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Ulus Baannevi 

Çankll'J Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara ---TELEFON 

YARIN lKt BUYUK 

ANKETE BAŞLIYORUZ : 

1 - Kanser ve kanserle mücadele 
haklunds doktorlarımızın fikri. 

SONTEŞRlN 
1 9 3 8 ---

5 KURUŞ 

İmtiyaz ıahibi 1144 
Baımuharrir 1371 
Yazı iı;leri 1062-1063 
Matbaa müdürtl 1061 
İdare 1064 

'411-11:';11? -Z1:'i-Jl!!:IF?i-ll;,W 
2 - .Avukatlık kanunu hakkında hu· 

kukçularrmızın fikirleri. 

Atatürk'ün vasiyetnemeleri açı 
Vasiyetname 9 eylül tarihlidir ve 6 teşrinievelde 

bizzat Atatürk tarafından notere verilmiştir 
~1111111111111111111111111111111111111!::, 
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Atatürk'ün diin açılan va iyetname i 

aşağıdadır : Dolmabahçe 5.9.938 pazartesi 

l\lalik olduğum bütün nukut ve hi ı;;c 
l il Çanka,,·a"daki nıcnkul "'C gay-

senct er c .1 • 

ri ıncnkul emvalimi Cüınlıurıyet H~lk 
P 

. . "'u"deki -.artlarla, terk ve va-.ıyct 
artıı;;ıne a :. 

: ediyorum: 1 . . ı·k· 
: 

1 
_Nukut ve hisse ı;ıenet crı, şım• ı ı 

E gibi, lş Bankası tarafından nemalamhrı· 
: lacaktır. . § 2 - Her seneki nemadan, hana nıı;;het-
: 1 • r· mahfuz kaldıkça, yaşa<lıklar1 
: en şere ı - . 
: müddet~e, 1\fakbu]e'ye ayda bi~, Afete 

lira ve Rukiye ile Nebilc'yc şimdiki yü
zer lira verilcct·ktir. 

3 - Sabiha Giikçcn'c bir ev ele alma-
hilccek ayrıca parn verilc•cc·ktir. 
4- :l\lakbule'nin ) a-;,;aılığı miiddctçc 

Ç.ankaya'da oturduğu ev de t•ınri1Ulc ka-

lacaktır. 
5 - l~mct İn()n\rniin ço<•uklnrına yiik-

~<·k tah!"i1lerini ikmal kin muhtac olacak-.. .. 
]arı yarclım yapılacaktır. 

6 - Her ı-t•nc nt•matlan miitehaki mik
tar yarı yarıya. Tiirk Tarih ve Dil kurum
larına tahısis edilcct"ktir. 

K.ATATVRK 
(a.a.) 

--------------------------------
-------
= --
---§ SOO, Sabiha Gökçen'e 600, 'Ulkü'ye 200 

~1111111111111111111111111111111111111 ~ 
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Vasiyetnamenin açılışında 

Atatürk'ön hemşireleri, Adliye, Hariciye, 
Dahiliye Vekilleri ve bazı mebuslar vardı 

l AR f 

Bir devlet 
stüdyosu 

l 
Büyük Şef Atatürk' ün vasiyetnamesi dün mahsus merasimle Adli- \ 

ye sarayında sulh hukuk mahkemesinde açılmıştır. Bu merasim esna
sında, Atatürk.'ün hemşireleri Bayan Makbule Boysan ile Adliye Veki·. 
li Hilmi Uran, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Dahiliye Vekili Refik 
Saydam, bazı mebuslar ve birçok hakimler ve avukatlar hazır bulun-
muşlardır. 

~-" ';:~1:-.i..mi. evvela üzerinde sivil elbise olduğu halde bir hitabe irat 
F.R.ATAY 

Oç dört gündenberi sinemalar, 
:A.tatürk'ün hayatına ait sesli film 
parçaları göstermektedirler. Bu 
filmleri seyirden dönen herkes 
kaybolmuş olanın sesini duymak
la derin bir teselli hissetmekte
dir. Ve hepsinin dileği §udur: 
"- Aman, bu şeritleri çocukları
mız için saklıyalım!,, 

Atatürk enstitüsünün ilk yapa· 
cağı şeylerden biri bu olmalıdır. 
Atatürk'e ait pek eskiden gör· 
müş olduğum bir filmin şimdi 
nerede olabileceğini maatteessüf 
kimse bilmiyor: Bu· film Gazi 
Mustafa Kemarin lzmir zaferin· 
den biraz sonra bir lzmit kasa
basına gelişini göstermekte idi: 
"- Evet biz de hatırlıyoruz. Fa
kat acaba Harp Akademiıi'ne 
verilmif olanlar aras~~~a .~ıdı.r? 
Yoksa bir depoda çuruyup gıt • 

. 'd' , mı§ mı ır. ,, . . . k 
Bizim istiklal harbimızı,, ın_. 1-

laplar1mızı, y~ni bü~U:n yenı. Tur
kiye devletinın tarıhı, sessız .ve 
sesli sinema ve gramofon devr~.n: 
de olmuştur. Eğer birkaç tesad~_f ı 
fotograf parçası da olmas~, ~u. • 
t .. n bunlar 1stanbulun fethı gıbı, 
u ' d . d imkansız olduğu bir evır . e ge~· 
miş gibidirler. Kültür sevıyem~.z 
müsait olmuş olsaydı, yahut mu· 
nevver sanatkarlar ba~ta hul~
nanlara bu yardımı temın e~ebı~
miş olsalardı, bizler şimdı, ~ır 
salonda oturur, yeni Tür.kı.y~ 
cümhuriyetinin biıtü~ tarıhını 
manzaralariyle, seslerıyle, şu. an· 
da gözümüzün önünden geçı~or 
gibi canlandırır,. seyred~rdık. 
Heykelin ve resmın şah.sı ~we_ za· 
manı az çok tesbit edebıldıgı de· 

. 1 rde "eriat yüzünden koskoca 
vır e :ı •• d .. k 

· · mechuliyetlere gom u · 
mazıyı . 1 
K d'miz bu nevi vasıta arın a · 

en ı d w wd 
zami inkişaf bul ugu ça~ a Y,e: 

ederek Buyu!' ?~uc.A • ~-- ...:.ı ':'t.njs_ve bunu müteakip kanuni vazifesi· 
ne başlıyacagı ıçın bakım elbısesını gıyeıeh, ...__..; ~ııhtelif mühürleri 
ve Büyük Şefin imzasını havi bulunan bir zarfı, hali hazırdaKı ve-::>.-. 

tini zapta geçirtmek suretiyle tespit ettikten sonra, açmıştır. 
Bu zarfın içinden ikinci bir zarf ile aynca bir kağıt çıkmıştır ki, bu 

kağıt Atatürk'ün, T aptas hanında altıncı noter İsmail Kunterin, Hasan 
Rıza Soyak'm ve Dr. Neşet Ömer lrdelp'in imzalarını havi olan bir za-

bıt varakasıdır. 
Hakim, noter tarafından tutulmuş olan ve menli aşağıda münderiç 

bulunan bu zaptı alenen okumuştur: 
" Busün 6 tefrinievel 1938 saat 11 i 1 O geçerek dairemde ifle mef· 

u gul ilıen Atatürk'ün beni çağırdığını tebliğ ettiler. Saraya gittim. Hu· 
" zurlarına çıktım. Orada Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak ile doktor 
" Neıet ômer /rdelp ha:z.ır olduğu halde Atatürk üstü kapalı ve mühürlü 

'' bu :z.arlı bana uzattı ve: 

" - Bu berıim t'asiyetnamcmtlir. Size tmdinı ediyorum. 

K~nuni icabatmı icra edersiniz.'' 
•• Jedi. Jıbu :z.aptı huzurlarında tanzim ettim, altını hem Atatürk, 

" hem de ha:r.ır bulunan Hasan Rıza Soyalı ile doktor Ne§el Omer Jrdelp 

" benimle birlikte imza ettiler.,, 
Hakim, bu zabıt münderecatını mahkeme zabıtlarına geçirtmiş, ve 

bunu müteakip zarfın şimdiki halini tavsif ettikten ve üzerinde bulunan 
mühürlerin ve imzaların aynen muhafaza edilmiş olduğunu tespit eyle· 
dikten sonra bu ikinci zarfı da açmıştır ki, bunun içinden bizzat Ata· 
türk.ün kendi elleriyle yazılmış olan vasiyetname çıkmıştır. 

Hakim bu vasiyetnameyi alenen okumuş, aynen zapta geçirttikten 
ve kanuni merasimi ikmal ettikten sonra celseye nihayet vermiş· 
tir. (a.n·) 

t
. t'k· halbuki Atatürk,e aıt - hırı 
lŞ ı ' . ı amerikalıların himmetıy e : a~ • 

cak bir iki hatıra alakoya~ıldık. 
Bu icatlar mensubu oldugumuz 

( Sonu 3. üncü sayfada) 
Ankara Sulh Hakimi vasiyetnameyi a~ıyor 

Vasiyetnamenin açılışında bulunan Atatürk'ün hemşireleri Bayan Makbule Boysan, 
Adliye, Hariciye, Dahiliye Vekilleri ve bazı mebuılar 

Türk - Sovyet münasebetleri 

Hari<lye Vekllimlzin Tas muhabirine beyanall 

~ İki memleket arasında samimi 
dostluk rabıtaları teessüs 

ettiğindenberi değişmemiştir 

M hk k
,.t.b' . t . Ankara, 28 a.a. - Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu "Tas,, ajan-

ku sı mu a 1rım a u e ere , en 1sme aşag1 a ı eyanatta u un-a eme a ı ı vasıye nameyı l h h' · · k h \ d k k d. · w d k. b b ı 
o yor muıtur: 

••- "Tas" ajansı muhabirini büyük 

k ld 
bir memnuniyetle kabul ediyorum. Bacye ilimiz ge İ Şefimiz ısmet lnönü'nün geçen gün 

~ ecnebi basınına yaptığı umumi beya. 
• . • • .. natta, Kemalist rejiminin hususi vas· 

Başvckılımız B. Ce~al Bayar dun frnın onun devamlılığında mündemiç 
aaat 1.36 da huausı trenle Zon· olduğunu teyid eden ü 1 · h h 1 
guldak'tan dönmÜ§tÜr. Baıveki· de bizzat siz de kacdmt e~ı . e.r d~ . 
· · d y k.ll Y e mış:sınız ır. 

l'!'"ız Ankara garın a. • ~ ı ~-r, Milli faaliyetin bütün sahalarında ha
brrçok mebuslar, şehrımızın mul· kikat olan bu ~e h · • · - • · • z l · .,. y, arıcı sıyasette ev-
~ı ve aakerı ılerr ge en erı tara· leviyetle bir hakikattir. Bugün bana 
·-*'an karıılanmıftır. verdiğiniz fırsattan istifade ederek 

siııo, ve aizin vasıtanızla da Sovyet 

T T
.. 1 efkarı umumiyesine demek isterim ramvay ve une ki, Türkiye'nin harici siyaseti Türk. 

Sovyet münascbatına müteallik bütün 

ıirkellerinin 

safin ahnması 

Şirket mümessilleri 
Belçika'dan geldiler 

tezahüratında iki memleket arasında 
samimi dostluk rabıtaları teessüs et· 
tiği andanberi değişmemiştir. 

Büyük komşu memleket için olan 
dostluğumuz yalnız siyasi bir vahime 
değil Türkiye ve Sovyetler Birliğin
de yeni rejimler kurulalrdanberi ge· 
çen hadiselere kök salmış olan bir ha· 
kikattir. 

Size şunu da söylemekle bilhassa 
bahtiyarım ki, nasıl memleketimin 
Sovyetler Birliğine karşı olan siyase· 
ti değişmemiş ise türk milletinin de 
hissiyatı, derinliklerinde hiç bir de· 
ğişikliğe uğramamıştır. 

Geçenlerde eski ve aziz dostum ve 
Sovyetler Birliğinin mümtaz mümes-

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu 

sili Hariciye Komiser Muavini B. 
Potemkin'i burada kabul ettiğim sıra· 
da dostluk hatıralarımızı yadetmek 
ve size bütün söylediklerimin bir ke
re daha müşahedesini yapmakla hah· 
tiyar olduk.,, 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Tram
vay ve tünel şirketlerinin devletçe sa· 
tın alınması için Nafıa vekaletiyle c;ir
ketler arasında aç.ılacak müzakerelere 
bu hafta başlanacaktır. Müzakereleri 
yapacak olan şirketin mümessilleri 
Belçika'dan İstanbul'a gelmişlerdir. 
Çarşamba akşamı Ank.ara'ya hareket 
edeceklerdir. 

Verilen haberlere göre şirketin bü· 
tün tesisatının azami iki milyon lira 
kıymetinde oldugu yapılan tetkikler 
neticesinde tespit edilmiştir. Mevcut 
şebeke ve tesisat uzun yıllardanberi 
bakımsız kaldığı ve hiç bir surette ta
mir edilmedikleri için bunların dev
let tarafından satın alındıktan sonra 
birkaç mily<>n liralık sarfiyata ihtiyaç 
gösterecekleri tahmin e<lilmektedir. 

Balkan Antantı 
Genel Kurmay Reisleri 
Konferansı - dün açıldı 

Nafıa vekaleti şirketler baş müfet
tişliği yaptığı tetkiklerde rayların alt 
taraflarındaki taban kısımlarının bü
yük bir kısmının çürümüş olduklarını 
görmüş ve bunları fotoğrafilerle tcs· 
pit etmiştir. 

Kamutay' da 
Dün Kamutay'da, Atatürk'ün ve -

fatı münasebetiyle Belçika ve Maca -
ristan parlamentolarında söylenen nu
tuklar okunmuş ve bu hususta mebus· 
larımız şükran hislerini bildirmişler -
dir. Kamutayın toplantısına ait tafsi· 
lat 7 nti sayf amrzdadrr. 

Ziyafette General Papagos ve Mareşal 
Çakmak mühim nutuklar verdiler 

Atina, 28 a.a. - Balkan antantı genel kurmay reisleri dünkü 
pazar günü sara.ya ve Veliahtin köşküne giderek defteri imzala· 
mıılar ve müteakiben Başvekil Metaksas'ı, kolordu kumandanı· 
nı, harbiye, bahriye ve hava müsteşarlarını ziyaret etmİ§lerdir. 
Bu ziyaretler kendilerine iade edilmiştir. 
Yunan Erkanıharbiye nıisi, misa- :--------------

firler şerefine bir öğle ziyafeti ver· 
miştir. 

Ko11/crmı~ın mesaisi 
Atina, 28 a.a. - Balkan antantı ge

nel kurmay reisleri konferansı bu sa
bah saat 9 da yunan genel kurmay re
isi general Papagos'un riyaseti altın· 

( Sonu 7. inci say! ada 

fethi Okyar' a dair verilen 

haberler astlsudH 
Ankara, 28 a.a. - Bazı İstanbul 

gazet_clerindc Londra Büyük Elçisi 
Fethı Okyar hakkında verilen haber
lerin doğru olmadığını bildirmiye A· 
nadolu Ajansı mezundur. 
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Bir eser dolayısiyle 
.E!~.i~ al.tında. d_ur~n b~r ~itap, dostum Bedrettin Tuncel'in "Tiyatro 

tarıhı ısımlı eserının ılk cı)dı, bende, umumi kıymet ve hüviyetinin çer
çevesi dışında, şahsi intıbalar uyandırmaktan nasıl geri kalabilirdi? 
Dostum~~ d~ha lise sıralarıl\'rla arkadaılık ettiğimiz günlerden batlıyan 
ve her gun bıraz daha artan tiyatro afkını hatırladun. O, daha liaeden 
çıkmadan tercüme ettiği eserler Darülbedayi'de oynandı. Bedrettin son
ra Avrupa'ya gitti, lisan ve edebiyat tahsil ederken, bir yandan da çok 
sevdiği tiyatro ile yakından alakadar olmaktan geri durmadı ve Fraıua
dan memleketine, kuvetli bir kültür aahibi olduğu kadar tiyatro bahsin
de genit bir vukufla dondü. Yeni açılan tiyatro mektebi, onun bu tahai 
istidat ve kabiliyetinden istiğna edemezdi. Bedrettin Tuncel, tiyatro 
mektebindeki derslerini yalnız bu mektep çerçevesine inhisar ettirmiye
rek bwıları, kütüpanemizde hakikaten bir boıluğu dolduracak eserler 
haline getirmek itine giritmekle çok isabetli bir harekette bulunmuıtur. 

Bedrettin Tuncel'in üç cilt teıkil edecek olan "Tiyatro tarihi'' nin 
Kültür Bakanlığınca neşredilmit olan ilk cildi eski zamanlar tiyatrosunu 
tetkik ebnektedir. Müellifin, kitabınm batına koyduğu önaöz bize, ikin· 
ci cildin, tiyatronun orta zamandan on sekizinci asra kadar ve üçüncü 
cildin on dokuzwıcu asırdan zamanımıza kadar olan tarihini ihtiva ede
ceğini haber veriyor. 

Bedrettin Tuncel'in yakından bildiğim itina ve titizliği ilk telif eae· 
rinde de sarahatle göze çarpıyor. Eserinin mükemmeliyetini ve ilmi aı
hatmı temin için müracaat etmit olduğu mehazlerin bolluğu da buna i.ti
kir bir delildir. 

Tiyatroyu bir eğlence ve vakit geçirme vasıtası diye değil de bir kül
tür ve irfan mi.bedi telakki eden gerçek tiyatroaeverler muhtevası kadar 
ba.aılmaıı da mükemmel olan bu eseri almall ve dikkatle okumalıdırlar. 

Tuluat devrini bir daha açılmamak üzere kapadığanız ve aahne aa
natkirlığmı kültür aeviyeaine kavuıturmak itine giriıtiğimiz bir sırada 
tiyatro kültürünün eaasmı kuracak eserlerin dilimizde çoğalmaamı te
menni etmemek mümkün müdür? Bedrettin Tuncel bu eseriyle itte bu 
hayırlı çığırı açnuştır. Bu neviden emek ve bilgi mahsulü eserlerin ço-
ialnıaaı memleket hesabına büyük bir kazançtır. Yatar NABi 

İstanbul'da iki müze 
Ebedi Şefimizin hayatlarına ve 

inkilôplarına ait hôtıralar toplanacak 
Ebedi Şefimiz Atatürk'e ait bütün 

hatıraları toplamak ve onlardan hiç 
bir şey eksiltmiyerek yeni nesle devr
etmek kararı, lstanbul'a iki müze ka -
zandıracaktır. 

Bunlardan biri, "Şehir ve inkılap 
vesikaları, müze ve kütüphanesi'' dir 
ki. birincikanun ayının ilk günlerinde, 
harf inkılabının onuncu yıldönümü 
vesilesiyle bizde matbaaların ~aşlan : 
gıç ve tekamülünü gösteren bır sergı 
i.le birlikte halkın istifadesine açıla -
caktu. 

Müze kısmı, gimdilik haftada üç 
etin, kütüphane kısmı da beş gün açık 
bulundurulacaktır. Müzede Cevdet 
Papıun ve Muallim Cevdetin zengin 
}'azma kitap ve vesikalarının taanifi 

'bitnıittir. 
On iki camekan içinde İstanbul 

lllnatkirlannın vücude getirdikleri 
muhtelif mevzulara temas eden bin • 
lerce eıya teıhir edilecektir. 

Diğer on camekanda da, büyücü • 
lWc, falcılık, cüircilik, başta olmak Ü • 
zere, Atatilrk inkılabının ortadan kal· 
dırdıp hurafeleri tesbit eden bir çok 
eterlere te.adüf edilecektir. 

limdiden her şey yerli yerine kı;>
nulmuttuı. 

Müzede, yazı ıekillerimizin &eçir • 
elifi lldha1ar üzerinde insanı saatler -
ce meşgul edecek bir salon açılmııtır. 
Burada, türk hattatlarının, arap harf
lerini tesbitte gösterdikleri muvaffaki
yetleri ve incelikleri başından sonuna 
kadar takip etmeıt nıiimkün olacaktır. 

. o~dan biri. (tarikat) tara has
redilmittır. Bu odada, tekkelerin ilga· 
aı sırasında, latanbul'da mevcut on ye
di tarikatin biıtün lunk dökük hatıra, 
vesika ve eaerleri bir araya toplanmış 

dil ve tarih gibi bütün Atatürk inkı • 
Hiplarına yer verilmiştir. 

Evin, en hazin kögesini, O'nun ö -
lümüne ait hatıralarım ve vesikaların 
bir araya toplanacağı oda teşkil ede -
cektlr. 

Bu odada, Atatürk'ün ölümüne te
kaddüm eden günler içinde intişar e -
den tebliğler, son fotograflar, katafal
kında yakılan mcşaleler ve daha şimdi
den teferruatiyle tesbit edilemiyecek 
birçok kıymetli eşya, tertibli bir su -
rette sırasiyle yer almış bulunacaktır. 

Avukathk kanunu 
tatbikat.na hazırhk 
İstanbul, 28 (Telefonla) - 1 birin

cikanunda 12 kişilik baro inzibat mec
lisi toplanarak yeni avukatlık kanunu
na göre avukatların tescili için tazım· 
gelen tedbirleri alacak ve hemen işe 
başhyacaktır. 

Yeni kanunun istediği şartları haiz 
olmıyan avukatların sayıları baro mec
lisinin tetkikinden sonra anlaşılacak· 
tır. 

Kabotaj limanlarındaki 
iskeleler geni~letiliyor 

1atanbul, 28 (Telefonla) - Deniz
bank kabotaj limanlarındaki iakeleleri 
yükleme boşaltma işlerini kolaylaftır
mak için tamir ettirmiye, mevcut ol -
mıyan yerleri de yeniden yaptırmıya 
karar vermittir. 

ULUS 

C. H. P. nin aldığı 

Atatürk' ün cenaze 
töreni filmi geldi 

Atatürk 
Mahmul Esal Bozkurt' un dünkü 

inkılap dersi 

Altın, platin ve gümüş eşya 
üzerinde devlet damgası Pc 

C. H. P., Atatürk'ün cenaze merasi
minin yapıldığı gün bir filim aldır
mıştır. Röportaj şeklinde aldırılan bu 
filmin 2000 metre1i.k kısmı şehrimize 
gelmiştir. C. H. P. bütün halka göste
rilmesini temin e~k ınaksadiyle fil
mi Ankara sinemalarına parasız ver
miştir. Buna mukabil Ankara sinema
ları fiyatlarda tenzilat yapmışlardır. 

