite göre hayatiyetini 
muhafaza eden bir milet tasavvur ede
lim ki fertlerinden bir kısmı mevcut 
içtimai nizama uymasın, ara'larında 
birlik yaparak eski zamanlara ait öl
müş itiyatları ve şekilleri tekrar yaşa
ınağa karar versinler, bu (irtica) hare
keti eğer bir teşekkül halinde tutuna
bilirse o cemiyet için muzır ve tahrip
kar vaziyet alır, ve eğer önü alınmazsa 
irtica teşekkülü diğer normal teşek
ki.illerin zararına alabildiğine büyür 
ve öbek öbek yayılırsa o cemiyet niha
yet inkıraza, ölüme kadar sürüklenir. 
Aynı irtica hareketini, hücrelerden 
müşekkel bir içtimai kül olan uzviye· 
timiz için de tasavvur edebiliriz: Hüc
relerimizden bir kısmı da bazan nor
mal nizam ve ahenkten ayrılrverir, S.
deta bir irtica hareketi yapar ve içinde 
yaşadığr komşu hücrelerinin şeraitine 

Vücudun herhangi bir yerinde hu
sule gelen devamlı bir arızayı ıilratle 
bir hekim murakabeainden geçirmekle 
muhtemel bir kanseri ba§langıçta teş
his etmek ve ortadan kaldırmak imka
nı varken mübalagalı vehim ve telaş
lara hiç lüzum olmadığını daha söze 
başlarken arzetmiştim. Kaldı ki, bUtün 
müballgalı istatistiklere rağmen kan-

ser haatahğmm yeryüzünde gittikçe 
çoğalmakta olduğuna dair ara sıra or
taya atrlan iddıalann da pek aslı yok
tur. Mesela Bcrlin şehrinin sıhat mü
dürlüğü istatistik mütehassısı profe
sör Volf, yaptıgı şümulli.1 bir tetkiki 
geçenlerde Koı;mons mecmuası ile 
neşretmiş ve kanserli hastalara sık te -
sadilf edilmesinin hatltli zatıda bizzat 
kanserin çoğalmasını.la alakadar olma
yıp bu memleketlerde mütevassıt öm
rün uzamasından ileri geldiğini söyle
miştir. Senelerdenberi Kayseri, Kon
ya, İzmir ve Ankara hastan leri kli
niklerindeki müşahedelerin, bana, bi
zim memleketimizde kaııı;eıin cliger 
memleketlere nisl..ıetle çok daha az ol
duğu intıbaını vermektedir. Memle
kette bütün hastanelerin klinik ve po
liklinikleri materyeli üzerinde umumi 
ve ilmi bir istatistik yapılması bu ba
kımdıan çok istifadeli olacaktır. 
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RESMİ İLANLAR 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 

Ankara Ulucanlar Akbaş mahalle -
sinde 3 numaralı evde mukim iken 
19-11-938 tarihinde ölen Ali kızı Na
ciye Serinin terekesine mahkemece 
el konmuş olduğundan kefaleti hase
biyle alacaklı olanlar da dahil oldu
~u halde bilcümle alacaklr ve borçlu
'. arın ve mirasçının bir ay zarfında 
3 üncü sulh hukuk mahkemesine mü-

Balast münakasası 

ı 
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i Vilayetler · 
1 .................................................. .. 

İlk okul binaSI yaphnlacak 

iç işler -Bakanh{lı . · · 
l ir maar.if ve.~a~~:~. entikiteler ve mü- 1 

7<'ler dırektorlugunden alınmış vesi· 
'{ .. iliştirmeleri ve isteklinin bizzat 

ı 
yüksek mühendis veya mimar olması ı 
muktazidir. 

Adapaıan su İJİne ait kapah 5. İstekliler teklif mektuplarını i-
.. 1 .. hale günü olan 22.12.938 perşembe gü-

zarfla munakasa ilam ) nü saat 15 e kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Dahiliye Vekaletinden : 
Adapazarına Sapanca gölünden 

su isalesi, göl dahilinde ve haricinde
ki boru ferşiyatları tulumba tesisatı, 
su deposu, şehir şebekesi ve mütefer
ri bilcümle inşaat işleri kapalı zarfla 
eksiltme konmustur: 

1 - İşin muh;mmen bedeli 282105 
lira 88 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 1411 kuruş muk:ı
~ilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
ımar heyeti fen şefliğinden alabilir . 
ler. 

3 -Eksiltme 17.1.939 tarihine rast
lıyan sah günü saat on birde Ankara. 
da dahiliye vekaleti binasında topla 
nacak belediyeler imar heyetince ya _ 
pılacaktır. 

4 -:-- ~ksiltmeye girebilmek için is· 
teklılerın aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat ona kadar ko· 
misyon reisliğine teslim etmiş olmala · 
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 15035 lira -
kuruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmiye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek · 
tup, 

D) Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden münakasaya girmek için ala
cakları vesika, teklif mektupları ihale 
günü saat ona kadar makbuz mukabi . 
linde belediyeler bankası binasında 
komisyon reisliğine verilecektir. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının iadeli teahhütlü olma
sı ve nihayet bu saate kadar komis -
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
İstiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(4953) 8903 

Bayındırhk Bakanhğr 

Bataklık kurutulacak 
Nafıa Vekaletinden :. 

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

2 - Eksiltme 23~12-938 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat (15) de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek -
ıiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
~rojeleri (3) lira (7) kuruş mukabi -
lınde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

Postada olacak gedkmeler kabul e-
dilmez. ( 4960) 8979 

Asansör fesisah ilam 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Emniyet Umum Müdürlüğü arşiv 
dairesi evrak asansörü tesisatıdır. 
Keşif bedeli 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 21-12-938 çarşamba 

günü saat 16 da Nafıa Vekaleti yapx 
isleri eksiltme komisyonu odasında 
p'azarlrk usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 3 kuruş bedel mu -
kabilinde yapı işleri umum Müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin 91 lira 45 kuruş 
muvakkat teminat vermçleri lazımdır. 

(5007) 8994 

.. Sıha·f . Bakanhoi .. ·: .. ".· 
t .. ..... • 

Mefruşat münakasası 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük villasının bazı kı
sımları pazarlıkla tefriş edilecektir. 

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

Umum müdürlükte teşekkül eden 
heyet bu resim, plan ve keşifleri tet
kik ederek muvafık gördüklerinin 
pazarlığa iştirakini kabul eder. Kabul 
edilen talibin pazarlığa girebilmesi 
için keşif bedeli üzerinden kanunen 
icabeden % 7,5 teminat alınacaktır. 
Pazarlık Ankara'da hudut ve Sahil

ler sıhat umum müdürlüğünde teşek
kül eden hususi komisyonda ve 24 
B. Kanun 1938 cumartesi günü saat 
onda yapılacaktır. 

Talip olanların pazarlık şartname
lerini Ankara'da umum müdürlük 
ayniyat muhasibi mesullüğünden ve 
lstanbul'da !stanbul limanı Sahil sı
hiye merkezi baştabibliğinden alabi
lirler. 