55 kuruşluk yerler 35 kuruşa, 35 kuruş
luk yerler de 20 kuruşa indirilmiştir. 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün hayat -
larına hasredildiğini yazdığımız dün • 
kil inkılap dersi, halkevi salonunu 
dolduran seçkin bir kalabalık önünde 
saat 17 .5 da İzmir mebusu profesör B, 
Meıhmut Esat Bozkurt tarafından ve
rilmigtir. 

Hatip, ebedi Şefimizin eşsiz haya
tının ve inkılaplarının veciz bir izahı
nı yapmış; onların cihan tarihindeki 
yerini belirtmiş ve Atatürk'ün şahsi -
yetinin gelip geçen devlet şefleriyle 
mukayesesini, inkılaplannm cihanşü
mul mahiyetini anlatmıştır. 

Maliye Encümeni 
teklifinde bazı 

hül<ümetin 
tôd iller yaptı 

nase 
Hükümetin altın, platin ve gümüşten yapılan her nevi eşya ydı 

damga vurdurulması mecburiyetine dair hazırlamış olduğu ka le ı~ 
nun projesini Kamutay maliye encümeni tetkik etmiş ve yeni bit 
metin hazırlamıştır. Proje bugünlerde bütçe encümeninde tetk lonly~ 
d·ı k. za ~ e ı ece tır. Rus]J 

Bu proje, memleket dahilinde satı- maddelerin beş gramından on ku 
Filim bugünden itibaren Ankara 

sinemalarında gösterilımiye başlana
caktır? 

lığa çıkarılan altın, platin ve gümiış- ve gümüş eşyanın beş gram ndan imza 
ten mamul eşyanın değerinden fazla- santim alınacaktır. Altın, plfitin ka içind 
ya satılarak halkın iğfal edilmesine lama e yanın damga resmi beher pa me 
ve zarara uğramasına mahal ve mey- çadan 25, gümüş kaplama eşyanın b leler 
dan verilmemek ve muhtekirlerin sui- her parçasından 10 ve yaldızlard ifad 
istimaline nihayet verilerek, emniyet 7.5 kuruş olarak alınacaktır. ruz. 
ve itimatla alı§ veriş yapılması için Bu hükümlere tabi eşyayı dükkiO pak 
hazırlanmıştır. Bu gaye için de bu ve magazalarında bulunduran amil .e 

Kamulaya gelen 
kanun projeleri 

Dün hüklimetten Kamutay'a dört 
kanun projesi ve iki ölüm maroatası 
gelmiştir. Projeler şunlardır: 

1 - 1938 mali yılı nıuvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cetvelinin 
İktısat Vekaleti kısmına bir kadro ek
lenmesi hak.kında kanun layihası 

2 - Devlet demiryolları ve limanla
rı i~letme umum müdürlüğü 1936 mali 
yılı hesabı katisi hakkında kanun layi
hası. 

3 - Subay ve askeri memurların 
maaşları hakkındaki 1453 sayılı kanu
nun üçüncü maddesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun layihası 
4 - Türkiye'de harp silah ve mü

himmatı yapan hususi sanayi müesse
selerinin kontrolü hakkında kanun la
yihası. 

Tezkereler 
5 - Bergama'nın Kınık nahiyesinin 

Karatekeli köyünden Mehmet oglu 
bekçi OsmanTaşır'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresi. 
6 - Susurluk'un Gurafa köyilnden 

Abdülgafur diğer adı Gafuroğlu Ziya 
Sönmezyalçın ve Bandırma'nın Ergi
li köyünden Ramazanoğlu Şaban Kut
luerin ölüm cezasına çarptırılmaları 

ha.kkında Bafvekiilet tezkeresi 

iç Bakanlıkta nıt•nıuriyct 
imtihanı 

İç Bakanlıkta açtk bulunan me -
muriyetler için yapılacak müsabaka 
imtihanı geri bırakılmıştı. İmtihan 1 
birincikanunda vekatet salonlarında 
yapılacaktır. 

Vakıflar müdürleri arasında 
Açık olan Diyarbakır vakıflar mü • 

dUrlügüne otuz beş lira maaşla Bitlis 
vakıflar müdürü Haydar Kılıçoğlu, 

Bitlis vakıflar müdürlüğüne otuz lira 
maaşla Kayseri vakıflar mUdürü Naci 
Atalay, Kayseri vakıflar müdürlüğü -
ne otuz beş lira maaşla vakıflar umum 
müdürlüğü Ayniyat muhasibi Remzi 
Gürer tayin edilmişlerdir. 

Ut•clc·n terbiyesi genci dirck
törliiğii hakkında hir tamim 

Beden terbiycai genel direktörlü
ğüne tayin olunan tümgeneral Cemil 
Tamer'in işe başlamaaı dolayısiyle İç
bakanlık valiliklere bir tamim yapmış
tır. Bakanlık bu tamiminde çok mü -
him olan beden terbiyesi işinin haşan 
ile temini baknnından dahiliyeyi alika
dar eden hususlarda azami kolaylık 

ve yardım gösterilmesini valilerden is
temektedir. 

İki saat kadar süren konferans bü
yük bir alaka ile dinlenmiş ve salonu 
dolduran kalabalık ebedi Şefimize hay 
ranlık ve şükranını izhara yeni bir ve· 
sile bulmuştur. 

İnkıliip derslerinin birincisini teş
kil eden bu dersten sonra ikinci ders 
bugün, üçüncüsü de yarın olmak üze
re Profesör Mahmut Esat Bozkurt ta
raf mdan saat 17 ,30 da verilecektir. 

gibi eşyaya damga vurdurulmasına sahipleri, bu projenin tatbiki tarihi 
kati lüzum görülmüş ve fakat bu mec- den itibaren altı ay icinde darpane 'lf yet 
buriyetin şimdilik teşkilat yapılan damga matbaası müdiırlügü ile darP" nu 
yerlere tahsisi suretiyle kanun hük- ga memurluklarına beyannameleriyle bet 
münün yavaş yavaş bütün memlekete müracaat ederek mevcut eşyayı darP" 
teşmili derpiş edilmiştir. galattırmak mecburiyetinde olacak .. 

Posla Müdürleri 
arasında tayinler 
İstanbul P. T. T. müdürü Yusuf 

Arf'ın görülen lüzum üzerine işten 
menedildigi tarihten itibaren vekalet 
emrine alınarak yerine; Yüksek fen 
heyeti azasından Mazhar Deriner'in 
almakta olduğu (80) lira maaşla İstan 
bul P.T.T. müdürlüğüne, Seyhan P. 
T.T, müdürü Yakup Akgünün görü • 
len lüzum üezrine işten menedildiği 

4-11-938 tarihinden itibaren vekalet 
emrine alınarak yerine muamelat mil
fettişi Kenan Onat'ın almakta olduğu 
(55) lira maaşla Seyhan P. T. T. mü
dürlügüne, Telgraf işleri reisi Necati 
Toner'in, almakta olduğu (70) lira 
maaşla yüksek fen heyeti azalığına, 
Ankara telefon müdürü Sadi Alasgi • 
lin almakta olduğu (55) lira maaşla 

İzmir telefon mUdürlüğtine, Van P.T. 
T. müdiirü Etem Ülker'in, almakta ol
duğu ( 45) lira maaJla Zonguldak P. 
T.T. müdürlüğüne, Ordu P. T. T. mU
dürü Nazım Gürzeren'in, almakta ol -

duğu (40) lira maaıla Van P. T. T. 
müdürlüğüne, Ankara posta muavini 

Hamit Tuncer'in, almakta olduğu (55) 

lira maa§la Ordu P. T. T. müdürlüğü
ne, muamelat milfetti§lerinden Hadi 

Erkmen'in, vekfilctinde bulunduğu 

Kayseri P. T. T. müdürlüğüne almak
ta olduğu (40) lira maagla mezkQr 
müdürlül;e ualeten tayin olunmu!lar
drr. 

Hataydan gelecek heyet 
Yakında Hatay Dahiliye ve Milli 

Müdafaa müsteşarı B. İnayet Mürsel
oğlu'nun reisliğinde bir heyetin şehri
mize gelecegi haber alınmıştır. Heyet 
Türkiye • Hatay pasaport m~leleri 

ve hudut işleri üzerinde meşgul ola -
caktır. 

Çağrı 
X İktısat encümeni bugün C. H. P. 

grupu içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

X Arzuhal encümeni bugün grup 
içtiınaından sonra toplanacaktır 

X MY!i müdafaa encümeni bugün 
grup içtimaından .onra toplanacaktır. 

Projenin esasları: lardır. Bu gibilerden alınacak daıngl 
Maliye encümeninin yaptığı tadil- resminin alınma şekli yapılacak bit 

lerden sonra, projenin ilk maddesine nizamname ile gösterilecektir. Sair 
göre, memleket dahilinde satılığa çı- hakiki ve hükmi şahısların sahip ol• 
karılan her nevi altın platin ve gü. dukları eşya satılığa çıkarılmadıkça 
miişten mamul eşya ile kaplama ve bu mecburiyete tabi olmıyacaklar ve 
yaldızlı masnuata ayar derecelerini darpanede eveke damgalanmış otaıı 
ve mahiyetlerini gösterir devlet dam- eşyaya yeniden damga vurulmıyacak• 
gası vurdurmaya, bu eşya sahipleri mcc tır. 
bur bulunmaktadırlar. Pırlanta, elmas Tüccarın yabancı memleketlerdeıt 

t . ~ · b k ·~L· şya ancak ve sair kıymetli taşlarla işlenmiş ve ge ırecegı u anuna ıAUl .e , 
taş kıymetleri satışa esas olan eşya j damga memurlukları teş~ııat.~ ya~ıl: 
ile vezni üç gramdan aşağı olan m5.- mış ?lan mı?ta~aların. gumruk_ıe_nn 
muHita damga vurulması mecburi ol- den ıthal edılebılecektır. Bu gıbı et-
mıyacaktır. ya gümrük idare~erince mühürlenerek 

. damga memurluguna sevk ve damga-
Altın eşyanın ayarları bınde 915, !anmasını müteakip iade olunacaktır. 

750, 5~0, 500 ve gümü~ _eşyanın ayar- Yolcuların şahsi istimaline mahsut 
l~rı bınde 900, ~00, platın eşyanın da olarak beraber getirecekleri eşya, sa• 
b~~de _950 oldugu takdirde ayarlarını tılığa çıkarılmadıkça devlet damgası• 
gosterır devlet damgası vurulacaktır. tabi olmıyacaktır. Devlet damgası 
Altın ve pHitin ayarın.da binde beş ve ~~maksızın bu gibi eşyayı satan veya 
gümüşte binde ı~. n~~ami müsaade satılığa çıkaran veya bu hususta her· 
vardır. Altın ve gumuş. kapl_ama ve hangi bir hilekarlık yapan şahıslar, 
yaldızlılar, yaldızlı kelımelerı veya tilrk ceza kanunu hükümlerine göre 
remizlerini taşıyan devlet damgaları cezalandırılacak ve bu gibi e§ya mu• 
vurulacaktır. sadere olunacaktır. 

Altın, platin ve gümüş eşya ile yal- Projenin tatbikine ait bütün mas .. 
dızlı ve kaplama eşya, damga vurul- raflar ile elde edilecek varidat, bütçe
mak üzere cevherlerinin tahlili ile a- de Maliye Vekaleti kısmında acıtacak 
yarlarının tesbiti i~in darpane ve hususi fasıllarla idare olunacaktır. 
damga matbaası müdürlüğüne ve mer
kez ile vilAyetlerdc bulumuı aam1;a. 
memurluklarına ibraz olunacaktır. 

Tacir ve amilleri tarafından tevdi 
olunacak blitün eşya için, bu eşyanın 
cinsi mahiyet, ayar ve vezinlerini gös
terir bir beyanname itası mecburidir. 
Sair müstahsillere ait olup .atıp çı -
karılacak münferit eıya beyanname· 
terinde ayar ve mahiyetlerinin göste: 
rilmesi mecburi olmıvar.:ı1'..... cınsı 
ve avarh .. ~ z..;, ve takat vezinleri muh 
telif eşya için bir beyanname kabul 
edilecektir. Beyannamesiz hiç bir eş
ya damga memurluklarınca kabul o -
lunmıyacaktır. 

Darpane ve damga matbaası müdür
lüğü ile damga memurluklarına geti
rilecek olan eşyanın tahlili neticesin
de taayyün edecek ayrı bunların be
yannamelerindeki nizami ayarlara uy
gun çıktığı takdirde devlet damgası 
vurulacaktır. Ayarları beyannamedeki 
ayarlardan aşağı çıkanlar, sahipleri -
nin muvafakati ile daha aşağıdaki ni
zami ayar derecesi üzerinden damga
lanacaklardır. Bu şekli kabul etmiyen 
lerin eşyaları ile ayarı, en asağı ayar 
derecesinin dununda tesbit olunan 
eıya alakadarları huzuriyle kırılarak 
iade edilecektir . 

Damga reami: 
Damga resmi olarak altın ve platin 

Paıarhk yapan bir 
dükkan 3 

giln kapattldı 
Koyunpazarında tuhafiye~ilik ~ 

meşgul Danyel Toriç adındaki tuhafı
yeci pazarlıkaız satı§ kanununa ~uga
yir olarak pazarlıkla sa.ti§ yaptıgr ve 
bu kanunun ruh ve maksadına aykırı 
hareket ettiği anlaıılmııtır. Belediye 
encümeni karariyle Toriç'in dükkanı 
bugünden itibaren üç gün müddetle 
kapatılmıştır. Dükkanın kapısına bu-
gün bir levha asılacaktır. 

Yabancı memleketlere !;ekile
cek resmi telgraf ücretleri 
P. T. T. idaresi Londra yoluyla ya

bancı memleketlere çekilecek resmi 
telgraflardan alınacak ikretleri tesbit 
etmiştir. Bu ücretleri yazıyoruz: 

-doı 
da 
bü~ 
küt 
hla 

da.ı 
Ve 

ırı 

d 
h 

ili 
c~ 
p bulunmaktadır. 
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Almanya 0,418; Belçika 0,443; Da
nimarka 0,43; Fcroe adalan 0,68; İn
giltere 0,465; Groenland 1,195; İrlan
da 0,505; tzlanda 0.735; Litvaııya 
0,453; Norveç 0,51; Felemenk 0,453; 
İsveç 0,44 frank. 
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açıldıktan sonra, u ııı tekbaşına üze-
rine alarak muvaffakiyetle yiirütıen 
Selim Nüzhet Gerçek, Atatürk bılall. 
bı müzesi olan Şişli'deki tariht binada, 
çalıımalarına ba§hyacaktır. 

Bu müzenin bir salonunda, Aı.tQr. 
klin lstanbul'la olan münasebetlerini 
hatırlatacak vesikalar, bir araya topla
nacaktır. Binanın alt katında.ki bUybk 
salon, Atatürk inkılabının - ba§ta milli 
mücadele olmak üzere - ilk aafhaaına 
ait hatıraları ihtiva edecektir. 

Ust katta Ulu Önder'in odası var
dır. Burada, doğduğu evden ve baba 
ve anasından baıtıyarak, bütün haya
tı aafha safha, resimlerle, vesikalar • 
ıa' canlandırılacktır. Atatürk'ün, Şişli· 
deki evden ayrıldıktan sonraki hayat 
ve icraatına da bir başka salonda yer 
verilecektir. 

Sivaa'ta, askerlikten istifa ederek 
'"bir ferdi millet" sıfatiyle halk arası -
na karıştıgı günlerde arkasına giydiği 
ilk sivil elbise ve daha sonra. harekatı 
idare ederken, taşıdığı askeri ünifor -
ma, halka gösterilecek kıymetli eşya 

araamdadır. 
Bir odada da, Cüınhuriyet rejimi • 

nin iatibdad ve meşrutiyet idarelerile 
canlı bir surette mukayesesine tahsis 
edilmiştir. Burada aıraaiyle ppka. harf 

Nezleye, nevazile dair 
Ne zaman kuvetli bir nezleye tu

tulup şiddetle sksırsam, manto] bo
dke'den, gomenol'den, ihlamardan, 

hatmi'den, daba isimlerine kolay 
kolay dilimin dönmediği ilat;lardan 
claA. cJace rahmetli bir arhda.pııu 
b.ıirJar111:1. 

lfaJGDJ ya, eskiler, hele nineler 
ve Yaf]ı anneler, nezleye nevazil 
dlerler. ll•ntta iken .arif ve şen 
o an ra&.---ı· .k. 
k 11 -.-r ı arkadaşım da bu ı ı 

b ~ ~i blribiriadea ayırt eden 
ırl 1 

Y• anıatbJıftı. Şimdi her 
zor u akanıktan L • • • 

•onra ••ndısını 
hat11layıp~ Nben b &.:L" d' 

B . a ,. u "4-ye ır. 
ır g n anlat1JUıtı. 

- Soğuk alımı. ıe,;. ~de hasta
lanmış, yatıyorduDJ. Şiddetli bir 
nezle de yakama yapııını1tı. Ralı _ 
metli annem, bir aralık yanıma gi
rip başımı tutmak, kendince bir ta
kım ilaçlar tavsiye etmek istedi. 

- Aman anne, dedim, fiddetli 
nez/em var, sana da geçer; yanıma 
pek yaşla~a/ 

Annem, benim bu ihtiyat tavsiye
me pek ehemiyet vermedi de, bır 
kelimeyi yerinde kullanamryan ta
lebesinin karpMad• bir kavaid bo-

caaının takındığı tavırla dedi ki: 
- Nezle mi dedin? Nezle mi de

din? Oaa nezle demezler; nevazil 
derler/ 

A nnellJfl o gaa fU cevabı vermiş
tim: 

- Sahi söylliyorsun anneciğim, 
benimki bu ıiddetiyle tek nezleye 
benzemiyor; nevazil 1 

Bugünlerde rahmetli arkadaşımı, 
onun nezlesini nevazille düzelten 
annesini bol bol hatırladığımı anla· 
aupınızdır. 

Bunu da nereden çıkardım? Aca
ba aksırır gibi mi yazıyorum? - T. 1. 

Y ahudllere Tih Nıhrmıı 

aranıyor t 

y uuclilenı tiıı.li oturduldan 
bir çok ..... ,,, ........... . 

den yol göriindüiü muhakkak 
gibidir. Kimi ywde )'eni bir ırk 
kanunu playor; onl.ırı prnplq hal· 
byor; kimi yerde bir mil-,- para c:e
zau yiyorlar; lııimi ,.erde J'&n remni 
makaleler, memleketteki 7ahudil. 
rin muhaceret etmesi lizım geldiği
ni tebarüz ettiriyorlar. 

Otıe taraftan bir talam devletler, 
onlara dair nota veriy•, bir talam
lan, ,..Jıudilere ....._. olmak üze. 
re, ismi Wle ~ 7afka olan ba 
ırkı ürkütecek T-.llllika pm ,_.. 
leri tavsiye edi,. ...... 

Sözün kısası, lanıil oıwı-m.. 
firavunlar zamanında ve M .... ·mn 
idaresinde lııulunduldan zmwncla ol
duiu Pbi, yeni bir muhacirlik yolu 
sörünmiiftür. Fmt bu Mfer, bqla
nada ~)'Ok; aaaiMba .,,fer 
önlerinde C1ejil, MaretaJ Göring'in 

elincle bat•• n iwiacle " 7lllMlt 

aırtlanndıuhr. 

Oteki milletlerin onlar için yapa 
yapa yapabilcli'deri bütiin iyilik ele 
kendilerine münuipçe bir Tih aab
ru.ı aramaktır. 

Bu asırda göklerinden kudret 
helvası yağan bir Tih sabruını ne • 
rede bulursunuz? 

Kaldı ki larail oğullan, kudret 
belvumm yağdıiı devirlerde bile 
ondan Wamılar ve lmk Mne kaldık
ı.n ..hrada ·henüz o zaman kabak 
çelôrcleii " çiroz icat edilmediği 
için olacak. Yahova'clan kuru ao
ian istemiılercli ! 

Türkt;;enin oohilleri! 

Fransa'cllıki srev tSfebbüsleri ve 
bunlara kartı hülriimetin aldıiı ted
biri• hakkında "Orclre" sazete.i cli
J'Gl"lllllf ki : 

"Bir inklliha mademki makabil 
bir inkılap ile clnam edilmesini iati
)'oraa, dev-. edilmemek lizlmckr.,, 

Hamanite ise fana 1'UIYOl'IDUI: 
"Eiw dün 7'iizl,inlerc:e itçinin 

"Daladye kap. dı.-.'' diye '-in'
.... f rama'nın birliii YUifesidir. 
o ... ıb'a'nin çekilmesi &ama birli
~ esulr prtıclır.'' 

ili 7UIJI ela almdaktan aaara 

Şehrimizde hava durgun geçti 
Dün gehrimizde hava hafif bulutlu 

ve durgun geçmiştir. Güniın en yuk -
sek ısısıs golgcde 14 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun Trakya ve Ak
deniz aahıllerinde hava kapalı V1: mev
zii yagıflı, diger mıntakalarda umu -
miyetle bulutlu geçmittir. Son 24 aa -
at içindeki yagışların karemetreye bı
raktıkları ıu mikdarları Diyarbakır • 
da 17, Siirt'te 5, Trabzon'da 2, Malat· 
ya, Elazığ ve Erzincan'da birer kilog
ramdır. Rüzgarlar cenup ve cenubu 
şarkide durgun, diğer mıntakalarda u
mumiyetle fimalden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. 

En düşük ısı sıfınn altında Kütah· 
ya'da 2, Eskişehir, Kayseri ve Sivas
ta 3, Ulukışla'da 4 d recedir. En yük
sek ısı da sıfınn üatünde Antalya'da 
20, Adana'da 22 derecedir. 

ne anladıinuzı sonb11ir miyim 7 Şu 
fnnsa sazeteleri de türkç nin ne 
bcl.r aıılaili inall11 ...... 
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29 - 11. 1938 

l_o _ı ş_P o_L _i T_i_K_A_ı 
Polonya ve Sovyetler 
Moskova ve Vartova'da Polonya -

Sovyetler mukareneti hakkında netr 
edilen resmi tebliğler, Polonya'nm 
dı§ politiko.sında çok ehemiyetli de
ğitikliğc delôlet eder. Bu mukarenet 
Münih'ten sonra entrmasyonal mü
nasebetlerin girdiği yeni istihaleyi 

y• aydmlntması bııkımmdan -da dikka
t\• le lfıyıktır. 

bit Gerçi tebliğlerde Sovyetlerle P~ 
ik lonya arasındaki yeni mukavele im

zalandığından bahis yoktur. Sovyet 
R~ya ile Polonya'nm, karJılıklı mü

ru nasebetlerini, muhtelif tarihlerde 
25 imzalanan mukavelelerin çerçevesi 

ap- içinde tanzim edecekleri bildiril
ar· mektedir. Fakat pııktlarm, mukave
bc· lelerin, itilafnamelcrin büyük mana 
ııtl ifade etmedikleri bir devirde ya,ıyo-

ruz. lki devlet arasında imzalanan 
arı pakt, ekseriya rcşmen feshedilmek -
ve • 

•ızin, tabir caizse, uykuya dalar, ve 
in· f~l ı en hükümsüz bir hııle gelir. Sov-
ve 

Yet - Polonya münasebetlerinin nazı-
% ını olan anla~alar da bilhassa dört, 

beı setıedenberi bu vaziyette idi. Bu 
RÜn Polonya'nın inisiyatifi ile bun
ların ihyası yeniden saldırmazlık 
Paktı imzalamak kc.dar manidardır. 

Acaba bunun mô.naaı nedir? Po
lonya dört sene evclisinc kadar 
Fransa'nı~ orta Avrupa'da te§kil et

ça tiği ittifak manzumesine dahil olan ve 
eheıniyetli bir devletti. Bu sıralarda 

arı 
k· Polonyn'nın en çok korktuğu ve ç~-

L:irdiği devlet Almanya idi. Filhakı
ka Versay muahedesinin en çok ay
kırı olan ahkamı Polonya ile Alman· 
Ya arasındaki hudutları çizen mad
delerdir. Dançİg ıehri Almanya"da~ 

ş- ayrılmı§tır. Almanya Polonya korı-
k doriyle ikiye bölünmüttür. Polonya· 

a• dıı ve Almanya'da kartılıklı ola~ak 
büyük polonyalı ve alman ekallıyet 
kütleleri vardır. Harp sonrası Al
tnanya'smın, bu aykırılıkları .~':1~
dan kaldırmak istemesi pek tabu ıdı. 
Ve HitJer'den evelki alman hükü
tnetleri böyle bir siyaset takip ettik
çe, Polonya _ Fır:an&a tesanüdü de-

r, 
e 

k 

\ram etti. 
Fakat Hitler Almanya'ıu, Versay 

tnuahe-desinin zincirler.ini kırmak i
ç.İn takip edeceği politikada Polon
)'a'yı sonraya bırakmıya karar Ve!"• 

di. t 934 senesinin baılangıçlarmda 
Polonya'ya on sene için bir anlatma 
teklif etti. Başka sebeplerle de Fran· 
a ya guceruuı~ oıan roıonya, Al· 

manya tarafından uzatılan bu eli aı
ka.rak büyük komıusiyle anla§tı. 
Fransız - Polonya ittifakı resmen 
~edilmedi. Fakat derin bir uyku
ya aaı:' Vf Polonya bundan M>nra 
mnumı . su ti~ • • ... terinde Alman
ya'nm sıyasehnı takıp oeh-• _ h 1 _ 
dı. O gün için pek elveriıli gö~lı!:. 
bu politika, Polonya'nın menfaatle
rine hiç de uygun olmıyan neticeye 
doğru inki§af etti. Almanya, silah· 
landı. Ren nehrinin boylarını askeri
l~tirdi. Avusturya'yı ilhak etti. Çe· 
koslovakya'yı parçaladı. Ve nihayet 
hegemonyası altına aldı. Gariptir ki 
Polonya, kendi emniyeti için tehlike 
t tkil edebilecek bu sonuncu teşeb· 
büste Almanya'ya ôdeta yardım et
ti. Münih anlatması, nihayet, orta 
Avrupa'da Almanya"nm genitleme 
Politikasına mani olmıya çalı~n 
Fransa.'nın, bu itten elini kolunu çek
tnesi neticesine vardı. lıte o zaman
d1l" ki Almanyn'nm ağırlığı Polonya
rıın iizerine yıkılmıya başlndı. 

Polonya, Çekoslovakya'nın yıkıl
lnasında yaptığı hizmetlere karşılık 
olmak üzere Rütenya'nın Macarista
n'a ilhakiyle bu devletin hudut kom
fUsu olmak istedi. Bugün Karpatlnr 
Ukranyaaı adı verilen bu mıntnka
ııın muhtar bir devlet §eklinde mev 
cudiyetinı muhııfaza etmemcaınde 
Polonya için hususi sebepler vardır: 
Polonya, kendi taoııyeti altında bu -
lunan ukranyalılar ıç.in bu meınlek~
tin muhtariyeti kotü bir ornck te~kıl 
cdccegmdcn korlan . k~a~ır. Dıger 
taraftan Dançig şehrının ıdarcs~nde 
Nazi tnhrik tıyie yapılan bazı ışlcr 
de Polonya"nn. canını sıkrnııtır. Bu 
~rtlar aıtındadar ki Polonya, .aov
yctlcre mcylctmıyc karar vcnnıştır • 

8 muk renetın Parıs'tc husule 

geti;digi a ısler dik~a~e. ~ liı?"ıktır. 
Fransa Almanya ile bır ıtılaf ımza -
Ja.mak üzere bulunmasaydı, biı· pa~t
la bnglı bulunduğu sovyetlerle mut· 
tefiki olan Polonya arasındaki bu 
ınukarenetten dolayı pek memnı.ın 
olacaktı. Fakat Parıs'lcn gelen ha
berler, Fransız matbuatının bu mu -
karcnetı !akaydı ile kartıladıgmı 
bildirmektedir ki, bu, fransa'nın ye
ni orta Avrupa siyasetini tenvir et
me&i itibarile de enterer.ıındır. 

A. Ş. ESMER 

Sa1alıattin'i öldiircn bt•kt;i 
it'' kif cdiltli 

İstanbul, 28 (Telefonla) - F~tih~.te 
12 yaşında SaHihattini t~lıanc? ıl: ~l
düren bekçi Yakup tevkıf edilmıştır. 
Bekçi hadisenin kaza olduğunu söyle· 

miştir. 

Polonya da 
Müstemlekelerden 

pay istiyor ! 
Varşova,28a.a.-Varşova'da ve Po

lonya'nın bütün merkezler>inde müs
temleke propagandası yapılmak üzere 
birçok içtimalar tertip edil~iştir. 
Varşova'da içtima esnasında muste~
leke cemiyeti reisi General Kvnsnı
evski bir nutuk söyliyerek lıütün 
Polonya halkının, demokrasi işinin ve 
iptidai maddeler meselesinin halli i
çin müstemleke istediğini söylemiştir. 

Bu toplantılar esnasında birçok 
takrirler kabul edilmiştir. Halk kesif 
kitleler halinde bu toplantılara iştirak 
etmiştir. 'Gazeteler yapılan mitingler 
hakkında birçok tafsiHit vermektedir-

ler. 

Hongkong'da 
. 

Japonl r lngiliz 
hududundan 

geriye ~e ild' er 
Tokyo, 28 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: 
Japon kıtalart, Hongkong Çin - in

giJiz hududu boyunca temizleme hare
ketlerini nihayete erdirmiştir. Japon 
kuvetleri halen Kanton'a doğru ilerle
mektedir. Çinliler, bin ölü vermişler -
dir. Diğer taraftan japon kıtaları, 

Hongkong - Kanton yolu üzerinde 
Şunçun köyiinü ele geçirmiştir. 

Japonlar geriledilt•r 
Londra, 28 a.a. - Hongkong'dan 

bildirildiğine göre, japon kıtalan, 
Şunçun civarında Çin askerlerini ta -
kip ederken İngiliz arazisine tecavüz 
etmişler ise de buradaki İngiliz zabiti· 
nin protestosu üzerine hemen hudut -
tan 300 metre geriye çekilmi~lerdir. 

Macar kabinesini 
• 

gene B. lmredi 
f P.skil edecek 

Budapeştc, 28 a.a. - u .... _ .-: ~il 

öğleden sonra iki kere naip Amıra'l 
Horty tarafından kabul edilmiş ve kı
rat naibi, ikinci mülakattan sonra, sa
at ıs de lmredi hükümetıni iş başın
da tutmak kararını almıştır. 

Amiral Horty, B. lmredi'nin istifa
sını reddeden mektubunda başvekile 
hitaben ezcümle şunları yazmaktadır: 

"'Milli menfaatin acele surette ya
pılmasını emrettigi ıslahat bahsinde 
mebusan meclisinin ekseriyetinin ka
rarı ile sizin fikriniz arasında objektif 
bir fark bulunmadığına eminim. Ge
rek bu sebepten dolayı ve gerek tecrü
be görmüş meizyetleriniz ve .. son h?r~
ci politika hadiselerinde gosterdığı
niz salabet ve sadakatiniz dolayısiyle, 
tevdi ettiğiniz istifanızı kalıul ctmi· 

yorum... . .. . . 
1mredi kabinesinde buyuk değışık-

lik yapılacagı sanılmamakta~ır . . Yal· 
nız şimdiye kad.:ır B. K:anya nın ıdare 
ettiği Haricıyc nezaretıne, pek kuvet
li bir ihtımalle Kont Czaky getirile-

cektir. 
il. dii Karıya istifa etti 

Bııdapeştc, 28 a.a. - A iman ajansı 
bildiriyor: B . de Kanya istifa etmiş
tir. Mumnileyh istifasına sebep olarak 
sıhi vaziyetim göstermiştir. Hariciye
yi veklilcten B. İmredi deruhte ede
cektir. 

Kıral Karol 
Bükreş'te 

Bükreş. 28 a.a. - Londra. Paris, 
Bniksel ve Münih seyahatinden avdet 
eden kıra! Karo! yanında veliaht Mi· 
şet olduğu halde Dükreş'e gelmiş ve 
halk tarafından hararetle karşılanmış-

tır. 
üniversul gazetesi kıratın yakında 

uı;us 

Fransa'da yapılacak 

Umumi grev 
Suya düşecek gibi 
Anıın bölgesinde vaziyet düzeldi 

Demiryol isçileriyle Lyon Sendikaları 
Birliği de greve iştirôk etmiyecekler 
Lyon, 28 a.a. - 45 endikayı ihtiva eden sendikalar birliği bu

gün ne,rettiği bir tebliğde umumi mesai federasyonunun grev 
emrine şiddetle itiraz etmekte ve bütün mensuplarını "bugünkü 
şartlar içinde çok yersiz olan tahrikata" çarşamba günü iştirak 
etmemeğe davet eylemektedir. 

An.zin mm1<1kmı tltı saldrıle~ti 
Valenciennes, 28 a.a. - An

zin kömür havzası amele sendi
kasının işe tekrar başlamak için 
verdiği emre bütün sendika men
supları itaat etmişlerdir. 

Demiryollar işçileri de 
çalı.,.cıc<ıhlar 

Paris, 28 a.a. - Teftiş servisi me -
murları sendika hiirosu ile milli fran
sız demiryolları şirketi dün sendika 
heyeti umumiyesinin toplantısından 

sonra, Nafia Nazırına bir beyanname 
tevdi ederek umumi iş konfederasyo -
nu tarafından verilen emri protesto et
mişler ve memurların büyük bir kıs -
mmın servisin her zamanki gibi yürü
mesini temine çalışacağını teyit eyle -
mişlerdir. 

Yalnız Dünkerk tezgarlarının i çi -
!eri genel iş konfederasyonunun tebli
ğine uygun olarak grev ili'in etmişler -
dir. 

Gn•r giinii i~liycce1,· .'ierrisler 
Pariı;, 28 a.a. - Çarşamba günü ya

pılacak grevden bahseden Epok gaze
lesi diyor ki: 

Gerek hükiırnet tarafından alınan 

tedbirlere ge rek bizzat genel iş konfe
derasyonunun emniyet tedbirlerine ba
karak bir hüküm vermek icap ederse, 
parisliler çarşamba günü aşağıc.l:ıki 
servislerin normal işliyeccğinden e
min olabilirler: İaşe, posta, telgraf, te
lefon, metro, otobüs, su, gaz, elektrik, 
sıhat teşkilatı hastaneler, belediye da
ireleri, nüfus daireleri, nezaretler, li -
seler, beh:d,ye okulları, bankalar, uı.i

yük mağazalar, treı11ere geJince, bun -
lar da kısmen işliyecek(11. l'c:mek olu
--- .ı.d UlJllltnİ hızmctler her hu~usta 
temın ecııımı,.. .... __ 1 •. d 

" ~ ·- ,,. "llnun en 
sonra ise hesap sormak ve ceza hUKuı.. 
!eri almak sıra~• gelecektir. 

~olcuhır Jildrlerirıi 

değiştirnrndilcr 
Sol cenah gazeteleri, B.B. Ueynaud, 

de Monzie ve Daladiyc'nin haıka hi
taplarından sonra da, grev hakkındaki 
fikirlerini değiştirmemiş bulunmakta 
ve bu grevin yegane manasının mali 
kararnameleri protesto etmek oldugu
nu tebarüz ettirmektedir. 

Genci iş konfederasyonu reisi Jou
haux, Peuple gazetesıncle ncşreıtigi 
bir makalesinde diyor ki: 

"Memleket, istıhlaki iflas eltiren 
vergilerin ağır yı.ikı.i altına konmuştur. 
Bizler, meşrutiyet, nizam ve disiplin 
daıresınde, lıunun nleyhınde vazıyet a
lıyoruz.,. 

Humanite gazetesi de aynı fikirde 
bulunmakt .... dır. 
Diğer gazeteler ise, hükümetin nok· 

tai nazarını müdafaa etmektedir.,, 

All>ay di; ili Rol\ da işe lwrışlı 
Paria, 28 a.a. - Fransız sosyal par

tisine mensup Paris mıntakasının 75 
bin amelesi önünde bir nutuk söyliyen 
albay de la Rok, partinin umumi iş 
konfede.asyonu tarafmdan tertip edi
len greve karşı tarzı hareketi hakkın
da izahat vermiştir. Mumaileyh, parti
de mukayyet olanların sarahaten siya· 
si mahiyette olan grev hareket1crine 
itiraz ederek bürolarda ve fabrikalar
da propaganda yapmak suretiyle bu 
hareketle mücadele etmelerini tavsiye 
etmiştir. 

Eğer kan dökiUiirse .•• 
I?aris, 28 a.a. - Cümhuriyetçi sos -

yalist birliği partisinin reisi eski na
zırlardan Frossard, partinin Rouen'de 
yaptığı toplant.da bir nutuk söyliye -
rek kararnamelere karşı amele tara
fından yapılan tahrikattan bahsettik
ten sonra ezcümle demiştir ki: 

rejimini de mağlubiyete sürükler.,, 

Grcu emri btıhi ! 
Paris, 28 a .a. - Genel iş konfed e

rasyonu konseyi bugün ögleden son
raki toplantısında 30 teşrinisaniclc 
grev emrinin ipkasına karar vermiştir. 

Mürettipler federasyonu, gazete 
delegelerinin salı akşamından çarşam
ba giınü akşamına kadar çalışmamıya 
ve ~arşamba günü gazetelerin intişar 
etmemesine karar verdiklerini tebliğ 
ctmeıktcdir. 

Posta memurları cemiyeti arşamba 

günü grev yapılmasına karar vermiş
tir. 

Greııci memurlar <tzlcdilccel~ 
Paris, 28 a.a . - B. Daladye, valilere 

göndcrdigi bir tamimde mesainin her 
hangi lıir surette tatil edilmesinin a
zil cezasını intaç edeceğini ve 30 teş
rinisanide hi~ bir memura mezuniyet 
verilcmiyeceğini bildirmi tir. 

B. (emberleyn 
Roma'ya gidiyor 
. 

ngı e a ya'dan 
ltalyo'yo mı ayrıhp 

yaklaşacak? 
Londra, 28 a.a. - Deyli Meyl gaze· 

tesinin bildirdigine göre, Başvekil 
Çemberlayn, Akdeniz'deki ingiliz - İ
talyan menfaatleri ve Avrupa'daki u
mwni vaziyet üzerinde görüşmek 
maksat!iyle kanunusani sonlarına 
doğru Rorna'ya gidecektir. Bu husus
talü katı Kaıcu ~ :R.J!t usolini'nin da
veti yakında resmen bıldirıle"ee'Kt1r. 

Deyli lleralt gazetesi de aynı hava
disi vermekte, yalnız B. Çemberlayn
ın Roma'yı ziyaretinin nocl tatili es
nasında yapılacagını tasrih eylemek
tedir. 

Görüşmeler Nm•ldcn ünce 
)'fl/nlucul• 

Roma, 28 a.a. - "Stefani ajansı bil
diriyor.,: Dcyli Ekspres gazetesi, A
vam kamarasının gelecek ilk kdnunun 
22 sinde tatil devresine gıre.;e ğinı ve 
Ba~vekilin aglcbi ihtimal noelden bir 
az sonra gidecegini yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre Almanya'dn yahu~ 
dilere karşı alınan tedbirlerin İngiliz 
e karındaki akislerı llolayısiyle ıngi
liz - alman münasebetleri eski i kadar 
sı:mimi degildir. Halbuki ingiliz - ital
yun münasebetleri çok iyi bir safha· 
dadır. Çembcrlayn zannedildigine gö
re Almanya ile doğrudan doğruya te
mas etmektense, Roma - Bertin mih
verinin romah cfine yaklaşmak sure
tiyle umumi bir anlaşma teminine ça
lışmayı tercih edecektir. 

Mıiliilmt lw:.irunda mı 
yaJJılacak t' 

Roma, 28 a.u. - ltalyan gazeteleri, 
B. Çembcrlayn ile Musolını arasında 
haziranda bir mülakat yapılacağı hak
kında Londra'da neşredilen tebliğle 

verilen haberleri büyük bir ehemiyet 
ve aHika ile kaydetmektedirler. 

Stefani ajansı, B. Çemberlayn ile B. 
Musolini arasında gelecek haziranda 
yapıla~ak mülakat hakkında Londra'
da neşredilen tebliğe uygun bir tebliğ 
neş~tmiştir. 

Pcıris ziyaı·ctiıulc yeni tealı

lıiitlcrc girişilmedi 
Roma'yı ziyaret etmesi muhtemel ol -
duğunu yazmaktadır. 

1 rıgiliz lıii kii mdarlurı 
lliikreş'e gelecekler 

Bükreş, 28 a.a. - Gazeteler ingiliz 
kıral ve kıratiçesinin kırat Karol'ün 
z•yctretine mukabele olmak üzere 1939 
haziranında Bükreş'i resmen ziyaret e
deceklerini yazıyorlar. 

"- Eğer kan dökülecek olursa, sol 
cenah şubat 1934 te sağ cenahın yaptı
ğı gibi bir kargaşalığa meydan verir
se, polisle çıkacak bir ihtilafta işçiler 
ölecek olursa ve eğer temmuz 1848 
giinlerinin havası tekrar hakim olursa 
amele sınıfı yalnız mağlup olmakla 
kalmaz, kendisiyle beraber cumhuriyet 

~n~ra, 28 a.a. - B. Çemberlayn, 
Parıs zıyaretinin İngiliz teahhütlerini 
takviye edip etmedigi hakkındaki bir 
suale. A~am kamarasında menfi cevap 
vcrmıştır. 

Diğer bir suale cc-vap veren Ba ve
kil, general Franko'ya muhariplik 
hakkı verilmesi m~elesinin Paris'te 
hiçbir karar altına alınmadığını söy
lemiştir. 

Taksim abidesine 
~elenk ko dul r 

lran heyeti Taksim abidesinde 

Romenler Taksim abidesinde 

Leh heyeti Taksim abidesinde 

devlet 
u 

(Başı 1. inci sayfada) 
garp medeniyeti aleminde bizim 
havadan ve sudan istifade etti -
ğimiz kadar tabii surette kulla
nılmaktadırlar. Stüdyo meselesi
ni bir türlü halJedemedik. Parti
miz biı teşebbüste bulundu, fa -
kat muvaffak olamadı. O halde 
~ene devlete da~nnmak liizımge. 
hyor. Sadece tarıh ve terbiye da
vasına münhasır kalmak üzere 
bir devlet stüdyosuna muhtacız. 
Bu stüdyo ancak Kültür Baknn
l~~ı .. tar~~ından kurulabilir ve yü
rutulebı.lır. ?n. ~eş sene içinde 
kaybcttıklerımızın hasreti ne ise 
bu dakikadan itibaren gelecek 
on beş sene içinde kaybedecekle
rimizin hüsranı da 0 olacaktır. 
Birkaç sinema, Atatürk'e ait bir 
kaç .filmle sekiz on gün içinde 
belkı de on beş senelik cümhuri
yet tarihinin bütün stüdyo mas
raflarını karşılar hasılat yaptılar. 

Atatürk enstitüsü vücut bulun
cıya kadar, evelemirde, Türki -
ye' de ve cihanın her tarafında 
büyük Şef'e ait bütün şerit hatı
ralarrnı derleyip toplamak; Par
ti vaııtasi3Ie sinema cihazı bulu. 

-3-

!TÜRKİYE BASINll 

Önderimiz İsmet İnönü 
KURUN'dn Asım Us bu b~lıklı 

bat-tnaknlesinde diyor ki: 
Bu fani hayata ebedi olar.ak göz

lerini lı:apıyıın Atatürk'ün yerine mil
li karar ile ismet İnönü geçti ve der
hal önderlik vazifesinin icaplarmı da 
yerine gctirmiye baıladı. ihtimal ki 
bundan ao~a bu vazifenin P rti ba
kunından bütün ıümul ve cherniycti 
ile ifas ıiçin daha bazı formalitelerin 
yerine getirilmes.ine ihtiyaç varclır. 
Fakat bu formalitelerin neticesi tnbii 
olarak Cumhurreisliği intih bı ile 
tahakkuk eden fiili vaziyetin tekeın
mülünden ib ret olacaktır; yani 
Cumhurreisimiz l&met lnönü Ata
tür.k'ün devletimizi kurduğu günden
beri hai:ı: bulunduğu bütün salahiyet
leri bihakkın milli tef ol rak icra 
edecektir. 
Şu hnle göre: 
- Ac ba ismet İnönü burul n son

ra millet i~lerinde nasıl önder • & 

decek? 
Diye bir sual iradm da mahal bu

lunmamak lazım gelir. Nitekim şahsı 
ve fikirleri on dört senelik devnmlı 
bir hükümetin muvaffakiyeti ve fe
refli ict" at silsilesi içinde pek açık o
larak mündemiç bulunan ismet lnö
nü'nün en küçük bir tereddüt göste
rilmeksizin tam bir ittifak ile Cüm
hurrciııliğine İntihap edilmesin.deki 
sebep ve hilanet de bundan b tka bir 
şey değildir.,. 