Talip olanlar artırma, eksiltme ve 
ihale kanununun 2 veya 3 ncü mad
delerinde yazılı vesikalar gösterme
ğe mecburdur. (4958) 8880 

398 kalem muhtelif 

ecza alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Devlet ·Hava Yolları 

2 otobüs satılacak ı racaatları ve alacaklarını vaktiyle kay 
dettirmiyenlerin mirasçxya ne şahsen 
ve ne de terekeye izafeten takip ede-

Devlet Hava Yolları Levazım Mü 
dürlüğünden : 

1 - İdaremize ait Fort ve Spa mar
ka 2 adet otobüs 19.12.938 pazartesi 
günü saat 10 da açık arttırma ile dev
let hava yolları tayyare meydanında 
satılacaktır. 

2 - Her ikisinin muhammeo. bedeli 
500 liradır. 

3 - Talipler her zaman otobüsleri 
mezkfır meydanda görebilirler. 

4 - Taliplerin 37 lira 50 kuruşluk 
teminatları ile birlikte tayin olunan 
günde müracaatları. (4955) 8930 

S11dınna kuyulan ve septik 
çukuru yaplrnlacak 

Devlet Hava Yolları Levazım Mü 
dürlüğünden : 

1 - Devlet hava yollarının tayyare 
meydanında yaptırılacak sızdırma 
kuyuları ile septikçukuru açık eksilt
:leye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 5950 beş bin dokuı: 
~iz elli lira 37 otuz yedi kuruştur. 
3 - İhale 17 .12.938 cumartesi günü 

saat 10 da umum müdürlük binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 447 liralık teminat 
mektubu ve icabeden vesikalarla bir -
likte mezkur gün ve saatte komisyon
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4956) 8931 

Sıhhi tesisat yaphrılacak 
Ankara Valiiiğinden: 

1 - Ktşif bedeli 9572 lira 12 kuruş
tan ibaret bulunan Yenişehirde ida
rei hususiyeye ait 6 No.Iu evde yapı -
lacak sıhi tesisat işi 22-12-938 perşem
be günü saat 15 de vilayet daimi encü 
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler 717 lira 90 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve ek -
siltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün eve! yapmrş oldukları işlere a
it vesikalarla birlikte vilayet maka -
mına istida ile müracaat ederek bu 
işe girebileceklerine dair alacakları 
fenni ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. 

miyecekleri lüzumu ilan olunur. 
9048 

l
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Devlet Orman l~letmesi İ 
ı .................................................... : 

Satılık çam tomruk 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir amirliğinden: 

1 - Karabük'te köprü başrnda istif
te mevcut 1320 adet muadili 764 met
re mikap 146 desimetre mikap çam 
tomruğu açıkarttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabuklan soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve Orman baş mühendis mua
vinliğinde !stanbul'da orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be -
deli (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 19-12-938 günü saat 14 
de kadar Karabük'te revir merkezine 
müracaatları. (8867-5032) 9045 

Satılık çam tomruk 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir amirliğinden: 
1 - Karabükte köprü başında istif· 

te mevcut 1095 adet muadili "631' 
metre mikap "358" desimetre mik'ap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si Ankara orman umum müdürlüğün• 
de ve orman başmühendis muavilin -
liğinde, lstanbul'da orman baş mü· 
hendis muavinliğinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li "12" lira "35" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 19-12-938 günü saat 14 
de Karabük'teki revir merkezine mü-
racaatları. (8868-5033) 9046 

3 - İsteklilerin ticaret odası ve • 
sikası muvakkat teminat mektup ve- ı 
ya makbuzu ve ikinci maddede yazı .. ' 
1ı ehliyet vesikası ile birlikte yuka • 
rıda adı geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Ankara Belediyesi 

100 Adet su saati 

sandığı olrnacak 4 - Bu işe ait şartname ve keşif 
evrakı her gün nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. ( 4979) 8921 Ankara Belediyesinden: 

Devlet Demir Yolları Satın Alma 
Komisyonundan : 
İşletmemizin Haydarpaşa Ankara 

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

2490 sayılı kanunun tayin ettiği ev
safı haiz isteklilerin balast şartname
sinde yazılı ve beher metre mikabı 
150 kuruş muhammen bedele göre mu 
vakkat teminatı ile teklif mektupla
rını eksiltme günü saat 10 na kadar 
komisyon reisliğine teslim etmeleri 
lazımdır. 

Mukavele projesi ile sartname yol 
baş müfettişliğinden parasız olarak 
verilir. (8623-4948) 8863 

Emniyet tesisatı 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. 
Muhammen bedeli 53422 lira olan 

(Ankara - Haydarpaşa hattında mev
cut emniyet tesisatı kumanda terti -
batma ait muaddel Einheit J tipi ile 
Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung 
für die Türkie tipine ait) emniyet te
sisatı yedekleri 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankara' da idare binasında astın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3921,10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (267) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (5018) 9042 
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Pazarlık ilanı 
Posta Telgraf Umum Müdürlü -

ğünden : 
28.11.938 tarihinde yapılan eksilt -

mesinde verilen teklifler şartnamesi -
ne uygun çıkmıyan iki hatlı ve adi te
kerrür' :i 6 adet orta müşeddidesi 17 
birinci kanun 938 saat 11 de Ankarada 
posta telgraf umumi MD. lüğü bina -
sındaki satın alma komisyonunda ya
pılacak pazarlıkla mübayaa olunacak
trr. 

Muhammen bedel (9000) muvakkat 
teminat (675) liradır. İsteklilerin me
sai saatleri dahilinde her gün mezkfir 
komisyona ve lstanbulda Kmaciyan 
hanında P. T . T. ayniyat şubesine mÜ· 
raatla şartnameleri görmeleri ve pa -
zarlık için yukarıda yazılı gün ve sa
atte adı geçen komisyona hazır bu • 

1 }unmaları ilan olunur. (4840) 8881 

Mütercim olanacak 
P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: 

Urfa Valiliğinden : 
1 - Urfa'da hükümet caddesind 

inşa edilecek beş dersaneli ilk okul 
binası inşaatı 44989 lira 18 kuruş be· 
deli keşif ve vahidi kıyasi fiyat üz 
rinden 15. 11. 938 tarihinden itibare 
12.12.1938 tarihine kadar 27 gün müd 
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmey 
konulmuştur. İnşaat bedeli 938 ve 939 
mali yılları içerisinden tediye edile 
cektir. 

Eksiltme 12. 12. 938 tarihine müsa
<lif pazartesi günü saat 14 de Urfa vi
liiycti daimi encümeninde yapılacak
tır. 

2 - Bu işe ait evrakr fenniye mu
kavelename projesi metraj hulasai 
keşfi kapalr zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi yapı işleri ve sıhhi tesisat 
umumi ve fenni şartnamesi, hususi 
şartname, bayındırlık işleri genel 
sartnamesinden ibarettir. 
~ 3 - Muvakkat teminat miktarr 3374 
lira 19 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarına 
aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

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

B) Teklif sahiplerini en aşağı 25000 
liralık bu gibi inşaat işi yaptrğrnı gös
terir vesikasiyle ihaleden laakal sekiz 
gün evel Urfa vilayetine müracaatla 
alacakları ehliyet vesikasr. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 

938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

D) İsteklilerin mühendis, mimar ve
ya fen memuru olması olmadığı tak
dirde bu işin mesuliyeti fenniyesini 
deruhte ettiğine dair Nafıa vekaletin
ce ehliyeti musaddak bir mühendis 
mimar veya fen memurundan alacağı 

' aahhüt senedini ibraz ederek ihale
·kn sekiz gün evet müracaatla vila
;etten alınmış ehliyet vesikasını gös
termesi. 

5 - İsteklileri artırma eksiltme ve 
ihale kanununun umumi hükümleriy
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye da
ir olan maddeleri ve eksiltme şartna
mesi ahkamına \te yukarıda yazılı 

maddelerin icaplarına riayet eyleme
leri şarttır. Aksi halde hiç bir maze
ret kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin bu işe ait evrakı 
fenniyeyi ve şartnameleri Urfa vila
yet daimi encümeninde ve nafıa mü
dürlüğünde görebilirler. Hulasai ket
fiyeler Ankara, !stanbul nafıa müdür
lüklerinden alınabilir. 

7 - :Posta ıle gonderilecek tekJıt 

mektuplarmm ihale saatrndan bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyonu
na verilmesi şarttır. Postada vuku bu
lacak gecikmelerden dolayı komisyon 
mesuliyet kabul etmez. 

8 - Aynı iş hakkında Cümhuriyet 
ve Ulus gazetelerinin 23. ve 28. teşri
nisani 1938 tarihli nüshalarında yapı
lan ilanlarda bu işin 15.11.1938 tari
hinden itibaren 12.12.1938 tarihine ka
dar 27 gün müddetle eksiltmeye kon· 
duğu zikredileceği yerde sehven 15. 
ı 1.1938 tarihinden itibaren 16 gün müd 
müddetle eksiltmeye konduğu yazıl
mıstxr. Tashih olunur. 

. (8506/ 4897) 8760 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin ( 4312) lira ( 50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
~~nin yapılacağı günden en az sekiz 
gun evel ellerinde bulunan vesikalar· 
la ~irlik:e bir dilekçe ile nafıa veka -
letıne ~liracaat ederek bu işe mahsus 
o~mak ~ere vesika almaları ve bu ve
aıka~ı. ıbraz etmeleri şarttır. Bu müd
det ıçınde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

Direktörlüğünden: j 

Mahkeme·ıer 

1 - Su işleri için alınacak 100 adet 
saat sandığma istekli çıkmadığından 
"'\çık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

ı 2 - Muhammen bedeli (450) lira -
dır. 

1 - Umumi Müdürlük emrinde ça
lıştırılmak ve tebeyyün edecek ehli
yetine göre şehri (200) liraya kadar 
ücret verilmek üzere müsabaka ile 
fransızcadan türkçeye ve türkçeden 
fransrzcaya bihakkın tercüme ve te
kellüme muktedir bir mütercim alı -
nacaktır. Mobilya münakasası 

5 - !steklilerin teklif mektuplarını 
ikin~i maddede yazılı saattan bir saat 
evelıne kadar sular umum m··d·· 1 .. ~ .. u ur ugu-
ne makbuz mukabilinde vermeleri la _ 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e _ 
dilmez. 

(4881) 8797 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı. Eksiltmeye konulan iş: Ankara. 
da Mahmut paşa bedestanı restoraa -
yon işidir. 

Keşif bedeli 44 476 lira 27 kuruş . 

tur. 
2. Eksiltme 22.12.938 perşembe gü • 

nü saat 16 da nafıa vekaleti yapı işle
ri eksiltme komisyonu odasında ka -
palı zarf usuliyle yapılacaktır. .. 

3. Eksiltme §artnamesı ve buna m~
teferrı evrak ll2 kuruş bedel mukabı· 
linde yapı işleri umum müdürlüğün 
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin 3335 lira 73 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır· Bu vesika ek 
siltmrnin yapılacağı günden en az se
kiz gün evvel bir istida ile nafıa ve 
kaletine müracaatları ve istidalarına 
bu gibi abidatı tamir etmis ve bu ta 
miratı iyi bir surette başardığına da -

1 - Müessesenin (398) kalem muh
telif ecza ve ilaç ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu ilaçların muhammen bedeli 
6120 lira olup muvakkat teminatı da 
459 liradır. 

3 - İhale 26-12-938 pazartesi günü 
saat onbeşte Ankara'da merkez Hıf
zıssıha müessesesinde toplanan husu
si komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talibi şartnameyi ve bu şartna
meye bağlı listeyi Ankara'da merkez 
Hıfzıssıha müessesesinde lstanbul'da 
İstanbul sıhhat müdürlüğünde göre
bilirler. 

5 - Talipler teklif mektuplarını 
26-12-938 pazartesi günü saat on bire 
kadar müesseseye vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmez. ( 4996) 9031 

Askert Fabrikalar 

10 ton boh(ahk saç ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-r· - ·· ugu Merkez Satm Alma Komisyo -

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 

olan 10 ton boh 'k 1 çalık saç Askeri Fah· 
rı a ar Uınum Müd·· l ··-·· M k ur ugu er ez 
satrna_l~ komisyonunca 23-1-939 a-
zartesı gunü saat ıs te k 1 f~l . . apa ı zar ı e 
ıhale edıleccktir Şartnanı . · e parasız o-
larak komısyona verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 1 
1. h . o an 

(750) ırayı avı teklif mektuplarını 
mezklır günde saat 14 de kadar komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (5000) 

8990 

Yemin dôvetiyesi 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica

ret Dairesi Reisliğinden: 

Müddeialeyh: Anafartalar cadde -
sinde Sevrule acentesinde Sevki: 

Müddeialeyh: Tahtakalede Papani 
sokak 1. No. da komisyoncu ve Şevro· 
le şubesi sahibi Ali İlhami. 