İki 'Tekilin değitmcsinin memle. 
ketin dı§ ve iç politikasiyle alakaama 
temas e-.ien muharcir, CümhurTeisi
mizin Büyük Millet Meclisinde aöy -
)ediği sözleri hatırlatarak yazısını 

§Öyle bitirmektedir: 
llk matem günlerinin en heyecan

h dnkiknlarmda tıôylenmi§ ve teea-
sür içinde belki dikkat edilememiı 
olan bu sözler, deni) bilir ki, devlet 
ve millet reisi sıfııtiyle ismet İnönü
nün yük1ek § hsiyctindeki husur.iye
ti göst ren kıymetli bir vesikadır. 
YiRMi SENELiK SiY ASI TECRÜ

BENiN NETiCESi 
AKŞAM'da Necmettin Sad k, 

Fransa'daki hadiseleri izah ttiktcn 
99nra, hadiselerin biribriyle münruıo
betlerini tetkik etmekte ve §Wtları 
söylemektedir: 

Gcçmi§ yıllardaki politika hadi-. 
seler.inin bu kısa hülô.&asından m k • 
r.at, sll"f hotbinliğe dayanan &istemle
rin yaıamadığını göstermektedir. 20 
senelik büyük bir siyasi tecrübenin 
neticesi kar,ısındayız. Fransa, Avru
pa aiya$Clİ &a.hnoainden silinmiı, çe
kilmit bulunuyor. Artık bugünkü 
gay~i, Avrup "dan elini çekmek pa
hasına Almanya ile hudutlarmı em.
niyet altın alarak, istikbali ingiliz 
kuvetine emanet etmektir. 

Bu tecrübeden çıkan ikinci den, 
bir ta.kım siyasi prensiplerin ve bü
yük devlet politikalarmrn pc~ine ta· 
kılmakt ki tehlikedir: Küçük ltilô.f 
bu hatanın kurbanı oldu. 

Balkan anlaım sı, sırf kendi men
fa tleri namına, ve yalnız kendi ku
vetine güvenerek kurulduğu için öl· 
mez bir hayatiyeti vardır. Nihayet 
Kemalist Türkiye, on bq yıldır, an
cak kendi ıahaiyetinin d.nmgasmı ta
tıyan, dostluklarında ve münasebet -
!erinde ne mahmi ne de hotbin olmı
yan bir aiyaact güttüğü için, Avrupa 
müvazen r.inin yıkılış snrsmtılan a
rasınd h r z.amand n daha kuvctli 
ve enditesiz duruyor.,, 

Mısn Filistin konferansma 
iJtira etmiyor 

Kahire, 28 a.a. - İyi bir kaynaktan 
ögrenildiğine giire, Mısır hlikiııneti 
Filistin konferansında müzakerelerin 
esası hakkında Londra hiıkümetinden 
izahat istemiştir. Bu esaslar bıldiril
mediği taktirde Mısır hiıkiımeti kon
feransa iştirak etmek niyetinde degil
dir. 
Diğer taraftan İngiltere hükümeti

nin Filistin meselesinde Mısır"ın 
noktai nazarını geçen ay sonlarında e
s~en tamamiyle öğrenmiş oldugu 
kaydedilmektedir. 

Araıı lwn/f•ransımı lwzırlıl: 
Kahire, 28 a.a. - Bagdat'tan Eh

ram gazetesine bildirildiğine göre, İn
giltere hükumeti Irak Hariciye Nazı -
rını Lon<lra'da toplanacak olan arap 
konferansında memleketini temsil et
miye davet etmiştir. Mısır"ın, harici -
ye nazın Yahya Paşa tarafından tem· 
sil edileceği zannedilmektedir. lbnis
suut henüz murahhas tnyin etmemiş -
tir. 

nan Halkcvlerine kopyeler dağıt
mak ve bilhassa yeni hatıraları 
tesbit etmek üzere bir stüdyonun 
hemen esaslarını hazırlamak ted
birlerini Kültür Bakanlığımız
dan bekleriz. 

F.R.ATAY 
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Mahal·li idareler haydutlar1n 
nüfuz ve tesiri altında 

o ndan bir müddet sonra Coni'-
yi gördüm. Bu sefer daha 

müreffeh görünüyordu. Parmağın • 
da kocaman bir pırlanta yüzük par
lıyordu. 60.000 dolara bir ev satın 
almıştı. Şehrin hemen bütün nakli. 
yatını onun taksileri yapıyordu. Son 
intihabatta işler, tarnamiyle Edi çe. 
tesinin istediği gibi yürümüştü. 
40.000 rey gangsterlerin namzedi
ne verilmişti. Bu rakanı, galebe ile 
mağlubiyet arasındaki farkı sarih 
olarak gösterir. 

Artık, takibe uğrıyanlar, bükü _ 
met memurlarını kendi emir ve ira
deleri altına almışlardı. 
• Bu ?eticeden pek az sonra polis 
ıdaresınde esaslı değiştirmeler ya _ 
P.ıl.dı .. Bu idarenin başına üç kişi ge
tırıldı. B_u üç adam da çete tarafın -
dan malum "rüşvet alıcılar"dı. Bu 
adamlar, bir iki sene içinde zengin 
olacaklardı. Mrntakanın müddeiu -
mumisi de bir "anlaşma" neticesin· 
de tayi~ olunmuştu. Bundan başka 
her polıs memuru vazifesinde ka -
l~bilmek için Edi 'ile hoş geçinmek 
laznn geldiğini anlamıştı. İstenilen 
de bundan başka bir şey değildi. 

C ok geçmeden ötede beride 
. kumaraneler açrlmıya başladı. 

Bı~ müddet sonra bunların sayısı 
ellıye çıkmıştı. Bir çok dükkanlar
dan, bir çok yerlerden kazanç temi
nin.c uğraşılıyordu. Coni, polis şef
lerıne para yedirmek ve gelecek in
tihapta kazanabilmek için paraya 
ihtiyaç olduğunu söylüyordu. 

Bu hadise 1933 senesinde oluyor

du. Artık bu merkezin 300 millik 
çevresine dahil olan kasabalarda 
banka soygunculuğu, gittikçe, artı
yordu. Bu Gangster te~ilatını yap
m.IJ olan çeteye para yediren ken • 
disini emniyette hissedebilirdi. Ay
rıca adam kaldırma ve cinayetler de 
oluyordu. 

Coni'yi geç.en seneye kadar bir 
daha görmedim. Bir gün Filadefi -
ya'dan bir mektup aldım. Ondandı. 
Bunda Coni bana kendisine elli do
lar göndermemi ve bunu Ceyms Pe
terson adresine yollamamı bildiri -
yordu. Gönderdim. Sonra bir gün 
kalkıp kendisini görmiye gittim. 
İçinde bir sandalyadan başka döşe • 
mesi bulunmıyan ufak bir odaydı. 

Yatağının üzerinde oturan Coni 
anlattı : 

- Bir adam öldürdüm. Ben şim
diye kadar işlerimde hiç kimseyi öl
dürmek istememiştim. Fakat. Edi'
nin yüzünden böyle bir kazadır e • 
limden çıktı. 
.. Bir kaç gün sonra onu tekrar gör· 

dun:ı- Fa~at bu sefer Coni'nin göz -
lerı, benımkilerine anlamaksızın sa· 
bit bakışlarla bakıyordu. Çünkü bu 
aef~~ Morg'da bulunuyordu. Yüzün
de 1 ve sırtında üç kurşun yarası 

ile bir hendekte bulunmuş ve bura
ya getirilmişti. 

C ahil ve fakir halkın kütle ha

linde rey verdiği, böylece 
mahalli hükümetin kurulduğu her 
kasabada bu Coni Guy hikayesi te
kerrür eder. Bu adamın yaptıklarını 
federal idareye mensup dört ma -
kam gayet iyi bildikleri halde, aley. 
hinde kanuni takibat yapamıyorlar
dı. Çünkü işlenen cürümler, tama -
miyle mahalli cürümlerdi ve bunla· 
rın mahalli idareler tarafından taki
bi lazım geliyordu . 

Bu idareler de haydutların nüfuz 
ve tesiri altında bulunduğundan 
bir şey yapılmıyordu. Böylece a -
zılı haydutlar bizimle birlikte en 
iyi otellerde oturuyor, barlarda eg
leniyor, hatta hayatımız, yaşayışı . 
mız, verdiğimiz vergiler üzerinde 
müessir oluyorlardı. 

Kendi şehrinize bakınız; eğer o
rada bir takım dolambaçlı işler gö -
rülüyor, ne türlü olursa olsun, ku
maraneler işletiliyorsa, muhakkak, 
oranın idaresinde bulunanlardan bi
ri, veya bir kaçı haydudlar tarafın
dan elde edilmiştir. 

Ya belediye, yahut polis, yahut 
adliye, yahut da bu teşkilatın hepsi 
birden haydutların elindedir. Ame
rika'da kumarcılık ancak, bu çete -
lere baç vermek suretiyle yaşıyabi
lir. 

Mesela Al Kapone'nin hikayesini 

ele alalım: Bu aıdamm mahkfun edi

lebilmesi için istinat edilen yegane 
madde, kısmı azamı Hotorn'da bulu
nan bir kumaraneden gelen 1 mil
yar 55 milyon 365 bin 7 dolarlık ge
lirinin altı sene müddetle kazanç 
vergisini vermemesi bir de at ya • 
rışlarmda bilet satışında hiyle yap
ması olmuştur. 

Hotorn'daki kumarane açıldığı 

zaman Al Kapone ve çetesi, intiha
batta kazanarak Cicero'nun idaresi
ni ele geçirmiş bulunuyorlardı. Bu
rasını onlar, hem kendilerine karar
gah olarak, hem içki kaçakçılığı mer
kezi olarak, hem de Al Kapone sen
dikasının osası olarak kullanıyor • 
lardı. 

Al Kapone bir müddet sonra pa
ra vasıtasiyle her sınıf ve meslek • 
ten bir çok insanları kendi listesi
ne idhal etmiye muvaffak olmuş -
tu. İş o kadar ilerledi ki Al Kapone 
ve arkadaşları altın tabaklardan 
yemek yemiye başladılar. Sade ken
disine değil, arkadaşlarına da behe
ri 135 dolarlrk kat kat elbiseler ıs
marladı. Bazan bir haftada bakkala 
olan borcu 1000 doları geçiyordu. 
Akşam yemeklerinde, en aşağı, 

yirmi kişi davet etmediği zaman iş
lerinin iyi gitmediğine hükmedili -
yordu. 
Eğer Herbert Hover'in israrı ol-

masaydı, ihtimal ki Al Kapone, as
la, hapsi boylamıyacaktı. Bu zat 
Reisicümhur olunca Birleşik Ame . 
rika'nın, mahalli idareler tarafın -
dan yapılamıyan bir şeyi yapmasına, 
amerikan çeteciliğinin sembolü sa
yılan Al Kapone'yi deliğe tıkmıya 
karar vermişti. 

Bunu yapabilmek için bütün dai -
relere devamlı surette emirler ve 
talimat verdi. Nihayet, maliye me
murlarının himmet ve gayretiyle -
dir ki bu haydut eveıa Atlanta'ya 
hapsedildi; oradan da Alkatraz'a 
naklolundu. 

(Sonu var) 

!-Vatan 

kaçak 

vapurunda 

eşya bulundu 
İstanbul, 28 (Telefonla) Kösten

ce'den göçmen getiren Vatan vapuru

nun son seferinde muhafaza memurla
rı muayene etmişler ve geminin su de
posunda gaz tenekeleri içinde olduk -
ça kıymetli kaçak eşya bulmuşlardır. 

Bu işte suçlu oldukları anlaşılan Hüs

nü, mürettebattan Safer, Kenan, Şem· 

si, Niyazi, tevkif edilmiş, bugün asli -

ye mahkemesine verilmişlerdir. 

Bulunan eşya arasında 130 parça 

kadar erkek ve kadın muşambası da 
vardır. 

İstanbul'da dün bir 
tramvay ka%ası oldu 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Vat-

man Osman'rn idaresinde ve Edirne

kapr - Sirkeci hattında işliyen tramvay 
Fatih'ten Beyazıt'a giderken firenleri 

tutmamış Saraçhane mevkiinde 101 

numaralı bir tramvay arabasına çarp -
mış ve yolcularından Recep, Nadir, 
Meryem, Ziya kırılan camlar yüzün -
den ellerinden ve yüzlerinden yaralan

mışlardır. Sadmenin tesiriyle sürük -

!enen Beşiktaş arabası da önünden ı;e

çen Şükrü atlı bir adama çarpmış ve 

yaralamıştır. 

Bulgaristan' da 
sükun kuruldu 

Sofya, 28 a.a. - Bulgar ajansr bildi
riyor: Dünkü gün, bütün memlekette 
tam bir sükfin içinde ve hadisesiz ola
rak geçmiştir. Sofya'da gündüz kesi
len münakalat akşam saat 22.30 dan i· 
tibaren serbest bırakılmıştır. 

BAL 1 K 

TUTAN 

!aşlarını münakaıa ediyorlar. Bütün bunlarda en 
ciddi olan hususi barın akşam boş olmasıdır. Üçler 
meclisi Barabaş'ların odasını kamilen temizleyip 
Bardişinof'unkini Je yeni ba§tan boyatmıya karar 
ven yor. 

K E D İ 

SOKAGI 
Yazan. Yol:tn Foldeıs Cevıren. Na~uhı Baydar 
------------~~----~--~~..._ ___ _ 

ŞiDl'dilik bu kararla iktifa olunacaktır. Daha faz

lasına teşebbüse mahal yoktur. Eğer en heyecanlı -

ları göç etmeyi kararlaştıracak, veya sadece otel d.)~ 

ğiştirirlerse -(Bazan tek hal çaresi budur) - On -

larm yerini yeni kiracılar alacaktır. Bu esnada - Biz 

1920 seneleri başlangıcından bahsediyoruz - Siyasi 
vaziyet Paris otelcilik endüstrisinin lehinedir. lhti -
laller muzaffer oluyor, ihtilaller mağlup ediliyor. 
Netice daima aynı neticedir. Az çok kalabalık bir in
san grupu ürkmüş tavşan sürüleri gibi kaçıp gitmek· 
tedir. Umumi kaide icabı tavşanların ekseriyeti Pa -
ris'te toplanır. Dün otele bir İspanyol anarşisti gel
miştir; bugün de Küçük Asya'dan bir rum mültecisi. 
Görünüşe bakılırsa ltalya'da da bir ~yler olmakta
dır: Hemen yakındaki Sen · Mişel rıhtımı üzerinde 
bir otele İtalyan sosyalistleri yerleşmişlerdir. 

-13-

fakat otelin İ§ini kendi başına yapanııyacağı, hele 
burada bir erkeğın vücudu elzem olduğu için küçük 
kız kardeşi Helen kocası Bay Gaston'la ona yard!Dla 
gelmiştir. Gaston, yaramaz serı.erinın biri idi. YUmu
§ak mizaçlı Helen onu İ§e sevkedemezdl. Fakat 
kudretli bir kadın olan Bayan Jennen onu şimdi i
yice çalıştırmaktadır. Karı ve koca ''patron"un o ol
duğunu bir dakika bile unutamazlar Gaston'un ko. 
cahk sadakatine dikkat eden de o idi. Ve !ayet Gas
ton,şarap almak üzere gelen mahalle hizmetçilerin
den birinin yanağını çimdikliyecek olsa- (Bu, mes-

teğin icaplarındandır) - onunla kavga eden Helen 

değil, Jermen olurdu. 
Şimdi, üçü haşhaşa vermi§, yeni kiracılarmm va

ziyetlerini, zihin hallerini, kaygılarım, beyhude te • 

Gaston'da bir politikacı kafası vardır, ve, akşam 
vakit ilerleyip de Bayan Jermen uyuyunca barın 

fransız müştı., ileriyle şiddetli bir münakaşaya giriş 
tiği vaki•dir. Fakat, yabancılarla böyle şeyler yap
maz: zira onları politika bakımından olgun saymaz; 
bundan başka, onları incitmek de mümkündür. Gas· 
ton ııiddet idaresine taraftardır. Gözleri parhyarak: 
- Diktatorya, der. Bu adamlar kuvetli bir elin sevk 
ve idaresinde bulunmıya muhtaçtırlar. Biz fransız • 
lar için bu lüzumlu olmıyabilir. Biz hürriyete alışık 
bir milletiz, kendini düşünme kabiliyetinde olan bir 

................................................................ ._ 
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İngiliz-Amerikan 
ticaret anlasmosı 

..;, 

17 teşrinisanide Vaşington'da İngil
tere ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan ticaret anlaşması 

ile, bir seneden beri devam eden, uzun 
ve yorucu müzakerelere nihayet veril
miş oldu. 

İngiltere gibi bir çok kolonilere ma
lik ve dominyonlara bağlı bir impara
torluk devletiyle, Amerika gibi hemen 
bütün arazisi bir kıtada bulunan, iki 
büyük iktısadi kuvet arasında yapılan 
bu anlaşmanın, her iki memleketle de 
ticari münasebetleri genişlemekte o
lan memleketimizi alakadar edece
ğinde şüphe yoktur. 

Filhakika, ilk müzakerelerin sona 
erdiği ve tafsilatlı görüşmelere başla
nacağı tam bir sene evel ilan olunmuş
tu. Bütün bu müddet zarfında gerek 
İngiltere'de ve gerek Amerika'da, he
men her alakadar endişede idi. Çünkü 
müzakereler neticesinde kabul edile
cek tarife esaslan her iki memleketin 
sanayii ve ticareti üzerinde çok derin 
tesirler ika edebilecek mahiyette ola
bilirdi. 

Amerikan Hariciye Nazırı Cordell 
Ilull ise ancak hakiki: kıymeti ve ebe
mi yeti olan bir anlaşmayı kabul ede
bileceğini defatla tekrar eylemişti. 
Bu sebeple müzakerat uzadı ve bazr 
anlarda inkıtaa uğrryacağı rivayetlerı 
bile dolaştı. Fakat her iki taraftan 
gösterilen anlaşma arzusu ve bilhassa 
Kanada hükümetinin gösterdiği iti
lafçı bir zihniyet anlaşmanın imza
lanmasını temin etti. 

Bu anlaşma Büyük Britanya'nm bü
tün kolonilerini bağlamaktadır. Do
minyonlardan Kanada dahi, aynı ta
rihte Amerika ile ayrı, ve fakat para
lel, bir ticaret anlaşması akdetmiŞ,tir. 
Diğer dominyonlar yani Hindistan, 
Yeni Zeland, Avustralya ve Cenubi 
Afrika ise anlaşmaya dahil olmamak
la beraber müzakerat esnasında daima 
fikirleri sorulmu1i ve bilhassa, İngil
tere pazarlarına gelecek amerikan 
buğdayı, meyvaları ve etleri için yapı· 
lan tarife tenzilatı hakkında muvafa
katleri almmtştrr. 

Büyük Britanya ile Amerika ara
sındaki ticaret çok kompleks bir mahi
yet arzeder. Ameriıka'nın İngiltere'
den altlığı mallar, bilhassa, bir çok 
muhtelif nevilerde ayrı ayrı madde· 
lerden terekküp eder, ve bunların ek
serisi de yüksek teknik ve sanatla is
tihsal olunan hususi mahiyette ma
mulattır. Tek madde olarak başta vis
ki gelir. Bundan başka keten, pamuk 
V'! yün ~ensucat da mühim mevki iş
gal eder. Amerika'nın İngiltere'ye ih
racatı ise müteaddit bü.viilr 6 • ı..ıpıara 
ayrıl.rr. Dunıarın başlıcaları da her 
nevi gıda maddeleri, kereste ve muh
telif cins makinelerdir. Bu vaziyetin 
tabii bir neticesi olarak amerikahlar 
birçok maddeler üzerinde küçük ten
zilat yapmışlar, ingilizler de, nispeten 
daha az maddeler için, tarifeyi mühim 
surette indirmişlerdir. Fakat yapılan 
hesaplara göre tarife tenzilatı müm
kün olduğu derecede bir mütekabili
yet göstermektedir . 

Bu anlaşma hakkında henüz kati bir 
mütalea yürütecek zaman gelmemiş 

olmakla beraber bazı mühim esaslarx
na işaret olunabilir: Taraflar, yaptık
ları tarife tenzilatrndan, başka mem
leketlerin, "en ziyade mazharı müsaa-

H. A. KUYUCAK 
de millet" kaide::;ine müsteniden, isti
fade etmelerinin mümkün mertebe, ö
n üne geçmek için, daima yaptıkları 

gibi ,maddeleri gayet dikkatle tarif ve 
tespit etmişlerdir. Bundan başka an
laşmada bazı yenilikler de vardır. Me
sela herhangi bir madde için konulan 
tenzilattan üçüncü bir memleket em
tiasının lüzumundan fazla istifade et
tiği görülürse bu tenzilat hakkındaki 
hükü1n değişt.rilebilecektiı . Anlaş

maya böyle bir kaydın konulmasına 

başlıca sebep taraflar haricindeki 
memleketlerin bu anlaşmadan istifa: 
de etmelerinin önüne geçmek arzusu
dur. İngiltere bakımından yeni olan 
bu kayıt Amerika'nm yaptığı diğer 

ticaret anlaş.malarına da konulmakta
dır. 