Müddei: Ziraat Bankası vekili a -
vukat Tevfik Çiper tarafından müd -
deialeyh Şevki vekili Ali İlhami a -
leyhlerine ikame. olunan 2 mayıs 927 
tarihli ve 15 haziranda vadesi hulCıl 
eyliyen bir kıta emre muharrer senet 
mucibince dokuz yüz lira alacağın 
tahsili davasının cereyan eden muha
kemesinde müddeialeyhler gösterilen 
adreste bulunmadıklarından usulü da-

. iresinde ilanen tebliğat yapılarak gı
yaplarında duruşmaya devam olun -
makta ise de bu defa müddei vekili 
avukat Tevfik Çiper davanın müste
nidi olan yukarda tarih ve vadesi ya
zılı dokuz yüz liralık senedi ibraz e
demediğinden dermeyan ettiği vaka
lar hakkında müddei alcyhlere yemiı. 
teklif eder olduğunu bilbeyan ye. 
min davetiyesinin de kendilerine ila· 
nen tebliğ edilmesini talep etmiş iş 

bu yemin davetiyesinin müddeialeyh
lere ilanen tebliğine ve duruşmanın 
22-12-938 perşembe günü saat 9,30 ta
likine karar verilmiş olduğundan mu 
ayyen gün ve saatte müdeialeyh Şev
ki ve Ali İlhaminin yukarda yazrh 
husus hakkında yemin etmek üzere 
mahkemeye gelmeleri aksi takdirde 
yeminden kaçınmış addiyle müdeia -
vekilinin bu husus hakkındaki iddia
sına sabit nazariyle h:ıl< 1;-ca~· iliııcı• 
tebliğ olunur. (5053) 9060 

3 - Muvakkat teminatı (33,7 5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 13 kanunuevel 938 salı 
günü saat on buçukta Belediye En -
cümenine müracaatları. ( 4962) 8890 

185 ôdet kısa palto 

alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Temizlik müstahdeminine alı

nacak 185 adet kısa palto on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 67,50 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 27-12-938 salı günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları (5043) 9057 

.. · Kazalar· ··· ~: 

Su projesi tanzim ettirilecek 
Salihli Belediyesinden : 
Kasabamıza (8) kilometre mesafe -

den getirilecek tahlili yaptırılmış ve 
Sxhhiye Vekaletince tasdikten geç -
miş menba içme suyunun projesinin 
tanzimi 2-12-938 gününden itibaren 
(20) gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak ve pey 
koymak üzere 22-12-938 gününe ka -
dar Salihli belediyesine mi.iracaatları 
ilan olunur. 89996 

2 - Aşağıda yazılı şeraiti haiz ta
lipler arasında 15-12-938 tarihinde İs
tanbul'da P. T. T. Müdürlüğünde ve 
Ankara'da Umumi Müdürlük Yüksek 
fen heyetinde saat 10 da imtihan ya
pılacaktır. 

3 _ Taliplerin aşağıdaki şartları 
haiz olmaları lazımdır. 

A _ Türk olmak ve askerliğini yap
mış bulunmak 

B - En az liseden mezun bulunmak 
C - Hüsnühal sahibi olmak mah

kumiyet ve maznuniyeti olma:Oak. 
D - Sıhhi vaziyeti müsait bulunmak 

(sıhhi muayenesi daire doktoru tara
fından yapılacaktır) 

4 - İmtihana iştirak edebilmek i
çin isteklilerin nüfus, mektep, asker· 
lik vesikalarının asıl veya noterden 
tasdikli suretleriyle aşı kağıdı iyi 
hal kağıdı, adliye vesikalarını ve (4) 
kıt'a vesika fotoğrafiyle dilekçeleri 
(14-12-938) tarihine kadar Ankara'da 
umumi müdürlük muamelat müdürlü 
ğüne, İstanbul'da P. T. T. Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri l azımdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlar a
rasında fransızcadan başka bir ecne
ui lisana vakıf olanlar veya fenni is
.ilahlardan anlıyanlar tercih edilecek 
tir. ( 4999) 9032 

Ahşap parke döşemesi 

yaphrılacak 
Ankara Halkevi Başkanhğmdan: 
Halkevi binasının spor salonu ze -

minine pazarlıkla (270) metre kare 
ahşap parke döşemesi yaptırılacaktır. 
Talip olanların şeraiti anlamak üzere 
her gün iş saatlerinde daire müdürlü
ğüne müracaatları. Kati pazarlık 12-
12-938 günü saat 17 de yapılacaktır. 

9066 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan iş: 18776 lira keşif bede
li B. U. müfettişlik dairesi ile B. U. 
Müfettişlik ikametgah konağı mobil
yaları imalatı 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi keşif ve 

keşif hulasaları. 

B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumi şartname

ler 
D - Bayındırlık işleri genel ve fen

ni şartnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinde ve İstanbul nafıa müdürlü
ğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 25-12-938 per
şembe günü saat 11 de Diyarbakır 
nafıa dairesinde yapıalacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek 
lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 
müteahhitlik vesikası 

B • 938 mali yılına ait ticaret oda· 
sı vesikası 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evel komis
yon reisliğine makbuz mukabili ver
meleri. Posta gecikmeleri kabul edil
mez. 

6 - 4 üncü maddenin "A" fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltme
ye çıkarılmış olan hangi iş için istedi -
ği açıkça yazılmak suretiyle eksilt -
menin yapılacağı günden en az 8 gü:-ı 
evel vilayete bir istida ile nafıa mü -
dürlüğünden istenilecek ve bu zaman 
zarfında vesika talebinde hulunmıyan 
!arın eksiltmeye giremivf · e '· lerdir. 

(8866-5031) 9044 



Milli Müdafaa Bakanlığı .1 
•• t , .. ....... •• ••••••• :; • t. 

Sahra pili ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
ı _ Hepsine 3800 lira fiyat t~~ın 

edilen 5000 beş bin adet sahra pılı a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltmesi 15-12-938 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 _ tık teminat 285 lira olup şart-
namesi komisyonda görülür.. nu-

4 - Eksiltmeye gireceklerın ka 
h kanunun ni teminat ve 2490 sayı 

1 1 
rle 

2,3. maddelerinde yazılı bek.gtteeeM 
·· e va ı · birlikte muayyen gun .v nda bu-

M V Satın alma komısyonu 
. . 8824 

lunmaları. (4913) 

Teneke ve çinko 
malzeme ahnacak 

M. M. V. Satm Alma Ko. 
ı _ Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5300 beş bin üç yüz lira olan sekiz çe
şit teneke ve çinko malzemesi kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 _ Eksiltme 26-12-938 pazartesi 
günü saat 11 de M.M. V. satın alma 
K.o. da yapdacakıtır. . 

3 _ tık teminat 397,5 lira olup lıs
te ve şartnamesi her gün Ko. da gö
rüiür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatından bir saat 

veline kadar teklif mektuplarını M. 
e k -M. V. satın alma Ko. baş anlıgına 
vermeleri. (5013) 9038 

ULUS 

12700 Kilo kuru soğan ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - Alayımızın senelik ihtiyacı 
12700 kilo kuru soğan eksiltmeye kon
muştur. 

ı - Tahmin bedeli 508 lira olup 
muvakkat teminatı 38 lira 10 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi 20.12.938 salı günü 
saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Amasya alay satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4970) 8912 

Buğday üğüttürülecek 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

AlmaKo. 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

eseseseleri ihtiyacı 300.000 kilo buğ
day üğiidülmesi açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 4500 lira olup 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 24. 12. 938 C. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını komisyonuna ver
meleri. (5050) 9058 

-11-

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Aranıyor : r~·~~~ .... ~,;~~""'~:~;;arı 
Aranıyor - Bahçeli evler koopera- • 

tifinden B. 4 satılık evi olanların Son ! Dört satırlık küçük ilanlardan: 
i Bir defa iç in 30 Kuruş ıartlarını Merkez Bankasında Ekrem i İki defa için 50 Kuruş 

Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 9024 ı Üç defa için 70 Kuruş 

Kiralık : 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu 
daireler 5 oda l salon Yenişehir, Ko · 
eatepe İsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 8757 

ı Dört defa için 80 Kuruş 

J 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 140 ~ruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk-

! 
lar müstesna, 30 harf itibar cdilmiş
tiı-. B ir küçük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

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

Mühendislerin 
nazarı dikkatine 

2 kalem ecza ahnacak 2000 Battaniye alınacak 
311 .000 kilo yulaf 

alınacak 

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

j Küçük ilanların 120 harfi 
i geçmemesi lazımdır. Bu mik-
1 tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
ı tarifesine tabidir. 
ı ........................................... , .... .._._ .. 

M. M. V. Satın Alma Ko. 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3000 üç bin lira olan iki kalem ecza 
25 son kanun 939 çarşamba günü saat 
ıo da M. M. V. satın alma KO. da açık 
eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

misyonundan : .. dislik kanununa 
1035 No. lu ınuhen k' e mühen-

. . ve ma ın 
göre Dz. ınş~ıy~ 1 n ruhsatnamele-
dislerine verılınış 0 ~ 

28 
haziran C?38 

rin 3458 sayılı kanun aarfında yüksek 
den itibaren altı ~y z bdilleri ikti-

. anı ıle H ·· mühendıs unv . diye kadar mu -
za eylediğinden şım . almış olanla -
hendislik ruhsatnamesıt ş :Md. lü-

M v Dz Zat ş. · bd'l 
rm M. · · · 'kalarının te ı -
ğüne müracaatla vesı 6) 9017 
teri itan olunur. (503 

· er ecza Seyyar veterın 
sandığı alınacak 

M. M. V. Sat~n Alma K;~sabına 30 
1 - Müteahhıt nam ve andığı a

. r ecza s 
çift seyyar veterıne 28 ilk kanun 

Çık eksiltme suretiyle ve 10 da M. M. 
·· .. saat k 

938 çarşamba gunu satın alınaca -
V. satın alma J{o. da 
tır . edilen fiyatı 

. . tahrnın . 75 
2 - Hepsını·e olup ilk terınnat ·-

1005 bin beş ıra aıne her gun 
t r şartn .. 

1 
.. 

lira 40 kuruş u · J{o da göru ur. 
aırna · · M. M. V. satın irecekler temı -

3 - Eksiltmeye kg'ltme gün ve sa
natlariyle birlikte e sı alma Ko. da 
atinde M. M. V. satın 9033 
bulunmaları. (500S) 

Cam ampul alınacak 
Satm Alına Ko. 

M. M. V. _..:ı d'ne tahmin edilen Beher .... e 1 

- 1 - kuruş olan on bi~ adet cam 
fıyatt he§ taı'ltme suretıyle 26-12-
ampul açık ~ ~nü saat 10 da M. M. 
938 pazartesı gKo da satın alınacak • 
V. satın alına . 

tır. . e girecekler 37,5 li-
2 - Eksıl~eyl ı ile eksiltme gün 

·ık temınat ar 
ralık ı da bulunmaları. 

saatinde J{o. 9034 
ve (5009) 

17 çeşit ga% 

1 rnesi ahnacak ma .ıe 
Alma Ko. 

M M. V. Satın . edilen fiyatı . . tahmın . 
1 - Hepsıne 't gaz malzemesı 

600 lira olan 17 çe~ı le ve 24 Sonka
açık eksiltme suretıY t 10 da M.M.V. 

1 gu"nü saa 
nun 939 sa ı tınalınacaktır. 

1 J{o da sa · ·ı ·· ek ıatın ama . K. da göru ur, -
2 - Şartname o. ol 45 liralık 

. cekler kana .. 
ıiltrneye gıre b' l'kte eksiltme gun 

1 'yle ır ı 
teminat arı d bulnmalarr . 
ve saatında !{o. a 

yabancı dilde kitap 

ve lügat alınacak 
Alına J{o. 

M M V Satın . dilen fiyatı 
· · · · tahmın e d 1 - Hepisıne bancı dilin e 

410 lira olan 13 kalemky~ltme suretiy-
r. t ar:ık e sı 10 30 kitap ve luga ;ı; • ünü saat · 

le 26. 12. 938 pazartesı gl{o da eatın a· 
da M.M.V. ıatın alma . 

hnacaktır. . 30 lira 75 kuruş 
2 - Ilk temınat . her gün J{o. 

olup liste ve şartnametl 
da görülür. . cekler teminat· 

3 - Eks iltmeye ~ıre gün ve saa
. ' k eksıltrne 

lariyle bırlı te omaları. 
tında Ko. da bulu 9036 

(5011) 

23 kalem ecza ahnacak 

M . M. V. Satın Al~~ ~:iıen fiyatı 
1 - Hepsine tabını . . üç ka-

. l' olan yırını 
yirmi altı bın ıra rfla satın aıınacak
lem ecza kapalı z;a 

tır. on kanun 939 per-
2 - Eksiltme 26 s d Ankara'da M. 

.... saat 11 e · k ıtembe gunu o da yapılaca tır. 
M. V. satınaJ~a K.ı9so lira olup şart-

3 - llk temınat b delle M. M. V. 
namesi 130 kuruş e 

K dan alınır. • 
ıatınalma 0 • . recekler kanunı 

4 - Eksiltmeye g; kanunun 2 ve 
teminat ve 2490 sayı r 1 belgelerl e 

1 'nde yazı ı 
3_ cü madde erı k tarını eksiltme 

kı · r me tup 
1
. 

birlikte te ı h 1 bir saat eve ıne 
saatinden beheme a alma Ko. başkan-

M V satın 7 kadar M. · · . (50lZ) 903 
lığına vermelerı. 

2 - İlk teminat 225 lira olup şart -
namesi her gün KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa -
tında KO. da bulunmaları (5014) 

9093 

Masa, raf, etejer 

vesaire al.nacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3760 lira 50 kuruş olan Cebeci hasta
nesi eczanesinin 15 çeşit masa, Bf e
tejer ve sairesi açık eksiltme sure
tiyle ve 27.12.938 salı günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma KO. da satın alI
nacaktır. 

2 - İlk teminat 282 lira 38 kuruş ~ 
lup şartnamesi her gün KO. da görü
lür. 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve sa -
atında M. M. V. satın alma KO. da bu-
lunmaları. (5015) 9040 

Elektrolizer klor 

cihazı alınacak 
M . M. V. Satın Alma Ko. 