İngiliz - amerikan anlaşmasına ko
nulan bu esas bilhassa Almanya'yı a
laı atlar eder. Çünkü Amerika ile tica
ret anlaşması olmıyan l:ru memleket 
i .. gıliz mallarına yapılan tenzilattan 
istıfade edemiyecek, bilakis bu tenzi
liit dolayısiyle artacak olan ingiliz 
rekabetinden müteessir olacaktır. 
1929 da Amerika ithaliitının yüzde 13.3 
Ü Almanya'dan gelmekteydi. 1937 de 
de ise bu nispet yüzde 5.2 indi. Yeni 
anlaşma tatbik edilirse daha ziyade i· 
nccegi şüphesizdir. Bundan başka İn
giltere piyasalarına yapılan alman ih
racatı da bu anlaşmadan müteessir o
lacaktır. Çünkü bazı amerikan malla
rının, tarife tenzilatı dolayısiyle al
man mallariyle rekabet kabiliyeti ar
tacaktır. Bundan başka İngiltere, a
merikan otomobilleri için bazı tenzi
lat kabul ettiği halde, küçük otomo
biller üzerindeki tarifeyi yükseltmek 
hakkını muhafaza eylemiştir. Bu hak
kı alman otomobillerine karşı kullan
ması da pek muhtemeldir. 
Anlaşmadaki diğer bir yenilik de, 

herhangi bir zaman sterlinle dolar a
rasındaki kambiyo nispeti fazla bir ta
havvül gösterdiği taktirde anlaşma
nın tadil veya feshine imkan veren 
bir maddenin bulunmasıdır. 

İngiliz· amerikan anlaşmasının mü
zakeresinde milletlerarası ticaretini 
bağlıyan kayıtları miimlci\.rı rno•+Phe i
zale etmek gayesi daima önde tutul
muştur. Bu hususta Kanada bazı feda
karlıklara katlanmış ve İngiltere pi
yasalarında kendi ihracatiyle rekabet 
eden bazı amerikan mahsulatı için İn
giliz tarifesinin indirilmesine muva
fakat eylemiştir. 

İngiltere'nin, dominyon]arına ~:ı,,.s• 
kabul ettiği imparatorl··'· .-.1 cıh sıste
min". ~ w.ıparatorluk siyasetinin ida
me edilmesi arzusuna rağmen, ameri
kan mallarına karşı tarife tenzilatı ya
pabilmesi dünya ticareti bakımından 

mühim bir muvaffakiyet sayılabilir. 

Aynı zamanda, taraflar için faydalı o
lacağında şüphe bulunrmyan bu anlaş
ma, bizim gibi bu iki memleketle de 
yakından alakadar memleketlerce iyi
ce tetkika değer bir mevzudur. Filha
kika, ingiliz mallarrna Amerika'da 
gösterilecek kolaylıktan, Amerika'ya 
yapmakta olduğumuz ihracat mütees
sir olmıyacaksa da amerikan malları
na karşı İngiltere'de yapılan tarife 
tenzilatının İngiltere'ye yapmakta ol
duğumuz ve yapmayı düşündüğümüz 
ihracata müessir olai;ağı tahmin edi
lebilir. 

ltalya'nın ticari 
• 

muvazenesı 

Roma, 28 a.a. - İstatistik 111e 

enstitüsü tarafından neşredilell 

~ültene göre şimdiki senenin ilk 

yı zarfında ecnebi mcmleketlerd 

talya'ya ithal edilen eşyanın kıy# 
9 milyar 422 milyon lirete balİo 
maktadır. Geçen sene aynı ayJar 

fmda bu miktar 11 milyar 243 ııı 

olarak tespit edilmişti. İtalya'da 

nebi memleketlere sevkedilen eŞY 

kıymeti ise 6 milyar 482 milyon 1 
bulmuştur. Geçen sene aynı aylar 

fında ihraç edilen eşyanın kıytıı 
milyar 425 liretti. 

1Ikteşrin sonunda imlyan ti 
muvazenesi 2 milyar 600 milyon l 
lik bir pasif kaydetmiştir. 

İlk teşrin 1937 de ise İtalya'nııı 

caret muvazenesi 4 milyar 819 roil 

luk bir pasifle kapanmıştır. İtalya 

müstemlekeleri ile yaptığı ticari 

ameleler neticesinde ithalat 1711 

yon, ihracat ise 1 milyar 976 milyıı' 

ret olarak tespit edilmiştir. Bu ıl! 

meleler anavatan lehine ı milyar 

milyonluk bir aktif ile kapanmış! 

Mevlud kalabahğı bir terli 

~öl~erm 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizin 

kınındaki Buca köyünde, İbrahiın 
lu İlyas ~amrndaki vatandaşın eV'I 
korkunç bir hadise olmuştur. 

İlyas'ın ailesi, mevlfıt okutmalc 
temiş ve birçok komşularını davet 

miştir. Evin terasası kalabalıkla d 

muştur. Tam mevlüt okunacağı s r 

kalabalığın sikletine dayanamıvarı 

rasa çökmüş, çok ihtiyar iki ka1 

iki küçük muhtelif yerlerinden ya 

lanmışlardır. Diğerlerine bir şey 
mamrştır. 

KANAA TBAHŞ BtR DELJı 
Muntazam işliyen bir saatin paıı 

lü günde 432,000 defa tekallüs e 
Saatin muntazam ve tam işlemesi 
na baiHıdır. Bu miktar tekallüs .P~ 
pancıul, ttuvvca ıur.,;ı.au'>•J"'"'"'• 

paslanmaz ve ~ıastiki olmalıdır. 

REVUE SAAT F ABRİKALA~l 
1 •) 

Llboratuarlarında icad edilpı.ıı 
"NIV AROX" parıdlilil bu hassal' 
maliktir. Nöşatelde resmi saatçili1' 

··~ boratuarhırmda yapılan 1000 i mil 

-.dVtz kuvvei miknatisiye tecrübe]e 
ne yalnız "NIV AROX" PANDÜ~ 
İLE MÜCAHHEZ SAATLE~ 
durmaksızın ve harekatında hiç ~ 
gayritabiilik göstermeksizin i~led1 

teri müşahede edilmiştir. 

KAFt DERECEDE KANAA'f
BAHŞ DEG!L Mİ? 

Tanınmış saatçilerde arayınıt· 
REVUE fabrikalarının satış dep09 

Riza Tevfik, Bankalar Caddesi t-1° 
Ankara. 

milletiz. Fakat ötekiler ... Bu sürüler.,, Fransis hafif bir itirazda bulunmak istiyor : 
Böyle diyerek kollarının geniş bir hareketi ile, hiç 

şüphe edilmesin ki, Avrupa'nın bütün geri kalan 
kısımlarını hesap harici tutar. Bununla beraber ze
kası inceliğe müsaittir. Gaston'un zevkleri ve fikir
leri en sağın lehindedir. Bununla beraber komünist
lerden son derece nefret ettiği neticesini çrkarmak 
hata olur. Gaslon'un hakiki düşmanları sosyalistlerle 
mutedil burjuva partileridir. 

Mahallenin apartıman kapıcılarından bir kadınrn 
oğlu olup dirseklerini bara dayıyarak vermut iç· 
mekte olan Fransis'e §Öyle anlatmaktadır: 

- Ben, komünistleri gene tercih ederdim; hiç ol
mazsa onlar ne istediklerini biliyorlar. Orada, Al • 
manya'da - Zannedersem Baviyera'da i·di - Ko
münistler iş başında iken oteller mülteci doluydu. 
Sonra sosyalistler geldiler; komünistleri mağlup et
tiler, ve herkes evine döndü. 

Fransis, bir hükümetin hicrete sebep olmadığı 
zaman daha iyi bir hükümet sayılabileceği cevabı
nı vermiye yelteniyor: 

- İyi bir devlette her türlü fikre yer vardır. De
mokrasi ... 

Gaston, gayet ciddi: 

- Hayır, diyor. Büyük devlet adam]arı muhale . 
fete muvafakat etmezler. Muhalefet onların yaratıcı 
kudretlerini felce uğratır. 

Ve, §ahadet parmağiyle Fransis'in karnma doku
narak ilave ediyor : 

- Mesela, şu Lenin'i görüyor musun; işte ona ben 
hürmet ederim. Yıllarca Paris otellerinde oturmuş -
tur ve şimdi de bize rus aristokrasisini gönderiyor. 

- Ben zannediyorum ki Lenin Paris'te değil, 1s -
viçre'de oturmuştur. 

Buna hayret eden Bay Gaston Lenin'i daha şim • 
diden daha az takdir etmektedir, ve daha doğrusu, 
lsviçre'de de oteller bulunabileceğini henüz hiç dü· 
şünmcmi§tir: 

- lsviçre'de mi ? lsviçre'de ... Öyle mi ? 

Fransis, bugün boş d~an Bardİ§İnof'un masasım 
göstererek soruyor : 

- O beyaz pinpon sakallı küçük rus artık bura.

da oturmuyor mu 1 
- Oturuyor. Yalnız, mütemadiyen vatandaşlarile 

konuşa konuşa biraz acaipleşti. Odasını yeniden bo

yatacağım. 

Bu böyle olmakla beraber, dağılmış olan sürüsünü 
geriye getirmek maksadiyle bayan Jermen'in yap -
mağa razı olduğu fedakarlığın bir netic~ verip ver· 
miyeceği akla gelebilir. Fakat, bu fedakarlıklara 

mahal katmadı. Daha mühim - Yani belki mühim
bir hadise zuhur etti. Bir hadiseden daha basil, daha 
acıklı, hayatla doğrudan doğruya münasebettar bir 
şey oldu: Bayan Barabaş hastalandı 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse, bu hastalılıı 

haftalarca evel başlamıştı, ve Bayan Barabaş uzuı 
zamandanberi sarartp soluyordu. Bir koca, çocuk• 
lar bu gibi değişikliklere dikkat etmezler: H~ 

gün gördükleri sima onların nazannda aynı<lıı: 

Yemek vaktinde bir el ekmeği keser, altın gibi saJ. 
çasiyle yahniyi sunar. Bu elin titremekte olduğ• 
nu kim fark edebilecektir? 

(Sonu var) 
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Muhakkak ki 
Japonya mu

azzam ve ciddi bir 
işe girişmiş bulu
nuyor. B. Çember
layn'in Çin'de ingi
liz maliyesinin yar
dımı olmadan hiç 
bir şey yapılarnıya
cağmı söylediği gü
nün ertesinde prens 
Konoye garp em
peryaizmine hücum 

1 ·.. ... .. .. .. . . ................................................................................................. , 

İ!. Çin seferi bir dünya hegemonyası teıebbüsünden 

1 
baJka bir ıeY değildir. bu Tanaka plimmn nihayet 

iıt 

iç .:ı 
leor 

.. 

• 
il' 

' 

Çocuk neden büyümez? : tatbika konulmasıd1r. Dünya tarihinde bu derece f 

L~:'.~ ... :'..~ .... '..~:'.'.~.~ ..... '.~.~=~~ .... :~'..i.~.~.: .... :.::::.:~'.~ ...... ...I 
Matbuatımızda ahenk 
Matbuatımızı beğenmiyeoler bu

lunabilir. Fakat bu beğenmezlik de 
ancak fekle, yahut isteyip de imkan
aızbklar yüzünden onda bulamadığı
mız eksikle.re aittir: Nihayet müsa
maha ile kartılanacak takdir..&zlikler, 
fakat derinleıtirilemetl.iği için ifitil
diği gibi alınıp dercedilen ufak te
fek yanhı habeder, münevver ve it
lere vakıf karii sinirlendiren buitçe 
yazılar gibi~. 

Doğduğu vakit, meaela ÜÇ kilo oluna olsun, onu hekime gösterinci
gelen çocuğun ağırlığı bet ay sonra ye kadar, gösterdikten aonra da, an
iki misli, bir yaşındayken üç misli, nesinin çocuğunu layıkiyle beıle
iki yaşına gelince de dört misli ol- mek iç.in yapacağı itler vardır: Ço
mahdır. Boyu da doğduğu vakit, va- cuğun alacağı gıda kendisini en iyi 
sati hesapla, elli santimetre geliyor- besliyecek tekilde olmalıdır. 
aa beı ay sonra altmıt iki santimet- Şeker çocuğun hem İflahını artı
re, bir yatına gelince yetınif , yetmit rır, hem de onu en iyi besler, annesi 
iki santimetre, iki yatın•:layken sek- çocuğu kendisi emziııiyona südünü 
sen santimetre olur. - tabii iyice kaynatılarak fence te-

Çocuğun böyle normal olarak bü- mizlenmit - bir fincan içerisine sa
yümesi annesine ne kadar ferahlık ğarak yüzde on nisbetinde teker ka
ve iftihar verse hoklıdrr. Fakat ço- tar ve gene fence temiz bir katıkla 
cuk muntazam olarak büyümeyince çocuğa içirir. Çocuk emzikle beste
de bunun sebebini aramak annesı niyorsa südüne o nisbette teker kat
için bir vazife olur. ınak pek kolay olur. Çocuk vücudu 

etti ve Uzak Şark'ta enternas
yonal muahedelerin umumi bir şe -
kilde revizyonu lbım geldiğini 
söyledi. Bu suretle Japonya Asya 
revizyonculuğunun başına geçmiş 
olmaktadır. 

Mcvzubahis olan nedir? Prens 
Konoye "son asırlar zarfında garp 
emperyalizminin Uzak Şark'a em -
poze etmiş olduğu istiklali ihıat e
dici hareketlerin ortadan kalkma _ 
sı." Diyor. 

CiN SEFERiNİN 
GENIS MANASI 

Fakat, milli meseleler bahae ko
nulduğu zaman, bu mea.elelerin ma
hiyetlerine göre, matbuatanızça 
gösterilen alaka, titizlik ve ahenk o
nu idare edenlerin doğru ve temiz 
diiJünce ve duygularm111 batllC& de
lilidir. Türk matbuatı tamamiyle 
hürdür; ancak kan1"Dla ve gazete 
aahip ve muharrirlerinin vicdanla
riyle mukayyettir. Hüriyetin de a.aa.l 
tarifi bu değil midir? 

Annesinde, babasında bir hasla· yağlara pek iyi tahammül edeme
lık varsa çocuğun büyüyememesi se- diği için, süde biraz kaynamıt su 
bebi kolayca anlaşılır. Hasta anadan 1 katmak da iyidir. 
yahut hasta babadan hasıl olan ço- Bir de, vitaminlerin çocukları bü
cuk mutlaka hastalığa bula§mı§ ol- yüttüğünü, tabii, bilirsiniz. A vita
masa bile cılrz olur, güçlükle büyür.. minini yumurtanın sarısında, B vita-

Annesinde belli ba§lı bir hastalık minini bira hulasasında bulur ve 
olmamakla beraber südü az olur ve ikisinden de çocuğun ağzına verebi
çocuğunu iyi besliyemediği için ço· lirsiniz. Çocuğun kemiklerini kuvet
cuk büyüyemez. O h 

1
lde yapılac~k lendirecek C vitamini.?i de y~§İl seb

§ey, tabii olarak, çocuğa memesı?- zelerden y~pılac~k pure .temm ~der. 
den başkaca emzik de vennektı~. Hele ço~ugun .~~~ı?.a bı.raz .tımon 
lkisi bir araya gelince çocuk kendı- suyu v~rınce, yuzunu ekşıtae hı.le h~ 
sine yetifecek kadar gr:la bulur ve ıuna gıder, hem de, ondan C vıtamı· 
büyfuneğe baılar ..• Yalnız emzikle ni alır... . . 
besle çocukların da büyüyeıne- Bu, hormonlar ve vıtamınler as-

nen ki da • l ak b"" ·· 
dikleri olur. O vakit te emzikle ve- rında ç.ocu ar a&rı o ar uyu-

rilen süt az geliyor demektir, südü tülür. 

artırılır. 

G.A. 

Mide yahut bağırsak bozuklu~u: 
nun da çocuğun büyümesi~~ ~a?.ı 
olacağı ıüphesizdir. Annesının. audu, 
yahut emzikte içtiği süt yetıtecek 
kadar olmakla beraber çocuk onu 
hazmedemediğinden çıkarır. yahut 
ishale tutulursa elbette büyiiınez. O 
•akit yapılacak ıey çocuğu h~kime 
gösterip hazmmdaki bozuklugu te-

davi ettirmektir ... 
Çocuklarm bszılarında büyüyemc-

mesini anlatacak, görünüşte hiç bir 
aebep bulunmaz: Annesi sağlığı Y'; 
}unda bir bayan, babasında da hıç 
bir haatalık yok. Çocuk emdiği südü 
çıkarınıyor, fakat iıtahı az. Be§ ay· 
bk olduğu halde ancak bet kilo ge
liyor. Etleri gevtek, derisi aarkık ve 

beJızİ sarı. 
Bu hal, yakın vakitlere gelinciye 

kadar, anneleri ve babaları merak
landırır, hekimleri §llşırlır, çocukta
n da gotururau ... normonıarm g~r-
dükleri işler iy.i anla§ıldıkça hekim-
ler artık hiç şa§ınnıyorlar, çocuklar 
da vaktinde hekıme göı;terilince kur
\uluyorlar. Annelere gelince, çocuk-
a~ki büyÜyemediğini gördükleri 

va t merA:a-. ~ k _ ha lan olsa da, 
çocugu hemen he ııa.v .. .• . "f . . .h-•••rmeme-
leri annelık vazı esını ı maı oc.- • 

olur. 
Böyle hiç sebepsiz gibi, büyümek-

~eff af (anta 
Amerikalılar yeni garibe daha icat 

ettiler: Şeffaf çanta .•. 
Bu çanta sellülozdan yapıldığı için, 

cam gibi içinde ne varsa dışından gö
rünmektedir. Amerika'da bu canta 
bilhassa tayyare yolculuğunda büyük 
bir rağbet kazanmıştır. Çünkü her 
şeyden evet hafiftir. 

Bundan başka şeffaf çantaların bir 
iyiliği daha var: Gümrük muayene· 
sinde son derece kolaylık temin edi
yor. Gümrük memurları çantayı evi
rip çevirip bir dakikada dışından mu
ayene ediyorlar. 

Fakat şeffaf çantaların mühim bir 
kusuru vardır: lçinde ne varsa bir 
türlü gizliyemez. Mesela kadın çama
şırlarını alemin gözü önüne serer. 
Bund;ın ba§ka. şeffaf çantadan erkek· 
terde memnun değildir. Çünkü çan
tanın içindeki darmadağın eıyayı her
kes görür. 

Bununla beraber şeffaf çanta bugün 
Amerika'da moda olmuş alıp yürü
müştür. 

r.~1etevi elinize aldığımı 
zaman neyi okurıunu .. ı 

Gazeteyi elinize alınca ilk defa ne 

okursunuz? 
Şüphe yok ki bu suale hemen her-

kes başka başka cevap verir. ÇUnkU 
bir gazetede çıkan sayısız mevzular, 
her şahsın zevkine, temayülüne, tahsil 
seviyesine göre bir alaka uyandırır. 
Gazeteyi muayyen havadislerden ve
ya resimlerden mütalcaya başlamak 
hatta yalnız şahıslara değil, milletle
re göre de değişir. 

Mesela İngilizler gazeteyi nereden 

okumağa başlar? 

Japon başvekili de ilave ediyor: 
"Japonya bu vaziyetin esaslı bir re
vizyonu yapılması ve Uzak Şark'ta 
adalete müstenit yeni bir sistem ku
rulması lüzumunu beyan eder." 

Daha sarih konuşmak mümkün 
degildir. Sulh ve adalet gibi büyük 
sözleri kullanmakta başkaları ka • 
dar mahir davranan Japonya, de • 
mek oluyor ki, dokuz devlet mua -
hedesi denilen nizama son vermek 
arzusunu izhar etmiştir. 1921 de A
merika'nın teşebbüsü üzerine akde
dilmiş olan bu muahede Çin'in ma
suniyetine hürmet etmek taahhü _ 
dünü ihtiva ediyor ve hükümrani -
sine tedricen avdeti teshil etmek 
gayesini güdüyordu. Fakat Japon • 
yanın bu muahede perdesi ardından 
gözettiği maksadın ne olduğu görü
lüyor mu? Bu. imtiyazlar sistemi
dir, ve imtiyazlar sistemi ardında 
Japonya'mn gözü Hong - Kong'a ve 
Makao'ya dikilmiştir. 

Fakat daha mühimi var: Japon -
ya'nın bugün benimsediği program 
Çin nasyonalizmi programından 
başka bir şey degildir. 

Borodin'in tahrik ve sevkettiği 
Kanton ihtilalcilerinin de maksadı 
başka değildi. Bu Sun - Yat - Sen'in 
programıdır. Aynı zamanda uzun 
zaman japonların sadık bir dostu 
kalan Çang - Kay - Şek'in progra -
mı. 

Çang - Kay - Şek de, yenilsin ye-
nilmesin, milliyetcilik cephesinde 
japonların kendisinden ileri gitme
sine mani olmak için, doksan dokuz 
sene müddetli imtiyazlar sistemini 
reddetmek ve garp devletlerinden 
enternasyonal muahedelerin tadili -
ni alenen istemek mecburiyetind~ 
kalacaktır. 

Japonya resmen kendini çinlile -
rin hamisi ve bunun ötesinde bütUn 
asyalıların hamiıi olarak göstermek 
istiyor. 

Bu, her halde, Çan - Kay - Şek'i, 
Çin'in beyazlara karşı olduğu ka -

r ... · ... -y:;;-;;···············ı 

l Piyer Dominik J ................................................ 
dar onlardan daha tehlikeli olan ja
ponlara karşı da istikllilini muha -
fazaya azimli olduğunu söyliyerek 
mücadeleye devam etmekten mene
decek değildir. Bu, aynı zamanda, 
sovyetlerin Çang - Kay - Şek'e yar
dımda devam etmelerine de mani 
olmıyacaktır. Faka tdokuz devlet 
muahedesine ve imtiyazlar sistemi
ne ka~ı iki tehdidin arasındaki ir
tibat, belki birleşik devletlere, İn • 
giltere'ye ve Fransa'ya, müşterek 
bir cephe kurmak değih;e bile, hiç 
olmazsa açılmaktan geri kalamıya
cak olan müzakelerde müşterek bir 
tavır takınmak imkanını verecektir. 

Belki şimdiden buna muntazır o
lan prens Konoye Almanya ve 1tal
ya'nın müzaharetine gUvenebilece
ği ümidinde olduğunu söylemiştir. 

"Çin hadiseleri, demiştir, bizi bu 
iki memlekete birleştiren bağları 
kuvetlendirmek ve dünyada müşte
rek ideolojimize müstenit yeni bir 
nizam yaratmak lüzumuna bizi ikna 
etmiştir." 

i tiraf ediyorum ki üç memle • 
ketin müşterek ideolojisi ne 

olabileceğini anlayamıyorum; da -
ha ziyade onların müşterek kinleri 
ve mütesanit gayeleri olması muh
temeldir. Bu işteki r olü ikinci dere
cede olan ve kuveti Almanya'dan az 
bulunan talya'yı bir kenara hıra -
kırsak, harita üezrinde Japon ve al
man imparatorluklarının Ruıya'ya 
kartı iıtikametlerini farketmemek 
mümkün değildir. Çünkü Almuıya 
için orta Avrupa'nın ötesinde, Ja
ponya için de Çin'in ötetıinde, biri 
için buğday anbarı Ukranya ve Ba
kfi petrolü gibi servetlere malik, di
ğeri için Pasifik denizinde sahil sa-
hibi geniş Rusya vardır. 

spor sayfala.rını ~kud~kI;:~nne-I 
der. Halbukı lngılterc de yapılan bir 1 
anket, sporun ta on birinci dereceye 
düştüğünü göstermiştir. 