1 - Tahmin edilen fiyatı bin lira 
olan bir adet elektrolizer klor ciha
zı pazarlıkla ve 27 son kanun 939 cu
ma günü saat 10 da M.M.V. satmal
ma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 75 lira olup şart
namesi her gün Ko.. da görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler teminatla 
riyle birlikte pazarlık gün ve saatin
de Ko. da bulunmal~n. (5017) 9041 

Nal mıhı allnacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 
Hayvanat için çok miktarda nal mı

hı alınacaktır. Şartlarını öğrenmek is
tiyenlerin 21-12-938 tarihine kadar 
Ankara'da M. M. V. levazım işleri da
iresine müracaatları ilan olunur. 

(5027) 9043 

9 kalem müzika alôt ve 

malzemesi alınacak 
M. M. V . Satın Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(672) lira olan (9) kalem mızıka alat 
ve malzemesi pazarlıkla satın ahna
caktrr. 

2 - Pazarlığı 24-12-938 cumarte$İ 
günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (50) lira 40 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satmalma komisyonun 
dan alınır. 

5 _ Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve ti~ilncU mad
delerinde ~österilen vesaıkle ve te -
minatiyle birlikte belli iÜn ve aaa · 
tinde M. M. v. satın alma komiıyo. 

nuna gelmeleri. (5041) 9056 

[ ~~k~~~.~~~~.~·~· ~~~r.ı.i~~~-. 1 
250,000 Kilo un ahnacak 

Ankara Le.vaznn Amirliği Satm 
Alına Komisyonundan : 

1 Alayımızın senelik ihtiyacı 

ıso.ooo kilo un eksiltmeye kon.muştur . 

2 _Tahmin bedeli 32500 hra olup 
muvakkat teminatı 2489 lira 25 kuruş -

tur. .. .. 
3 _ Eksiltmesi 20.12.938 salı gunu 

saat 14 dedir. . . 
4 _ Eksiltmeye gireceklerın ekı.~lt-

günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, un-
me l 'l cü maddelerin -le istenilen belge erı e 

b. likİ'e ihale gün ve saatmdan en geç 
ll . tk bir saat eveline kadar temınat ve e -

lif mektuplarını Amasya ~tay satın 
alm3 l:omisyonuna vermclerı. 

(4969) 8911 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - 3 ordu sıhhiyesi ihtiyacı 2000 
adet battaniye K. zarafla eksiltmeye 
konmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Ko. 

2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup 
muvakkat teminatı 1800 liradır. 

ı - Tefenni kıtaatının senelik ih
tiyacı olan 311000 kilo yulaf K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15550 lira olup 
muvakkat teminatı 1283 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20.12.938 salı günü 
saat 15 dedir. 

3 - Eksiltmesi 26.12.938 Pazar • 
tesi günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatmdan en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını İstanbul levazım a· 
mirliği satın alma komisyonuna ver -

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale günü ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Isparta Tüm sa
tm alma komisyonuna vermeleri. 

meleri. (3971) 8913 9047 

Yulaf ve ot alınacak 
Belediyesinden: 

1 - Belediye Temizlik işleri hayvanatı için lüzumu olan 
(67710) kilo yulaf ile (54168) kilo ot bir gün müddetle 
pazarlık suretiyle ve ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yulafın beher kilosu 6 kurutta-n olmak üzere mu -
hammen bedeli (4062,60) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (304,70) liradır. 
Otun beher kilosu 4,5 kuruş olmak üzere muhammen be

deli (2437,56) liradır. 
Muvakakt teminat ( 182,85) liradırt 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin yazı işleri kalemine 

müracaatları ve ihale 9-12-938 cuma günü saat on buçuk
ta yapılac ğından iste li erin tem·n tlariyle birlikte bele-
diye encümenine müracaatları. (5051) 9059 ---

• 
saıre ah nacak Elbise ve 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 

ı - Okul talebesi için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, ve ilk 
teminatları yazılı elbise ve saire kapalı ztırf usuliyle alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale 19. 12. 938 pazartesi günü saat l4 te okul direktör· 
lüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat ( 409) liradır. 
4 - Bu işe girecekler muhakkak surette ticaret odasından vesika ibraz 

etmeğe mecburdurlar. 

5 - İlk teminatlar Bolu orman mesut muhasipliğinin Ziraat bankasında
ki hesabına 17. 12. 938 akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 

6 - Nümuneleri ve şartnamesini görmek istiyenlcr her gün okul direk
törlüğüne müracaat edebilir ler. 

7 - Teklif mektupları komisyon riyasetine tam saat 13 kadar verilmit 
bulunacaktır. ( 4959) 4932 

Muhammen F. Teminatı Tutarı 
Mikadan Cinsi Lira kuruş Liı-a Lira K. 
100 Takım Harici elbise 27 75 2775 
100 .. Dahili elbise 18 85 1885 
5r Adet Pelerin 12 75 637 50 
50 .. Harict kasket 1 40 70 

100 ,, Dahili kasket 85 409 85 
5452 50 

---..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. --

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

8846 

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

Kira1ık - 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 İsmet 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 oda - Yenişehir'de asfal -
ta 1 dakika kalorifer ve daiınl sıcak 
sulu ve bütün konforu havi. Ti. 2255 
Hayri Yelman 8939 

Kiralık - 4 ve 5 odalı daireler. Ye
nişehir'de Çankaya caddesinde Bakan
lıklar otobüs durağında 35 No. kira 

f ş anyaıılar : 

iş arıyor - Tecrübeli bir müben • 
dis (su, yol, demiryol, köprı.i inşaatı) 
Mühendis Wolf. Ankara Yenişehir 

mühendisler birliği oteli. 8804 

Danı meraklılarına - 20 günde 
mükemmel dans öğrenmek istiyorsa -
nız Ulus'ta B. G. rumuzuna mektupla 
müracaat ediniz. Dans evlerde veri -
lir. 8838 

Satılık : 

Satılık Oda Takımlan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiye;ı.ler Havuzbaşı'nda 

Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e -
debilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 

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

Satılık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano satılıktır İsmetpaşa as
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

8927 

şartları müsaittir. 8951 Satılık Bağ - Dikmen'de asfalt 
' cadde üzerinde 144 metrelik cephesi<>

Kiralık Daireler - Yenişehir İs ~ lan 11704 metre murabbaı sahasında 
met İnönü caddesinde su deposu yanın 

Kavaklı bağ satılıktır. Yenişehir Ataç da Nuri Barlas apartmanında 4 oda ge-
niş bir hol mükemmel daireler müsait sokak 10 numarada Bursa'lt Emine Ti-
şeraitle kiraya verilecektir. Tel. 2146 bas'a müracaat. 8936 

8973 
Satılık Stil Ev Eıyası - Göç yü • 

zünden ingiliz stilinde akaju salon ta-
Kiralık Oda - Bir bay veya bayan kımı, yemek ve yatak odast ve saire. 

için banyo mutfaklı mobilyasız güzel Yeniıehir, Meşrutiyet caddesi Konur: 
bir oda. Yenişehir Meırutiyet cad. Şen sokak No: ıı ı. ci kat Telef: 3491 
yuva Ap. No: 1 re müracaat. Aylığı den Bilimer. 8976 
20 liradır. 8986 

Sablık Otomobil - KuUamlflı eh -
Kiralık Ev - Bahçeli evlerden 65 ven fiyatla 931 mode1i tenezzüh kapa. 

No- lusu Nafıa vekaleti muhasebeııin -
h Şevrole. ZincirH Cami taksi kahve -de Mustafa Altan tarafından kiraya 

verilecektir. Tl: 3470 den 134 de mü- sinde Akşehir'Ji Sıtkı Ercan•a mü.ra - . 
racaat. 8987 caat Tl. 1050 8978 

Kiralık Apartman - Poetane cad . Satılık Otomobil - Çok temiz ve 
54 No: da Hale yakın Esen apartma- gayet ekonomik kapalı ''Reno" otomo
nında 4 odalı daire bütün mü§temila - bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 
tı tam ve hakim manzaralı. Tel 3849 

900 Satılık Araa - Bakanlıklar karıı.am
da Karanfil sokağında 7 50 metre M. 

Kiralık Oda - Mobilyasız güzel bir yeri çok güzel bir arsa. 
oda kiraya verilecektir. İtfaiye meyda- Tel: 2858 
nı İhsan Bey apartmanı ikinci kat 5 

Ucuz Fiyat. 

9011 

numaraya müracaat. 9010 

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

Kiralık - Baylar için kalorifer ve 
her türlü konforlu 2 oda. Bakanlıklar 
postanesi karıısı Çankaya cad. No: 33 

iş verenler : 

Uıt.a aranıyor - Tesviye, resim ve 
oksijen kaynak işlerinden anlar bir 

ustabaşıya ihtiyaç vaTdır. Dolgun yr.v
miye verilir. Bankalar cad. Çiçin yurt 
sokak nikelaj atölyesine müracaat. 

8916 

alt kata saat 2 den sonra müracaat. Piyano Öğretmeni bir bayan aram • 
9023 

yor - Gazetemizde V. G. rumuzuna 
Kiralık - Bir oda hol ve mutfak 

müstakil bir daire Maltepe köprü ba
şında N o: 3 7 Y eniıehir Emcifer cad -
desi su iş mağazasına müracaat. 9028 

mektupla müracaat edilmesi. 9026 

--- Nazarı dikkate --
: Kirahk - Kavaklıdere'de Tahta -
E köprü arkasında 3 oda 1 mutfak ve
: sairesiyle 12 dönüm baf: Görüşmek -: için Alman Sefarethanesi arkasında 

ı-Dr. Kemal Arıcan

Cebeci hastanesi 
Cilt, ıaç ve zührevi -----------------------------------

Maliye Vekôletinden : 
1 - 31 - Kanunuevel. 1937 tarihinde ilan edildiği üzere 

eski bronz be§ kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku
ruşluklar 31 - Kanuevel. 1938 akşamından itibaren teda -
vülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31. Kanuevel - 1938 
akşamına kadar bilfunum malsandıklariyle Cümhuriyet 
Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele 

-:; 196 saydı haneden sorulacaktır. 9029 .. 
: Kiralık - Bah~eli evler mahalle -
i: sinde 65 No:lu ev. 4 oda 2300 No :lu 
: telefona gündUıleri mUrıcat. 9051 -
: Kiralık Oda - Yenişehir Orduevı 
: karşrsı Atatürk Cad. Akasya apartrna,
:S ru No: 6 9052 --: Kiralık Daire - 3 oda mutfak ban--: yo havagazı elektrik su. Müdafaai hu-
5 kuk cad. Halk sineması sırasında 51 
E Erek apartmanı 9055 -- ettirmelidirler. : - -- ~ Kiralık - Ulua Meydanında Koçak 

hanında birinci katta yazıhane için 
elverişli 2 ve 3 odalı daire kiralıktır. 
Kalorifer ve asansör var. 9067 

: 2 - Tedavülden kaldırıla·n bu nevi paralar 2257 numara- E 
: lı kanunun sekizinci maddeıi mucibince 1 - Kanunusani · E 
~ 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - : 

hastalıkları müteha1111u 
Muayene: her gün 3 · 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

--ESKİ NAZI-.. 
Kışlık kadın ıapkalarmın en 

son Paris modelleri gelmittir. 
Muhterem müfterilerimizin gör· 
melerinl rica ederiz. 
Bankalar caddesi. 8894 

= dıklarma ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- -
: yatta kullanılabilecektir. ( 4964) 8959 E - -':iıııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Zayi - Trabzon nüfus dairesinden 
aldığım ve içinde askerlik terhis tezke
rem yazılı olan nüfus kağıdınu kay • 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi -

Kiralık - Bahçeli Evler Kooperatı - nin hükmü olmadığı ilan olunur. An -
finde beı odalı tam ko:ıforlu 117 No. kara Yenişehir Vardal Ap. Altında 
lu ev aylığı elli liraya kiralrktır. Ye - No: 29 Haaan o,ğ. 326 doğumlu Salih 
rinde görülebilir. Telefon: 1296 Uzun. 9030 
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ANNELER, DİKKAT 
Et ve sebezlerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz 

ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince 
barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir. ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

1-!alsizlik, kansızlık, ~azım~ızlık, karın a.ğrıla~ı, karın ıişmeleri, bunın, makat kaşınması, 
1shal, o~';'rluk, baş donmes1, salya akması, sar aya benzer sinir halleri, gece korkuları, gör
mede, ıııtmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

• 

1 B • t s m e 1 s •• • t v 1 
• 
1 

Ve BACI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca koşar, atlar, ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar 
danseder, güneş banyosunu alır velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz . 

FEMİL ve BAGv ı Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 

bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve se
ve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
Dİ~l_{A T: ~u~landıktan yirmi dört saat sonra solucanlar diişzmezse çocuğunuzda solucan olmadı

ğına ıtımat edınız. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazı
lıdır. 

FEMİ L ve BAGI 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler altında bile sezilmez, kullanan ka-

dın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz. 
Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların 

FEMİL ve BAGI 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler. Gece yatarken iki 

kutu bisüvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, ıo yaşından aşağı çocuklara her ya için gece yatar
ken bir çizgi bisküviti verilir. Fiatı her eczahanede 20 kuruştur. (İ S M E T) ismine dikkat. 

hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geç
miştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BACINI eczane 
ve büyük ticarethanelerde bulunur. 

H i L KAT, 
Daima kanunlarına sadıktır 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı 
hareketin cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviye
ti~i gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa
ahyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 
kuvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi -
yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

FOSF 
Kan, kuvet ve işteha şurubu 

lçnıiye başla, FORFARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçlarını gayet fenni 
bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 
Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, sinirleri, adaleleri sağlamlaş
tırır, Azim ve faaliyeti, hafıza ve zekayı yükseltir, bütün kudretle
ri uzviyete tophyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçirir. FOS
FARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik ve gençlik sa
çar, her eczanede bulunur. 