Her iki gıkda da, ga~lcrin ikti· 
l!aaı u .. _,._ sn.le mühimdir. Alman -
ya'nın daha öteye gilm~nı:ı.,... ~ 
ren Tuna boyunca muazzam bir pa-
zar temin etmek, Japonya'nın da, 
600 milyon müstahsil ve müsteh -
likten mürekkep bir temel üzerinde 
kapalı bir pazar vücuda getirebil -
mek için bütün Çin ekonomisini 
japon ekonomisi içine almak iste -
dikleri tahmin edilmektedir. 

Her İngiliz gazeteyi ilk defa alır 
almaz, sansasyonel havadisleri okur. 
Mesela Çcmberlayn'ın Münih'e gitme· 
si gibi ... 

kısımlarının tabii servetlerini is -
tismar etmek" mevzubahi.s olduğu-
nu söylemiştir. · 

Bu demektir ki, Japonya Çin ham 
maddelerinin Japonya'ya idhali ve 
Çin'e yapılacak ihracatın inhisarı
na sahip olacaktır. İşte burada ingi· 
liz maliyesinin muhtemel müdaha
lesi akla gelir. Japonya, buna ihti
yacı olmıyacağı fikrindedir, çünkü 
şimdiye kadar Amerika'dan ham 
madde elde etmek için ihtiyacı o -
lan sennaycleri Çin'e dökebilecek· 
tir. 

Amerika bu suretle iki müşteri 
birden kaybedecektir: Ham mad -
deler hususunda Japonya, mamfil 
maddeler hususunda Çin. Diğer ta
raftan İngiltere de bütün Uzak 
Şark pazarından mahrum kalacak -
tır. 

Bir kere daha söyliyelim ki İn
gilter~ ve İtalya bundan çok 

memnundurlar. Her 9ey sanki anti
koınintern paktın üç azası dünyayı 
aralarında paylaşmışlar gibi vukua 
gelmektedir: Sana Avrupa, Sana 
Asya, Sana Afrika. 

Şayet bazı memleketler madMaa
tında olduğu gibi matbuatmuzcla a -
narti ile sınırdaı aerbut netriyat ya
pılmıyorsa bunu hüriyetaiz.liie d~ 

1 ğil, ancak hüriyetin bizde bafkaları· 
nın haklarına tecavüz edilmemekle 
tahdit edilmit olduiunun iyice anla
tılını§ olmasına atfetmek lazımdır. 
Bu vaziyete göre taarih etmek li.zım 
mıdır ki türk matbuatı ancak hayati 
davalarda hükümet tarafından ten
vir olunur? imdi, atm derecede ser
best matbuatın dahi bu gibi hayati 
davalarda alakadar hüküm.et daire
lerince aydmlatılmaıı mutattır. Hat
ta, bizde matbuata takip edoceii yol 
her zaman ve açıkça gösterilmemek
te olduğundan dolayı tikayet etti~ 
miz vakidir. Diyebiliriz ki yukarıda 
bahsettiğimiz elaiklerin sebepleri a
rasında bu da vardır. 
Şu aon on bet günlük nefl"İyata 

dikk&t ediniz; bu nefriyattaki ıuur 
ve ahenk gazetelerimiz.in ne kadar 
ilerlemif olduklarını iabata kifayet e
der. Hangi muharririmizin hangi ya
zısını okursanız onda aynı vatan en
ditesinin bir kalb gibi titrediğini hia 
edersiniz. Geçen hafta Ankara'ya 
gelen arkadaıların it batına avdet
ten aonra yazdıkları yazıları derin 
bir zevk ve büyük bir alaka ile oku -
yoruz. Bu yazılarda mÜ§Ahecle etti-

Avrupalı dimaglarının geniş hül· 
yalar petinde koşması, japon dimağ
larının daha geniş hülyalar kurması 
kadar mümkündür. 
Yalnız ] aponya'nm, şikarı karşı -

sında hemen hemen tek başına bu -
lunduğuna işaret edecegim. Alman
ya, bilakis, ve İtalya Avrupa'da yal
nız değildirler. İşte bizi ümitsizli
ğe düşmekten koruyan budur. 

Antikomintem bloku başka, Ja -
ponya ba§ka bir §eydir. An t ikomin
tern bloku dün mevcut değildi. Bi
likis, Japonya, yetmit senedenberi 
durmaksızın bUyUmektedir. Yal -
nız muzaffer harpleri biribirini ta -
kip etmekle kalmıyor, dünya onun 
en ölçüsüz emellerini tabii bulmıya 
baflıyor. 1932 denberi ne büyük de
ğitiklik 1 

Mançuko seferi, vaktiyle İngilte

rc'nin Mısır sef-eri, Fransa'nın Fas 

seferi, İtalya'nm ha.be!} seferi ne -
vinden bir 9eydi. Fakat Çin ıeferi 1 
Bu bir dünya hegemonyası teşebbü
sünden başka bir §ey değildir. Bu 
Tanaka planının tatbike konul

masıdır. Dünya tarihinde, Cengiz 

han devri müstesna, bu derece gc -
niş bir tasavvur asla yer almamış _ 

tır. 

ğimiz güzel vatanseverlik hesıkeae 
itminan venn ktedir~ iürk matbua
tı rejimin en kuvetli memetı.rinden 
biri oldutunu aö.tennittir; ayni a
henk içinde memlekete hizmet ede
cef inden •• busünkü gibi, rejimin 
aynı kuvetli meanedi olmak vanfui
ni ifa edeceiinden emin olmak li.
znndır. - N. Baydar 

Terfi eden nafia müfettişi 

Nafia müfettişlerinden B. Ziya Al
tınbag kanuni müddetini dOldurduğun
dan maaşı 70 liraya çıkarılmıştır 

Dinar hclclliyc rci!ailiği 
Dinar kazası belediye reisliği va

zifesinin kaymakam uhdesine veril -
mesi Bakanlar Heyetince kabul olun. 
muştur. 

Rolu vali i şehrimizde 

ten kalan çocukların honnanları iya 
işlemiyor demektir. Hormonlar, sa
dece büyüklerin değil, çocukların da 
aldıkları gıdaların vücude yanya
cak hale gelmesi için lüzumludur. 
En ziyade tiroit guddesiyle pankre· 
aa guddesinin çıkardıkları hormon· 
lar. Çocuğun bu hormonları yeti~ 
cek kadar çıkmayınca emdiği südü 
iyi hazmetse de, sonra vücüdüne ya
rıyacak, kendisini büyütecek hale 
getiremez. O vakit hekim çocuğa, 
kendisinde eksik olan hormonları 
ilaç olarak verince çocuk birdenbire 
büyümcğc ba~lar, sağlığı yoluna gi-

rer .... 
Çocuğun büyüyememesine sebep ne 

Bir çokları İngilizlerin sporu çok 
sevdiğini göz öniine alarak hemen bü
tün İngilizlerin gazetenin ilk defa 

Ondan sonra kırat ailesine ve sara· 
ya ait haberleri okur. Daha sonra da 
hari~i siyas.e~ h~berlerini okur. Ingil· 
tere de harıcı sıyaset, dahili siyaset
ten da.ha evci gelir. Dahili siyaset ha
berlerınden sonra tefrikalar, roman· 
lar gelmektedir. 

Japon maliye ve ticaret bakanı 
B. Seihin lkeda'nın beyanatının 
~nası da budur. Kendisi Japonya 
ıçın "Bugünkü ekonomik kontrol 
devam ederken Asya'nın geri kalan 

Napolyon bile, Asya'dan başka 

y~rd.~ ~ü~Uk itler görülemiyeceği -
nı duşunuyordu. Japonlar onun ta
lebesidirler. Bunda şaşılacak bir 
şey yok: !}aşılacak şey bu Napolyon· 
vari hülyaya avrupalılarm omuz 
vermeleridir. 

Bolu valisi B. Salim mezunen ıeh
rlmize gelmiştir. B. Salim ıehrimizdc 
bir müddet kalacak ve bu müddet için
de vilayetine ait işler hakkında bakan
lıklarla temas edecektir. 
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Yazan: Baroneı Orkzı 

- Gitti mi? Kim gitti? diye sordu. 
An-Mi izah etti : 

_ jülyet, o korkunç herifler onu 

ki bu doğru degildir. Ondan nefret e
diyordum, çünkı.i ... Onu o kadar çok 
seviyordunuz ki, fakat onun bu dere
ce adi bir mahluk olabilecegine inana-

gôtiırduler. 
- Ne zaman ? marn. 
- Hemen sizin arkanızdan. ~ a • ı Dölatur zavallı, bi~.ki? bir s~sle : 

dam, Merlen, bir ocakta bıraz kul ve - Hayır, hayır, kuçuk, dedı, mu . 
kagıd parçaları buluıuş. hakkak ki o derece adi değildir. Soylc 

_ Kul mı.i ? bana daha başka ne dedi.? 
_ Evet, hem de yırtılmış bir de- - Pek az şey. Merlen, sizden kur-

rı ca11ta. tulmak için mi ihbarda bulunduğunu 
- Aman yarabbi ! sordu, o da dedi ki... Şey .. 
- Jblyct, sız gormiyesiniz diye - Benim de aşık olduğumu mu söy-

yaktıgı evrakm aşk mektupları oldu· Iedi? ğunu sôyledi. - Evet, ve Merlen kendisine, asıl-
- oyıc mi dedi? Ne söyliiyorsun, sız bir ihbarla, adaleti yanlış yola 

An-Mi. emin misin? saptırmıya çalışmak suçiyle mahke-
lşittilcleri cidden pek müthişti ve me huzuruna çıkarılacağını söyleyin

Pol Dölatur pek iyi anlamıya nıuvaf- ce, Jülyet götürülmesine hiç itiraz ct-

fak olamıyordu. Mut<Klen pek fa. medi. 
al olan dimagı, ona kötürliınleşmi~ gi· Dölatur mırıldandı: - Bunu hayatiyle ödiyecektir. 
bi geıiyordu. 

An IJ . ~oz }'cl:l'"rı ara:s•nda 
ce'I ı;> Ve alçak sesle ilave etti: 

- Benim hayatımla da. 
verdi : 

- Evet, tanıamiyle eminim, ve o 
menhus Mcrkn, çirkin sözler sadet · 
Fakat Jıilyet .. Bir aşıkı oldu~u?u 
söylemekte israr etti. Oh 1 Po1, emınım 

Fakat An-Mi bu son sözleri işitme
di. Nahif elini Dölatur'un kolu üze
rine koyarak devam etti: 

- Kendisini ıöıürmelcrinden ön-

ce Allaha ısmarladık demek için ya
nına koştum. Askerler beni kabaca İt· 
tiler, fakat onu kucaklıyacak kadar 
vakit buldum ve kulağıma birkaç ke· 
lime fısıldadı. 

- Ne dedi, çabuk söyle, An-Mi? 
An-Mi ağır agır tekrarladı: 
- Ona söyleyin ki bu bir yemindi. 

Babam bana agabeymin intikamını a
lacağımı yemin ettirmişti. 

Bir yemini ... 
Şimdi anlıyordu, ve Jülyet'c ne ka

ılar acıyordu 1 Bu aban asil ve dü
rüst kalbin, meşCım kararını verdiği 
anda ne ıstıraplar içinde kıvranmış 

old~ğunu. tahmin ediyordu ı ]ülyet 
bu ıhanetı yaptıysa, karşı gelinmez 
t~lfikki ~t.tiği bir taahhüdü yerine ge
tırmek ıçın yapmıştı, ve uyanmış vic
danı bunun korkunç mahiyetini ken
disine gösterdigi için imdi bundan 
kendi payına düşen vicdan azabı ile 
kefaret ödüyordu. Çünkü günahının 

kefaretini ödemek istemişti ve cok 
geçmeden kendisini muhakkak mah
kum edecek olan bir mahkemenin hu
zuruna çıkarılacaktı. Bu düşünce öyle 
bir kabustu ki! .. 

F~at Pol Dölatwra en şiddetli ke
dennı duyuran, Jüliyefin bir lahza bi
le _ke~dısini sevmemiş olduğu düşün
cesıydı. Bu yara bütün diğerlerini 
gölgede bırakıyordu. Sevdiği kızın i -
haneti, idealinin iflası kendisi için 
daha az acı idi. 

Jülyet'i büsbütün kaybetmiş ol -
dugunu hissettigi o ana kadar ümidin 

kendisinde ne kadar kök salmış oldu
gunu anlıyamamıştı. Kendisine irişil
?1ez i~~h~sinin günün birinde yere 
ı~e~.eg~nı ve. aşk~na mukabele edeceği • 
n~ umıt ettırebılecek olan gözlerinın 
bır nazarını, dudaklarının bir sözünıi 
n.e b~yı.ik bir hararetle gözlediğinı 
şı~dı hatırlıyordu. Ara sıra latif çeh 
resı kendisini görünce aydınlandığı 
zamanlar, meclisten dönüşte bir tebes
sümle karşılanınca, o zaman, kendi 
kendine itiraf etmeden, ümidin için • 
de büyümesine müsaade ediyor ve 
tahayyüle koyuluyordu. 

.. t~di, bütün bunlar ancak bir boş gö 
runuşten ibaretti. Jülyet dö Marni 
onu sevmiyordu. O hiç bir zaman sev
memişti. Aksi halde kendisine ihanet 
edebilir miydi? Bir kadın kalbinin 
ne _ezeli tenakuzlardan yapılmış ol -
d~gu.nu anlıyamazdı. Jülyet onu va -
zıfesı sandığı şeye feda etmişti, de _ 
mek ki kendisini sevmiyordu. 

. Şu halde, şimdi hayatın kendisi i
çın ne ehemiyeti vardı. Onu kurtannı· 
ya m~.vaffak olsun veya olmasın, Jüli
yet do Marni kendisi için kaybomuş· 
hl. Ve pek az ümidi vardı. Fakat ha
yatını ona medyun olmak istemiyordu. 

. .A.?·Mi, onu düşüncelerine dalmış 
gorunce, usulca yanından çekilmişti. 

Akl~ ~elimi ona Dölatur'un ilk işi an
nesını Paris'ten uzaklaştırarak emni
yete _al.mak olacağını söylüyordu. O _ 
nun ıçın, emirlerini beklemeden, der
hal kendi eıyalariyle Madam Döla _ 

t~r·~n e9yalarını bir sandığa yerleş -
tırmıye başladı. 

lçinde Jülyet'e karşı kininden eser 
kal~ıştı: ~öla~ur'un anlayamadığı 
-ş~yı A~·Mı şundıden tahmin etmişti . 
Jul yet. ın kasdi fedakdrhgından mu· 
t~has~ıs ~~arak, kıskançlığının eridigi 
nı ve ~Ik once bir rakip ve bir düşman 
nazarıyle bakmış olduğu kadına kar
şı kalbini bUyüY. bir muhabbetin kap
la1..ığını hissetti. 

Bu bir kaç saat içinde o da anla
mıştı ki intikam yalnız Allah'a aittir. 

xx 
"Kör Beygir,, 

,:Y~kit .. g~.ce yarısına yaklaşıyordu. 
Kotu tutun, yanık et v.e rakı koku _ 
la~ının dumanlı havasında dalgalan _ 
dıgı aa1on da sıcak boğucu bir hal alı
yordu. 

Bu oda ''Kör beygir"in bu en ge
niş odası üç senedenberi en halis 
Sans-Culotte'culuğun mümessillerin -
den mürekkep bir ihtilalci grupa top
lantı yeri vazifesini görüyordu. 

Asıl ev, Sen-Scveren mahallesinin 
çıkıntılı katlannın damlar hizasında a
deta biribirine değdiği ve biçare sa • 
kinlerini havadan, günettcn ve ışık -
tan mahrum ettiği o alçak ve tehlike
li. sokaklarından birindeydi. Kör bey
gır bu fena f(>hretli sokağın en az i -
timat telkin eden evlerinden biriydi. 
Cephenin sıvaları yer yer çatlamıştı; 

öne doğru eğilmiş divarlar, nihai yı -
kılışa hazırlanıyor gibiydiler; direk
lere istinat eden alçak tavanlar eski -
lik ve dumandan kararmı§tı. 

Eskiden, Büyiik Kıral zamanında. 
Kör Beygir hanı nadir şaraplar ihtiva 
eden kilerleriyle meşhurdu, ve ekse • 
riya genç ve zarif asılzadeler kibar 
salonlardan çıkarak burada neşeli i~ 
ki alemleri yapmıya gelirlerdi. 

1793 senesinde vaziyet aynı değil
di. l lan eski 'öhretini kaybetmişti; 
metrfık bodrumlarında türlü köhne 
fıçılar arasında fareler cirit oynuyor, 
üst katta 9iıpheli toplantılar oluyor-

du. 
1çtimahırını Kör Bcygir'de yapan 

"Uhuvvet" adlı kulUptü. Kuliıp azasın
dan birinin lehinde ~adet etmesi 
şartıiyle, girmek ve müzakerelere iş -
tirfil< etmek her vatandaşın hakkiydi. 
Kuhibiın takip ettigi gaye umumiyet
le cümhuri} etin temizlenmesi, ve hu
susiyetle Sans-Culottc'culuk düşman
larının yok edilmesiydi. Bu hedefe 
varmak için kullanılan vasıtalar bil
hassa münafıklık, casusluk ve ihbar -
dı. 

"Uhuvvet'' in dostları dikkatlerini 
boş geçirmiyorlardı ve hapisanelerini 
doldurmak hususunda ciddi gayret -
ler .sarf etmiş olmakla öğünebilirlerdi. 
İçtuna aktetmek üzere Kör Beygir'de 
m.utazaman buluşanlar iki üç düzüne 
a amdı. Durmadan hüriyetten bah • 

-Sonu vaz-
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1 Yurtta Yapılan Törenler 