Karıtık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat. çocuk 
gıdalarile yavnınuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hu6ubattan yapılmış 

{}&~@fj) 
Ö~lii 

unları 

HASAN OZLO U LARI 1 
Çocuklarınıza yedi · · E .. · l'k l rınız. n yuksek evsafa ma ı o an 

.. bu özlü unu 
Dunyada mevcut roc k d l .. l'd' 

"J u gı a arının en mukeınme ı ır. 
Pirinç, Yulaf, Mercimek Bu~d 1 . M 
T .. I" B lya Bad ~- g ay, rnuk, Patates, ısır, ur u, eze , ern 'r&Vda ·· .. 1 ki 

d . . . ' r ozu un arını çocu arınıza 
ye ırınız. 3934 

U L U S - 19. uncu yıl •. -:- No. : 6233 
lmtıyaz Sahıbı 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı idare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Mıidurü: Alı Rı:r.a BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 1) 

, Dr. Hulki Keymen ' 
Birinci Göz hastalıkları 

mütehassısı 
sınıf 

Belediye sırasında Emek apar
tımanı .. Her gün saat 17-19. Cu-
martesı gilnleri 14•19. 

8989 

Zayi - Ank:ııa belediyesinden al -
dığım 256 No:lu motosiklet l"k . y . . . pa amı 
kaybettım. enısını alacağımdan es _ 
kisinin hiikmü olmadığı ilan olunur. 
Cebeci Yekta Kozan 9050 

, 

• • 

1 
KAN VE DERMAN 

• Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik ve 
B İ OG EN 1 NE acı nebatat hülasalarile tababetin fevkalade 
ehemiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği bir 
devadır. 

• • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık-
81 OG EN 1 NE }ardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kan
sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kanda
ki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. lştihayı açar derman
sızlığı giderir, vücuda daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk 
rengini canlandırarak pemebleştirir. 

B 1. OG EN .
1 
NE S~n~rlerin kıymetli ~e sadık bir arkadaşı~ır: 

Sınırlere kuvet verır. Hastayı ve muhıtnı 
usandıran birçok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şifalandı-
rır. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara 
(BİOGENİNE) kadar istifade temin edemez. 

• · Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteni-
81OGEN1 NE den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel gevşek
liğinde pek mühim rol oynar. 

Sıtmaya karşı fevkaHide koruyucu tesiri oldu-
8 İ OG EN İ NE ğu gibi sıtma nckahetlerinde de pek müessirdir. 

Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 
B İ QGE NİNE kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin mü· 
saadesini haizdir. Her ezcahanede bulunur. 

BAYLAR __ ,llıııı. ~ 11111~11111111ıı_ıı~111.111111111.11~1111 ~ 

: Ehlıyet sahıbı hır makınıste : 
: ihtiyaç vardır. Taliplerin -Küçük bir ihmal insana bütün 

bir hayatı zehir eder. 
Unutmayınız ki: 

= Sinemalara müracaatı. 
'=iııııııııııııııııııııııııııııırıırırııı,. 
Ucuz portakal satışı 

Ankara Memurlar Kooperati
fi mağazalarında, Dörtyoldan 
hususi surette gelmiş olan porta
kalların: 

100 adetlik sandığı 

Böbreklerden idrar tor
basına kadar yollarda
ki hastalıkların mik-
roplarını kökünden 

temi:zlemek için 
kullanınız. 

HELMOBLÖ 

L 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorlukla

rını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık 

sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te

min eder. Sıhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizme, 

150 ,, ,, 
kuruşa satılmaktadır . 

168 
160 
9064 

nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınız~ _derhal ke .. ser. 
.. .. icabında günde 3 kate alınabılır. 9054 .. 

Prezervatifleri 
dir. 

Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 40 kuruş. 

Her eczanede bulunur. 9062 

Başınız mı ağrıyor? 
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu 

rahatsız ediyor? 
Bir tek kaşe . ~ 

NEOKÜRİN 

Bütün bunları derhal gıderır. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 ka§e 
alınabilir. 

NEOKÜRİN 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ --
çay 

----- Hususi -----
ve kahve şekeri 

-------. ------
~ Türkiye Seker Fabrikaları A. Ş. çay ve kahve için 2,5 kiloluk ka- ~ -: palı paketler içinde Kare tekerleri çıkarmıştır. - --------------
----------

-
Fabrikada el değmeden otomatik makineler le paketlenen bu şekerler temizliğin bütün : 

şeraitini toplamıt bulunuyor. : 
Sıhhatini sevenler şüphesiz bu şekerleri tercih ederler. : 
Halkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye teker fabrikaları anbalaj masrafın- : 

dan da mühim feda karlık yapmak suretiyle mutad fiyatlara kiloda ancak iki kurut zam- : 
metmiıtir. ---Ankara' da umumi deposu: Her şeyin en İyisini, en temizini en ucuz fiyatla satan ---

Kooperatifi Şirketi ve tubeleridir. Memurlar ------E Toptan alanlara ayrıca tenzilat yapılır. 
E Her bakkaldan bu tekerleri isterseniz hem temizliğine hem tartısına emin olarak teda- : 

---
E rik edebilirsiniz. 9067 -
'=iııııırıııııııııııııııırıııııııııııııııııııırııııııııııııırıııııııııııırtıııııııııııııııııırııııırıııııııııııııııııııııııı ,;: 
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Yeni 
BU GECE 21 DE 

GÜNAHKAR KIZLAR 

Gayet enteresan bir mevzu 
taşıyan fevkalade bir film 

GÜNDÜZ MATİNELERİNDE 
AŞK ŞARKISI 

UCUZ HALK MATİNESİ 

12.15 de 
AVE MAR!A 

SiNEMALAR 
Halk 

BU GON BU GECE 
Sabırsızlıkla beklenen 
A YNAROZ KADISI 

Türkçe sözlü ve şarkıh büyük 
komedi 

Sus 
BUGÜN BU GECE 

IKl AŞK ARASINDA 

Bat Rollerde 

Moren O'Sullivan - Robert Taylor 
Virginia Burce 

İlaveten 
ATA'ya ait bir hatıra 

Seanslar 

-----------------------------------------Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. :: =: 14 - 16 - 18. Gece 20.30 da 

Oynxyanlar V ASFl - HAZIM 
Behzat - l. Galip - Emin Belli 

Halide - Şevkiye - Mahmut 
Muammer - Said - Necla 
Nevin - Perihan - Sami 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj = A K d · 'b SUS · d · = 
~30 •ku.ru.ş .• H.er.ec.za.ne.de•b•uı.un.urr. \ ~1111 ~~1~1~~1111111~1ll~~:lll~l~:;;;~;l~:;I~1~~;
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39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RUŞTU 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