SamtJUn' da Ata'nın heykeli etrafında yanan altı meşale 

Bartın'da Atatürk büstü etrafında saygı Kayseri' de Atatürk heykeli selamlanıyor 

Sanısun'cla ı· h • .. l • • . va t azın soy evını verıyor Bartın'da Atatürk büstü etrafında yanan meşaleler 
~~~~~~~-~~~~ 

Bartln'do yatıh bir 

köy mektebi 
Bartın, (Hususi) - Kaşbaşı köyün

de civar köylerin de yardımiyle yatılı 
bir köy mektebi yapılmış ve törenle a
çrlmıştrr. Köylüler sevinç içindedir

ler. 

Adana' da 
porto kalcı l ık 

Adana, (Hususi) - Bölgemizdeki 
portakal cinslerinin ıslahı ve çeşitle
rinin çoğaltılması için her yıl çalışıl
maktadır. 

Bu yıl da Adana ziraat müdürlüğü 
arzu edenlere parası mukabilinde da
ğıtılmak üzere Filistinden altı çeşit 
portakal ve üç çeşit limon ~e ma~da
lin ısmarlamıstır. Gelecek fıdan cıns
leri, ambalaja' dayanıklı, tatlı, .çekir
deksiz şamritlerle, ma_rt. ve nıs~~a 
yetişen Valansiya çeşıdı ve soguga 
dayanıklı, meyvaları iri ve ~u.lu, çe • 
kirdeği az Vaşington nevalı ıle kan 

Turgutlu'da halk yığınının büyük acı etrafında toplant§ı 
portakallarrdır. Ayrıca limekan ve topraklarında yetişmeğe müsait cins
cumkan portakal1ariyle kırmızı grep- lerdir. 
furt portaka1larş ve ikinci teşrinde 

kemale gelen sulu kırmızı limon, se
nenin her mevsiminde meyva veren 
Yüreyka ve eylülde yetişen Lizbon li
monları, Klamatin mandalini fidanı 
getirilmektedir. 

Bu cinslerin kaffesi de Çukurova 

Bu suretle Çukurova portakalları 

çok çeşitlenecek ve her alrcınrn arzu

suna göre mahsul elde edilecektir. 

Bölgedeki portakal bahçeleri de 
her yıl biraz daha genişlemektedir. 
Bu yıl 60,000 daha fidan ekilmiştir. 

1 Gaziantep içme suyu 
Gaziantep, (Hususi) - 13 kilo -

metre mesafeden şehrimize getiril -
mekte olan içme suyu inşaatı ve tesi -
satı hemen tamamen bitmiştir. Yalnız 
menba civarında 500 metre uzunlu -
ğunda, yedi metre derinliğinde açılan 
hendeğin som kaya çıkması burada 
yüzlerce amelenin aylarca uğraşması -
m icap ettirmiştir. 

Hendeğin açılması bitmek üzere -
dir. Yolun bir çok yerinde boru ferşi -
yatı yapılmıştır. 80 metre uzunluğun
da bir kısımda bir metre derinliğinde 

kaya hafriyatı kalmıştır. Onun da bu 
hafta içinde biteceği umuluyor. 

Şehrimiz yakında temiz ve tazyik
li suya kavuşmuş olacaktır. 

Sivas ciimhuriyet meydanı 
parkeleniyor 

Sivas, (Hususi) - Şehrin bayındır
lık işlerine hararetle devam edilmekte
dir. Stadyom caddesinin iki tarafının 
ağaçlanması ve kaldırımların parke -
lenmesi işi bitmiştir. Şimdi Cümhuri -
yet meydanı parkelerunektedir. 
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Elazığ' da Kuyumculuk 

Elazıg, (Hususi) - Şehrimizde kuyumculuk sanatı çok ileridir. 8" 
ra kuyumcuları altın, platin ve gümüşten türk tezyini sanatlarınm t# 

mükemmel nümunelerini vücuda getirmektedirler. Gönderdiğim resİJSlı 
albn tellerle örülmüştür. "Kemal Atatürk güneştir" cümlesini ihtiva -
mekte ve partimizin altı okunu taşımaktadır. 

Gümüşane' de Bayındırllk 
çahşmaları ilerliyor. 

Şehirde bir çok yeni tesisler vücuda 
getirildi, elektrik işi de hallediliyor 
Gümüşane, (Hususi) - İran transit güzergahında bulunan 'il 

kesif ağaçlıklar arasına serpilen Gümüşane, cümhuriyet devrinİll 
umran haml~siyle gür:ıden güne çehresini değiştirerek şirin site
ler ara~~?a -~ırm~kte~ır. Tabiatin bu güzel yurt parçasından esir• 
gemedıgı guzellıklerıyle tanılan Gümüşane, geçmiş zamanlarııı 
ihmali yüzü·nden emsallerinden çok geri kalmıştı. 
Kasabanın şehir planı yaptırılmış- ı--

tır. Modern memleket hastanesi ik - j i.-· 
mal edilmiştir. Kasabadaki mağazala- lzmır'de kadm yüzünden cinayet 
rın önleri tamamen kaldırım yapılmış 1 · (H ·) ş h · · d k • 

dd 1 k kl d
.. 

1 
. . zmır, usust - e rlinlZ e, a 

ve ca e er; so a ar uze tılmış ve .. .. . . . _ 
h .. k .. tl b 1 d' d k' drn yuzunden hır kışı agır surette ya-u ume e e e ıye arasın a ı ve al 
büyük mikyastaki meydanlığın da asri r a;~ştr~ 1 1 k r k k 
aile parkı haline konulmasına başla - a a, o ap ı uyu po ıs ara o • 
nılmıstır. Şehrin en ··b 'h . lunda olmuştur. Kadastro memurla • 

~ mu rem ı tıyaç- . .. · 
larmdan olan elektrik ı'ht' . . d rından Bay Hıkmet Turk bundan epı· 

ıyacı ıçın e . .. .. 
kasabaya iki kilometre mesafedeki ce evel adlıyeye muracaatla karısı Lut 
Bağlarbaşı mahallesinde Gözeler na- fiye'nin, Karşıyaka'da Atatürk cadde • 
mındaki şelaleden istiafde edilerek sinde kahvehane garsonu Ali oğlu Mc
şehrin bir an evel tenviri için çalışıl- met Akın'la kardeşi Mercan Akın ta .. 
maktadır. Halkın ya.rdırm ile Kovans r~fı~da? ~ğfal edilerek kaçmldığın' 
nahiyesi merkezinde ve Transit yolu bildırmı§tır · 
güzergahında asri bir nümune kara - Adliye, meseleyi zabrtaya haber 
kolu ile beş sınıflı bir ilkokul binası vermiş, kadın, Dedebaşx köyünde ba
yaptırılmıştır. Irkçı İbrahim'in annesi Bayan İhsan'rtı 

Köylümüzün kalkınması için esaslı evinde bulunmuştur. Bunun üzerine 
çalışmalar başlamıştır. Vilayet köy maznun iki kardeş sorgu için karako • 
işlerine fazla surette önem v,..,.,.,.,.k la davet edilrni~tir. 
köylere su getirmekte su yollarını ıs- Zabıta kenChlerını ıstıcvap ettneJ 
Iah ettirmekte ve köy yolları ıslah e- üzere iken karakola şikayetçi Bay Hi~ 
dilmektedir. Köylere ağaç diktiril - met de gelmiştir. Şikayetçi koca, raki• 
mekte ve köy odalarına mutazaman bi Mehmedi görünce ani bir hareket • 
gazete gönderilmektedir. Köylül~r le tabancasını çekmiş ve dört el aaı 
mensup oldukları nahiye merkezlen- etmistir. Kurşunlardan biri Mehme • 
ne bir telefon şebekesiyle bağlanmak- din ;ağ memec:inin altından içeriye iş· 
tadır. Hayvanatın ıslahx için Göleden )err>igdı. Yarası çok ağırdır. Polisler 
damızlık boğa getirilmi_ş ve ki>rJuııun derhal fırlıyarak hadisenin daha kor· 
elinde bulu,,., ... , --.. H oogalar tamamen kunç bir mahiyet almasına mani ol • 
ı.ıurdurulmuş, hayvanatın xstahı temin muşlar ve Hikmet'i yakalamışlardı:r. 

edilmiştir. Yaralı, hastaneye kaldırılmıştır. 
Vilayetimizin en mühim ihracat 

menbalarından biri olan meyva ağaç
larının ıslahı ve daha ziyade çoğal -
tılması ve inkişafı için bir nümune fi
danlığı tesis edilmiştir. Senede 3 mil
yon kilo ihracat yapan Gümüşane 

meyveciliği verilen önemle ihracatı 

yakın bir zamanda bir misli daha ar
tacaktır. Bu seneki meyva verimi hal
kın yüzünü güldürecek bir şekilde -
dir. 

Adana müzesi 
Adana, (Hususi) - Adana müzesi 

her yd bil'l3.7. daha genişlemektedir. 
Bu yıl müzeye ilave olarak kurulan 
"kazılar salonu., ile .. yurdun e.nog
rafyası bölümü., törenle açılmıştır. 

Açr'lma töreninde bulunan kalaba
lık bir davetli kütlesi, müzenin her ta
rafını gezmiş ve izahat almışt!r. 

Örlcmiş'tc yeni bir istasyon 
İzmir, (Hususi) - Devlet Demir• 

yolan idaresi, Ödemiş'in Topbaşı mev
kiinde yeni bir istasyon binası inşa et• 
tirmeyi kararlaştırmış, çevresini de 
hazırlamıştır. Bina, elektrik, su ve di· 
ğer tesisatı ile 15500 liraya çıkacaktır. 

Aydm ovasmı sulama iıi 
Aydın, (Hususi) - Koçarlı ve Sö • 

ke ovalarının sulama işi için sular ida
resi mühendisleri tarafından Çineçayı 
ve !sıklar gölü üzerinde yapılan son· 
dajlar musbet netice vermiştir. 

Büyük baraj Işıklar gölü üzerine 
geniş setler yapılarak kullanrfacaktır. 
Aynca Menderes nehriyle Akçay Ü· 
zerinde de bentler yapılarak Aydın, 

Koçarlı ve Söke ovalarının tamamen 
sulanması temin alunacaktır. 

Germencik avcı ve atıcıları 

Germencik avcıları bir arada 

Germencik (Hususi) - Nahiyemizde beş sene evel kurulan 
bir "Avcılar ve Atıcılar" kulübü vardır. Kulüp çok iyi organize 
edilmiştir. 280 tane kayıtlı azası vardır. Kulüp, ziraatçilere büyük 
zararı dokunan yabani domuz ve kurtları imha etmekte iyi hiz
metlerde bulunmuştur. Kulübümüz her sene ziraat müdürlüğüne 
300 ile 500 arasında domuz kuyruğu vermekted.ir. 



k 

r 
.,, 
n~ 
itr 
sir
rıll 

yef 
ka
yr 

ev· 
et• 
de 
di· 
tır. 

Ö• 

da· 
ayı 

on-

ine 
trr. 
Ü· 
nı, 

n 

29. ıı - 1938 

Yahudi meselesi --hakkında Büyük kayıbımız dolayısiyle 
Belçika ve Macar Cümhurreisi B. Ruzvelt 

parlanıentolanndaki nutuklar bir beyanname hazırhyor 
Kamutay toplantısında okundu 

Kamutay dost memleketlerin 

iştirôkini derin şükranla 

matemimize 

karşıladı 

Kamutay, dün B. Refet Canıtez'in reisliğind~ toplann_ııştır;. R~
is, Belçika parlamentosu reisi tarafmda·n,, meclı~t~ ebedı Ş~f ı~ız 
Atatürk için söylenen nutkun bir suretinın Harıcıy~ . Vekalet~ne 
gönderildiğini söylemiş ve Belçika parlamentosu reısı B. Camılle 
Huysmans tarafından söylenen ve mebuslar tarafından ayakta 
dinlenen şu nutkun metni okunmuştur: 

• . • .. h f t et suz bir inkişafa muktedir olduğuna 
:~ürkıye Reısıc~~kurluS ve a el- kani bulunduğu milletin kahraman 

mıı:.tır Kemal Atatur sene ev . . 
.. "' · . . .. h . eti kuvetine sarsılmaz bır ınanı vardı. 

Cumhurreısı olmuş ve cum urıy d d . · T" "Savaşların savaşı,, n an sonra ev-
sistem zihniyetiyle tarsın etmış, ~r- d Jarmm irinde ilk olarak rok 
k . , . . k~ b d g~ru revır- Jet a anı :ı ' :ı 
ıye yı azım arane gar a 0 . 3 ~ "hmal edilen hal km kendini 
. 'd .. d hte etrnış oldugu zaman ı 

rnış ve. ı are-sını eru K disi- göstermemiş olan maddi ve manevi 
devletı avrupahlaştırmıştır ... e~. k" 1 k etlerine dayanarak mahvedilmiye 
n· ha 1 k }arından hırı Tur ı- uv 
ın Ş ıca aygı . . . hkiım bulunan devleti yenileştirdi 
• · b" leketı halıne getır- ma ye yı ır sanat mem k · · buna da ı)arl"alanmış eski Tür ki ve-. k 1 n bi te nısı- ve • :ıo • 

ınektı ve bu ma sat a ec e.. aat et- nin köylü ahalisinin derin tabaka!a-
yeruere ve pedagogl.arab. 1.11u~akc smı ı·ı:. rında yeni bir devrin teceddüt unsur-

. · B b.l rın ırıncı ı T mıştır. u ecne 1 e . . . da larınr bulup çıkararak ısrarla takip e-
hayatmı tensik etmek, ıkıncı kısm~ . dilen bir gayretle iki on senelik miid-

·11 · i hazırlamak ıçın 
yarının nesı erın . . detin hitamında muvaffak oldu. Evel 
T .. k. ' lb dilmiştır Bu mesaı . ur ıye ye ce e · . 

1 
d emirde askeri şef olarak karışıklık ı-

arkadaşları arasında belçıkalı ar da rinde intizamı yarattı. Siyasi Şef sı-
K 1 At türk aynı zaman a :ı • • • vardır. ema a . fatiyle de millete kendı kuvetlcrını 

hem hii.diseye, hem de sembole ~~r~~ a idrak ettirerek milletin fikrini yilk
laka gösteriyordu. Türkiye Reısıcu:~ seltti. 
buru, kadını kurtarmış ve tarzı ~~r Bir milletin müstakbel inkılfıbını 
ve kıyafetinde islahat yapmı~;ı.r· ;;ı;: tanzim eden bütun bu seri fakat derin 
le, lisanla meşgul olmuş ve 1 tın a tebeddüllerin ve ıslahat işlerinin müş-
besini kabul etmiştir. •• • terek kaynağı, hep tek bir adamın 

Eı•ela bir lıifriyet re~ın~!... hüriyet ruhu ve yaratıcı iradesidir. 
Kemal Atatürk, harekets.ızlı~e se~- Çetin bir asker olan Atatürk hiç bir 

ketmi§ olan ananevi telakkı_le_rın tesı- zaman mahirane siyaset entrikaları· 
rinden kurtulmak için tedrıcı surette nın (Ulysse) i olmamı§tır, belki biıtün 
adapte etmek tasavvurunda bul~nd~- engellerin galibi (Achille) olmuştur. 
ğu parlemanter bir anayasa v~cu~.a Bir asker ruhuna has diktatörlük 
getirmek suretiyle me~lekette ~ı: hu: temayüllerini, bu~ranh za~nlarda 
riyet rejiminin teessus etmesını ha feyizli bir surette ızhar etmış olmak
zırıaımak istedi. . . . la beraber otorite rejimini memleket-

Vaşington, 28 a.a. - Roosevelt Amerika'nm Almanya sefiri 
Vilson ve İngiliz sefiri Philipa ile Warnsprings'de görütmüştür. 
Bu görüımeyi müteakip hiç bir tebliğ neıredilmemiıtir. 

Kanserle 
mücadele 
haftası 

Üniversite konferans 

salonunda bir 
toplantı yapıldı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Kanser-• le mücadele haftası bugün üniversite 
konferans salonunda rektör namına 
Tıp Fakültesi dekanı doktor Nuret -
tin Ali tarafından açılmıştır. Toplan
tıda rektör, profesörler ve doktorlar 
ve Tıp Fakültesi talebesi bulunmuş -
tur. 

1 
Temin edildiğine göre Roose -

velt, yahudiler meselesiyle Al -
manya' da katolik ve protestan -
lara kartı gösterilen müsamaha • 
sızlık hakkında hususi bir be
yanname tanzimi ile metguldür. 

Sefirler Reisicümhurun misafiri sı
fatiyle geceyi Warnsprings'de geçire 
ceklerdir. Yarın görüşmelere devam 
edilecektir. 

Macaristan' da elli yalmdi nıil
e.ıısesf? nıahlwmeye verildi 
Budapeşte, 28 a.a. - Hükümetin 

na§iri efkarı olan Beftoe gazetesi, ec
nebi memleketlerde bulunan italyan
larm vatana avdetleri hakkında faşist 
makamları tarafından verilen karar -
dan bahsederek bu usulün Macaris • 
tan tarafından da tatbiki icap ettiği • 
ni yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre, Macaristanr ter
kedecek olan yüz binlerce yahudinin 
yerleri ecnebi memleketlerde, bilhas
sa Amerika'da bulunan ve memleket
lerine avtlet etmeği arzu eden hakiki 
macarlarla doldurulabilecektir. 

Ari ve yahudi müstahdem1cr ara
sında gözetilecek nispet hakkındaki 
kanuna riayet etmiyen 50 yahudi mü
essesesinin muhakemesi yakında baş
lıyacaktır. 

ılloskot·<l'tl.a bir miting yavıltlı 

Moskova, 28 a.a. - Tas ajansı bildi-
riyor: Dün Moskova'da, konservetuar 

- Başta !bnisina olmak üzere en salonunda Sovyetlerin on büyük mu
eski türk hekimlerinden en yenileri-

Davetlilere radyom kaşifleri Mös -
yö ve Madam Küri'nin resimlerini ih
tiva eden rozetler dagıtılmıştır. B. 
Nurettin Ali açılış nutkunda hafta -
nm ehemiyetinden, ve buna Türkiye 
Kanser Enstitüsünün iştirakinden 
duyduğu memnuniyetten bahsettik
ten sonra kanser hastalığına karşı 

tiirk hekimlerinin ötedenberi göster
dikleri büyük alakayı anlatmış ve de
miştir ki: 

harrir, artist, ressam, heykeltraş, mi
mar, musikişinas ve sinema rejisörle
rinin iştirakiyle büyük bir miting ya
pılmıştır. 

Mitingi, meşhur muharrir Aleksis 
Tolstoi, heyecanlı bir hitabe ile aç. 
mış, Almanya' da yahudilere karşı a -
iman tedbirleri takbih edici birçok 
nutuklar söylenmiş ve nihayet, a
samble, alman faşistlerinin yahudi 
halk hakkındaki hattı hareketini tak-

Balkan. Antantı 
(Başı ı. inci sa~lada ) 

da mesaisine başlamıştır. 

General, 11apagotc'un nutku 
Atina, 28 a.a. - Balkan antantı ge· 

nel kurmay başkanları şerefine veri -
len ziyafette, elen genel kurmay baş
kanı general Papagos misafir heyet • 
lere hoş geldiniz dedikten sonra ez
cümle şu sözleri söylemiştir: 

"- Konferansımız Balkan antantı
nın esas teşekküllerinden biri oldu • 
ğu için mesaisinde de ancak bu an
tanta hakim olan ana fikirlerden. ha· 
rış, kardeşlik ve terakki fikirlerin. 
den miilhem olabilir. Fakat şurası 
kayde değer ki, bu asil fikirler ancak 
beynelmilel emniyetin sağlam temel· 
lerine dayandığı takdirde tebellür e
debilir. Bu emniyet de Avrupa'nm 
bir köşesinde en iyi temeli, yalmz do
ğu - cenup Avrupasında aşikar ehe
miyette bir blok te§kil eden ve nizam 
ve huzur için birinci derecede bir a
mil olan dört ordunun sıkı birliğin· 
de bulabilir. 

Mareş<ıl Fevzi Çakmak'ın 
cevabı 

Bu nutka, Romanya ve Yugoslav 
meslekdaşlan adına Türkiye Genel 
Kurmay Ba§kanı Mareşal Fevzi Çak-

mak şu sözlerle cevap vermiştir: 
"- Yıllık konferanslar çok fayda

lı olmuş ve her defasında da güzel 
bölgelerimizde barışın muhafazası a
macını güden ahenkli iş beraberliği • 
mizin daha ziyade inkişafına imkan 
vermiştir. Son bazı hadiseler, geniş 
Balkan bölgelerinde iş beraberliği ve 
yaklaşma havasının gittikçe birleşrni· 
ye mütemayil olduğunu memnuniyet
le göstermitşir. Bununla beraber, bu 
tesbit ve müsahede bize, barışın ne 
de olsa kuvetimizin garantisine ihti
yacı olacağı ve müşterek müdafaamı· 
zı lüzumlu kılacağı gün için hazır bu· 
lunmak zaruretini gittikçe daha açık 
surette göstermekte bulunan enternas
yonal politikahm müspet gerçeklik -
!erini hesaba katmamak selfihiyetini 
vermemektedir. Mülhem bulundukla
rı barış ve istikrar endişesinin en 
yüksek ifadesi olan bu Balkan paktın
da birleşmiş bulunan milletler bize 
en kıymetli şeylerini tevdi şerefini 

vermişlerdir . 
Kahraman gençliklerinden müte -

§ekkil olan hazineleri ve müşterek 
menfaatlerimizin korunması vazifesi. 
Bu vazifede kusur etmiyeceğimizden 
emin olabilirler. 

Anasını ve genç kocasını 
zehirliyerek öldüren kız! 

Fransa'd.a ~msaline az rastlanır j kocasını sigorta ettirmiştir. Bu sigor
vah§ctte b~r _cınayet olmuş, bir kadın ta kendi lehine olarak 50.000 frank 
hem annesını, hem kocasını zehirliye· . . 

k ""Jd"' .. t'" temınat verıyordu. Bundan başka ka-re o urmuş ur. 
Bordo'nun Belen köyünde altmış- dm, yeni aşıkına 10.000 frank borçlu 

lık bir dul kadın ile kızı ve kızının olduğuna dair kocasına bir de senet 
kocasından mürekkep bir çiftçi aile- imzalatmıştır. 
si oturmakta idi. 

Kadıncağız, kızıyle damadının ge-
çimlerinden son derece memnun, öm
rünün son günlerini saadet içinde ge -
çirmekte idi. Fakat bu sakin ve me
sut hayat böyle devam edip gitme

Ondan sonra aşıkı ile beraber bir 
eczaneye giderek, evelki zehirin aynı 
almış, kocasını da zehirlemiştir. 
Adamcağız iki gün sonra ölmüştür. 

Bu seferde kimse şüphelenmemiş fa-
miştir. Geçen sene mayısından itiba- kat ceset gömüldükten bir saat sonra 
ren ihtiyar anne, kızının başkalaştığı- Bordo emniyet müdurlüğüne anonim 
nı farketmiştir. Elizabet, mayısta Ce· 
zayirli bir arap küçük zabitle tanış
ımştı. Asker, Bordo'dan, hemşerileri

bir mektup gelmiştir. Bunun üzerine 
derhal tahkikat ba§lamıştır. Katil ka-

ni görmek bahanesiyle köye srk sık dın ile cürüm ortakları yakalanmıştır. 
geliyordu. 

Türkiye'yi, layik, cümhurıyetçı bır te zaten ananeleri olmıyan parlamen
devlet haline soktu. Bu düşünce.ye ~u- to rejimiyle telife itina etti. Türk 
tuklarının ve yazılarının ekserıye:ın- Millet Meclisini, faaliyeti tesirli ve 
de tesadüf olunur. ö_lümünden bıra.ı devamlı bir teşrii heyet halind-e teka
evel bizim intihabat. ıle _ay?ı zaman~a mül ettirdi. Atatürk namı O'nun hak
yapılmış olan beled_ıye 1~~ıhabat~ mu- kıdır. Çünkü O, milleti için gerçek
~ebetiyle Başvekıle gondermı~. ol- ten şefkatle dolu muhabbetkar bir ba
duğu bir telgraf vardır. Bunda şoyle ba idi. Hayret olunacak derecede kısa 
yazıyordu: bir zamanda milleti l'Cfah ve terakki 

Genç kadının annesi bir gün kızı
bih ve protesto eden bir karar sureti na: 

rılmı§tır .,, k b 1 1 . . 

ne kadar kanser üzerinde araştırma -
lar, tedavi tecrübeleri yapanlar pek 
çoktur. Dokuz sene evel Ankara'da 
Toplanan üçüncü milli tıp kongresi
nin ruznamesini kansere tahsis etmiş 
olması da türk hekimlerinin bu hasta
lığa karşı gösterdikleri aliikayı tes -
bit eder. Kliniklerimizde, neşriyatı -

mızda da kansere mühim bir yer ay-

Leh - Sovyet 
deklarasyonu 

"Bana rehberlik etmiş olan p~en- yoluna sevketti. 1918 senesi son baha
~ipler, gere_k .memleket gerek m_ıll~t rında Türkiye, arazisinden en büyük 
ıçin ._~ının ve refahın .k~vetlı ~~r kısmının düşman işgali altında eğile
kaynağıdır. "D-.. ~dı, bugun rek devasız görünen bir inkiraza gi
böyle oldu, ~arın da demine~ iftar olmuş mağlup bir memleketti. 20 
Kemal Ataturk son . 

11 
s "n Avrupa ve Asya'nın 

çuda getirilmiş olan eserın devam _ı ı- sınırlarında ekon~ık ._-.g_bakımın 
ğına itimadı olduğuna bu .s~retle 1.şa- dan mamur ,beynelmilel ehcmıy~nt 

t etmek istemiştir. Kendısı ckserıya tekrar kazanmı§, bütün komşularıyle 
r:nebilere, idari tecrübe görmede~n sürekli bir sulhtan müstefit bir dev
~üyük mali vasıtalara ~atik olmadıg~ Jet manzarası arzetme~t~~ir. .. . .. 
halde işe başlamış oldugunu tekrar e Muhterem meclis, Buyuk Turk olu
derdi. Kemal Atatürk şöyle devam e- sünün hatırasını hürmetle yadeder~k 
derdi: Fakat, şevk, heyecan ve sab~a türk milletinin matemine kardeşçe ış· 
güvendim ve bu i~i mezi~~:·.kudretsız tirak edelim.., 
bir anane, .kısır bır menfılıgın hakkın-
dan geldi. .. 

Bu cüretkar devlet adamı ıtıdal d_a-
. . de hareket etmesini bilmiştır. 
ıresın . ·ıı
Müşarinileyh ıslahatı, ihtiraı;ı~ı mı ı 
topraklara hasretmiş ve. ecnebı m~m
leketlerde yeni devletı? me~afııne 
hizmet ve istikrarına teyı~ et.mı_ş olan 
sempatileri kazanmasını bılmıştır:. .. 

Size Meclis namına Ankara h~ku
met ve parlamentosuna bi: taz~yet 
mesajı gönderilmesini teklıf edıyo-
rum.,, 

Macar parliimentosundaki 
nutuk 

Kamutay'ın alkışlarla karşıladı_ğı 
bu nutkun okunmasından sonra, reıs, 

· · B Gyula Macar parlamento reısı . . ~. 
K.ornis'in parlamentoda irat ett~~ı ve 
Hariciye Vekaleti tarafından go_nd.e
rilen nutkun okunacağını söylemıştır. 

Muhterem meclis, 
Asri Türkiye'nin yaratı~ı~ı K~l 

Atatürk ~velki gün gözlerını ebedıye-

te kapadı. • . • 
Memleketinin içtimai, asken, ıda~ı 
harsi hayatının şekillerini cezri bır 

=~rette ıslah ve tebdil eyliyerek başk~ 
bir devrin hayat tarzları altın.da ~erı 
kalmış ve uyuşmuş olan türk mılle-
tinden asri bir millet yaptı. •. 

Gazi unvanını bihakkin taşıdı. çun
kü bütün düşmanlarına galebe çal~ı 
ve askeri dehası ve teşkilatçı ~ud~etı: 
kısa bir zamanda milli bünyeyı nıhaı 
par~alanmaktan kurtardı. 

S<ıvaşların saı:cışı ••• 
Muharebedl!n sonra galip de~letler 

tarafından dikte edilmiş ola~ bır su.ı
hun haksız müddei yatına yenılmez bır 
irade ile en evel .karşı koyan O oldu. 
İI16afsız sulhun (Sevr) i olup vatanı
nın izzeti nefsini rencide eden mua
hede, milletin yükselen eli a.ltı?_?.a k·· 
rıldı. Gevşemiş olduğunu bıldıgı, fa
kat bütün işlerin tahakkukuna ve son· 

Sükran borcumuz 
Kamu~y'm alkışlarla karşıladığı 

macar parlamento reis~nin okunan 
nutkundan sonra B. R~f~k tı:ce ~M~-

. ) .. almıı:. matemını mılletımız 
nısa soz :ı• .. ,.. • 
yaşadıkça çekeceğimiz Ataturk un c_ı-
hanşümul kıymeti hakkında en temız 

d ları ihtiva eden bu nutuklarla, uygu . .. . .. 
e to··renindekı tezahurlerın, tur-cenaz . 

kün yüreğindeki iyi_liğe. ~arşı mınnet 
k . dani vazıfesını kuvetlen-

duyına vıc . . 
dirmiş olduğunu söyliyerek demıştır 

ki: . 
"- Belçika gibi Avrupa me~enıye

. . . . de hususi bir mevkıı bulu-
tı ıçerısın . 

M .11 t Meclisinde halukaten 
nan ve ı c . .. 
. büyüklerine karşı ınsanca .gos-
ınsan . • 

. 1 · la~zıın gelen bu samımı tees-
terı mesı . 

.. lametleri bizde zaten o mıllete sur a .. .
1 

. 1 karşı eveldenberi gosterı mış o an 
habbetin daha ziyade kuvetlenme

:~e ve onlara karşı beslediğimiz sa
mimi duyguların daha.ziyade re~n.et 
peyda etmesine sebebı~~ vermıştır. 
Bütün meclis bu tezahurata candan 
iştirak edince o meclisin temsil ettiği 
milletin dahi bu tezahürata iştirak et
tiğine biz gazeteler ve sair vesaikle şa
hit olmaktayız. Radyolarıyle, matbu· 
atıyle, meclis kürsüsünden .ı_ı1illi bc~a
natıyle bizler üzerinde tesıratı h~r
met ve şükranla karşılamayı vazıfe 
teHikki ederiz. 

Macac kardeşlerimizin de aynı ma
hiyetteki tezah?r~tını işit.tiğim_i:. z~
man yüreklerımızde hısscttıgımız 
minnet duygusunun hududu yoktur. 
Göriiyoruz ki, bir milletin içinden 
yetişen bir vücut yalnız o millete ni
met verir bir kıymet olmakla kalmı
yor, bütün beşeriyetin kend.isini tak· 
dis ettiği büyük bir mevcudıyet olu· 
yor. Biz ne bahtiyarız ki, ölümü bü
tün dünyaya matem olan bir adamm 
sahibi hakikisi bulunuyoruz.,, 

Milli vicdanın bir vazifesi 
Cenaze törenine iştirak eden bütün 

Dekan radyomun keşfini müteakip 
kanserle mücadelenin aldığı esaslı şe· 
killeri anlatmış ve kanser haftasına 
başlarken açtıkları geniş tedavi im • 
kanlariyle insanlığın ıstıraplarını din 
diren, beşeriyete huzur ve şifa geti -
ren ve bu suretle ölmezler arasına ka
rışan bi.iyük ölUlerin maneviyetlerine 
..hürmeten bir dakika sükut edilmittir. 

Nurettın Ali'den sonra profesör 
Suphi Neşet ilim tarihinin ikt büyük 

siması olan Madam ve Mösyö Küri -
nin hayatlarını ihtiralarınm kıymeti
ni, radyomun inkişafını ve bu son 
keşiflerden sonra kabili tedavi bir 
hastalık haline geldiğini söylemi§ ve 
kanser hakkında etraflı mallımat ver
miştir. 

Bundan sonra toplantı nihayet bul-

milletlerin taşıdıkları matem tezahür
lerine işaret eden B. Refik İnce, bu 
tezahürlerin yalnız Türkiye için de
ğil, cihan sulhu, asayişi ve medeniyeti 
ıçin dahi güzel bir örnek teşkil ettiği
ni söyliyerek dedi .ki: 
"- Burada şu dakikada belki isim

lerini söylemiye unuttuğum başka 
milletler de varsa hepsine seyyanen 
türk milleti namına, eminim ki 11epi
nizin vicdanından gelen minnet ve 
şükranma terceman olarak, teşekkür 
ederim. (Güzel sesleri) 

Atatürk, Reisicümhurumuzun be
yannamesinde gayet veciz bir surette 
ifade edildiği ve zaten ifade edilmiş 
olmakla beraber onun büylik lisanın

dan bir kat daha teyid edildiği üzere, 
bütün beşeriyet aleminin milletler i
daresinde takip etmesi lazım gelen 
düsturları vazeden ve tatbik eden 
müstesna bir şahsiyet olmak bahtiyar
lığı içinde yaşamış ve ölmüştür. Ata
türk'ün tuttuğu misal, hakları gaspe
dilen milletlerin gidecekleri yolu gös
teren esaslı bir diı.sturdur ve ondan 
dolayıdır ki Onun vefatı tıpkı çalı§

ma zamanlarında bütün milletleri ve 
devletleri ne kadar alakadar etmiş, ve 
herkese yeni bir cihan doğduğu ve 
doğmak üzere bulunduğu kanaatini 
vermişse, öldükten sonra da bu tutu
lan yolların hepsinin devlet ve millet· 
çe gidilecek yollar olduğunu göster
mesi itibariyle o kadar kuvetli bir de
lil olmuştur. 

Türk, kendi matemine, kendi en bü
yüğünün ziyaından mütevellit acıları
na i§tirak edenleri ebediyen unutmı
yacak ve bizim matemimize iştirak et· 
mek suretiyle insani duygularnnıza 

alakadar olan bu milletlere, icap ettiği 
zaman, mukcwbclede bulunmak vazife· 

a u ey emı§tlr. 

ltalya'da demogro/i mecliai 
Roma, 28 a.a. - Dahiliye nazırı, ne

zaret emrinde yüksek bir ırk demog
rafisi meclisi ihdası hakkındaki ka· 
rarnamenin kanuna çevrilmesine dair 
mebusan meclisine bir proje tevdi et
miştir. Devlet idarelerinin ve demog
rafi meseleleriyle alakadar enstitüle
rin mümessilleri ve ırk işlerinde se
Jilıiyet sahibi zevattan mürekkep o
lan bu meclisin vazifesi bu meselele
ri tetkik ederek bunların tarifi hak
kındaki kanaatlerini bildirmektir. 

muş, gece radyoda konferans veril 
miştir. Yarın üniversite salonunda 
halka konferans verilecek, sinemalar
da kanser hakkında propaganda film
leri gösterilecektir. 

sini, kendi milli vicdanının emrettiği 
vazifelerden tanıyacaktır. Binaena
leyh hepimiz, bütün milletimiz namı
na, telgarflarınr okuduğumuz bütün 
bu milletlerin parlamentolarına, hü
kumetlerine, hükümetimizin ve parla
mentomuzun yegan yegan iştirakle
rinden dolayı şükranlarımızı bildir
meyi ve bu suretle vuku bulan samimi 
tezahüratımızın hepimizin vicdanın

dan gelmiş birer soda olduğunun ifa
desini Meclis reisimizden rica eder, 
sözlerime nihayet veririm. (İştirak e
deriz sesleri ,alkışlar). 

Dünya ijlçiisiinde teessür 
Atatürk'ün ölümünün yarattığı 

dünya ölçüsündeki teessüre işaret e
den B. Muhittin Baha Pars (Ordu) 
dedi ki: 

"- Atatürk'ü kalplerimize gömdük. 
Atatürk türk milleti ıçinde, bizim için 
de yaşıyor, ecnebiler için de yaşıyor. 
Eğer öyle olmasaydı arkadaşlar ne o 
yazılar bu şekilde yazılır, ne bu kadar 
muhabbet ve hürmet gösterilirdi. Bir 
taraftan Atatürk'ü bir taraftan bu bü
yük türk milletini severek Atatürk'ün 
matemine iştirak etmek suretiyle te
enürümüze iştirak eden büyük, in
san, millet ve devletlere buradan te
şekkür etmeyi bir vazife bilirim. (Al
kışlar). 

Başkan, Riyaset makamının, Kamu
tay'ın hislerine terceman olarak lazım 
gelen teşekkür telgraflarını yazacagı
m bildirdi. 

Ruznamede bulunan Divanı muha
sebat raporuyle, enternasyonal srhi 
mukavelelerin tasdiki hakkındaki ka
nun projesi görüşülerek kabul edildi. 

Kamutay cuma günü saat 15 de top
lanacaktır. 

- Senin gidişatını pek beğenmiyo
rum, hem sık sık Bordo'ya gidip geli
yorsun. Ailemizin adını lekelenen 
sana emzirdiğim slidü heli! etmem. 

Demişti. Fakat genç kadm bu anne 
nasihatını dinlememiş, askerin üzeri· 
ne daha fazla dü~üştür. Adeta, Ce
zayirli ile metres hayatı yaşamağa 
ba§lamıştır. 

Kadın annesini, "bu hayatı bugün 
bırakacağım, yarın bırakacağım" diye 
aldatmış ve uzatmıştır. Fakat annesi
nin çok haklı darılmalarına git gide 
içerlemİ§, onun dilinden ancak anne
sini "susturmakla'' kurtulabileceğini 

düşünerek, annesini öldürmeğe karar 
vermiştir. 

Çarşıdan birkaç türlü zehir alarak 
annesinin yemeklerine azar azar koy
muş, kadıncağız bir hafta sonra öl
müştür. Bu vaka geçen sene eylülde 
oluyor. İhtiyar kadının ölümü, gayet 
tabii bir ölüm manzarasını taşıdığın
dan hiç kimse bu ölümden §Üphelen
memiştir. Katil kız, gene aşıkı ile bu
luşmalarına tehlikesizce devam etmiş
tir. 

Böylece aylar ge~miş nihayet ge· 
çen mayısta aşıkı kadmı, Bordo'ya 
davet etmiştir. 
Kadın kocasına: 

- Köyde nemiz varsa satalım, Bor-

Moskova, 28 a.a. - Sovyet - Polon
ya deklarasyonundan bahseden lzvea
tiya gazetesi, bunun iki memleket ara
sındaki siyaset ve ticaret münasebet
lerini ilerilde tarsin edecek mahiyette 
olduğunu yazmaktadır. 

Alman mahfillerinde 
tefsir ·yok 

Berlin, 29 a.a. - Havas: Sovyet -
Polonya deklarasyonu Almanya'da 
mevzuubahs edilmemekte ve gazete
lerde hemen hemen buna hiç temas e
dilmemektedir. 

Maamafih Berlin siyasi mahafili bu 
deklarasyonu Karpat Ukranyası mese
lesinde Almanya ve Polonya arasında 
çıkan ihtilaflarla münasebettar gör
mekte tereddüt etmemektedir. 

Alman mahafilinin kanaatine göre, 
Polonya ~ayıtsız ve şartsız olarak sov
yet aleyhtarı bir vaziyet almaktan çe
kiniyor. Şarki Avrupa meseleleri hak
kında Almanya ile umumi bir müzak~ 
re taktirinde Polonya Sovyetleri mr 
koz olarak kullanmak emelindedir. 

do'ya gidip yerleşelim. Orada bir lo- ,,,,,,,,.·-------------.... 
kantah bar açar para kazanırız. """" 
Adamcağız karısının sözüne daya

namamış bu teklifi kabul etmiştir . 
Kadm bir gün annesinden kalan 

mirastan 46.000 frank alıp aşıkına ver
miştir. Bu kadar külliyetli bir para
nın ortadan kaybolması kocasının na
zarı dikkatini celhetmis ve karısının 
hiyanetine derhal kani olmu§tıır. 

Bu vaka her ne kadar adliyeye in
tikal ettirilmemiş, fakat askerin bu
lunduğu kıta küçük zabiti başka bir 
yere nakletmiştir. Bu suretle kadınla 
sürüp gelen gayri meşru bir hayat ni
hayete ermiştir. 

Adam karısını affetmiş tekrar nor
mal bir hayat başlamıştır. 

Fakat kadın bir türlü uslanmamış 
lokantasına devam eden müşteriler
den birisiyle yeni bir münasebet kur
muştur. Yeni aşık ona: 

- Kocandan boşan, beraber kaça
lım, 

Diye teklif etmiş. Fakat kadın: 
- Ben bo§anmadan daha kolay bir 

usul biliyorum: lşi hiç uzatmaz, de
miştir. 

Fakat bundan evel kadın son dere
ce kurnaz davranarak kocasına: 

- Canım sen niçin sigorta olmu
yonnan, ölüm var dirim var. dcmiı, 

Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Bu ~ene ha~ılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlarından bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakıı - Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

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

ne§rolunmuştur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmakladn 
\.... .. 't "w:JtA 
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Tifo mikrobu 
zenci kadın 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. = --:- Ankara Borsası -- r,-------------------------------- -- -: 28/ 11. teşrin/1938 fiyatları : - -: ÇEKLER : - -Yirmi üç sene evel Amerika'da ıssız 
bir adaya bırakılmış olan bir zend ka- _ 
dmr, bundan birkaç gün evel 70 yaşın- : 
da olarak ölmüştür. Rubu asırdanbe- -
ri Amerika'da "Tifo Mari,, adıyle tanı : 
nan bu kadın son günlerinde artık : -büsbütün mefluç bir haldeydi. Birkaç : 
hasta bakıcıdan başka adada kimseler _ 
yoktu. ---Tifo Marinin hikayesi pek hazindir. ; 

Bu kadının asıl ismi Mari Mallan'- -
dı ve .:amanında Nevyork, Dark-Har- : 
bar, Sand-point, Mamaronck gibi Ame- : 
rikankn büyük şehirlerinde bir çok E 
evlere girip çıkan meşhur bir aşçı idi. : 
Fakat aşçılık yaptlğı bütün evlerde -
temas ettiği erkekler hep tifoya yaka- : 

Açılık F. Kapanış F. 

Londra 5.80 5.80 
Nevyork 125.1675 125.0875 
Par is 3.2450 3.2450 
Milano 6.5875 6.5875 
Cenevre 28.425 28.425 
Amsterdam 68.155 68.155 
Berlin 50.1525 50.1525 
Briiksel 21.1875 21.1875 
Ati na 1.0575 1.0575 
Sofya 1.5150 1.5150 
Prag 4.2875 4.2875 
Madrit 5.80 5,80 
Varşova 23.50 23.50 
Budııpeşte 24.555 24,555 
Bükreş 0.8925 0.8925 
Belgrat 2.7525 2.7525 
Yokobama 33.86 33 86 
Stokholm 29.885 29:885 
Mo~kova '23.6150 23.6150 

ESHAll VE TAHVİLAT 

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

lanarak ölüyordu. Bu kadmm yüzün- : 1933 ikramiyeli 
den elli kadar insan ölmÜ§tÜ. : Ergani 19.25 19.30 : 

O zaman bu ölüm hadiseleri nazarı 1938 yüzde beş : 
dikkati celbederek şüphelenilmişti. : ıkramiyeli 19.- 19.- : 

Derhal aşçı kadın muayene edilince .,lllllfllllllllllllllllllllllllllllllllr 

kadında, rüşeym halinde tifo bulun. 
duğu, fakat hastalığın kendisine zara. 
vermediği görülmüştü. 

Bunun üzerine Nevyork şehri, Nonı 
-Brazar adın~aki ~üçük ve ıssız adayı 
kadına vermışlcrdı. Kadın bir türlü 
gitmek istememiş, fakat zorla götü
rülmüştü. 

Tiftik ve yapağı 

standardizasyonu 
Tiftik ve yapağı standardızasyonu 

hakkında hazırlanan yeni projcler, lk
trsat Vekaletinden Devlet şurasına ve
rilmiştir. 

. Yakında burada icap eden tetkikler 
~mal olunarak projeler kati şekilleri
nı alacaklardır. 

-.--·-----..,..-------
.. i~:J .. , Lk;,.,.- ,,.~ f."' ·. -, ·"· -
.~·man eme er. 

Ankara As.ıye ı~uıcı HuKuık 

Mahkemesinden : 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsrz Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 .. 500 " 
Z.000 " 

4 " 
250 .. 1.000 .. 

40 100 
" 

4.000 .. 
100 " 

50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 

" 
4.800 .. 

160 .. 20 .. 3.200 .. 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 Birincikanun, l Mart ve 

Diğer taraftan memurlara Merinos 
fabrikasında açılan bu kursta tiftik 
ve yapağı ihracatını kontrol için Iii
zım gelen malümat verilmektedir. 

Ankara belediyesi vekili avukat 
Hüseyin Fevzi Hakman tarafından 

Ankaranın Kalaba köyünde Tcmir oğ 
lu Şevket aleyhine mürnaileyhin mu
tasarrıf oldugu Ankaranm Telsiz 
mevkiin<le kain kadastronun 1676 ada 
ve 12 parsel numarasında kayıtlı 4955 
metre murabbaı tarlası istihsal krlr -
nan menafii umumiye kararına tevfi -
kan 2497 No.lu kanunun hükümlerine 
tevfikan istimlakine karar verildiği 
ve mezkur arsaya takdir olunan 74 li· 
ra 32 kuruş da bankaya yatırılmış ve 
938/ 34 No. lu dosya ile vaziyeti tesbit 
ediln:ıiş ve 9381643 No.lu dava ile de 
mezkur gayri menkulün belediye na
mına tesciline karar alınmış olduğun -
dan müddeialeyhin bedele karşı 

olan itirazı yersiz bulunduğu cihetle 
hakem heyeti marifetiyle tarla kıy -
metinin tesbitine dair 938/808 No.lu 
ile açtığı davanın icra kılman mah -
kemesinde : 

\..·---------------------------~------~ 

Kurs pazartesi gününden itibaren 
tekrar faaliyete geçecektir. 

Yeni ~eker f abrikalarımu 
Aldığımız habere göre üç numaralı 

sanayi kanunlarına tevfikan yeniden 
insa edilecek olan üç şeker fabrikası
nın yerleri bugünlerde tespit edile
cektir. Bunlardan birisinin Balıkesir 
ile Bandırma arasında yapılması ka· 
karar taştır rlmıştır. 
Diğer ikisinin de Erzurum ve Sey· 

han havalisinde yapılması düşünül

mektedir. 

1 KÜÇÜK Dl) HABERLER 1 

X Roma - Maliye nazırı Floransa
da söyledigi bir nutukta maliye idare
since yapılan hesaplara göre İtalya • 
da arazi parçalarının kıymeti takriben 
173 milyar lirete baliğ loduğunu söy
lemiştir. 

. X Venedik - 2500 alman işçisi · 
nı taşıyan 3 vapur ziyaret maksadiylc 
~~~e~ik'~ gelmiştir. Misafirler en<lüs-

1 ışçılen tarafından samimiyetle kar· 
gılanmışlardır. . 

X Varşova - Yeni Polonya mebu · 
san m r. ·ı e~ ısı 1 k defa olarak toplanmı~ 
ve meclıs riya · setıne tanınmış hukuk· 
çulardan eski atlı· . . . . ıye nazırı M~kovskı· 
yı ıntıhap etmi~tir . 

X Roma - Gelecek' ilkkanunun 
başlangıcın.da Takarazuka . . d k 
b 
.... k . . ısmın e ı 
uyu Japon tıyatro kump . . anyası tem . 

sıllerıne başlıyacaktır Ku . . · · mpanya tem 
sıllcrıne Almanya'da nihayet k 
fu. R~~ 

X Bern - Mali kanun hakk d . . ın aya-
pılan plebısıtte memleketin bıiyük b' 
k 

. . k ır 
e serıyetı bu anunun lehinde re · · . . . ·ı yını 
ıstımal etmış ve ı k rakamlara göre 
yalnı~ ~erıevre kantonu aleyhte rey 
vermıştır. 

X Prag - Karpatlaraltı Ukranyası 

hiikümeti nezdine müşavir sıfatiylc 
bir alman subayı verilecektir. 

X Roma - Polonya üniversite bir
liğinin reisi ile bazı rical bir kaç gü.1-
den beri fasist üniversite gruplarının 
misafiri olarak Ifoma•da bulunmakta· 
dırlar. 

X Roma - Emlak sahipleri fede · 
rasyonu ile emlak sahipleri müstah -
demleri federasyonu arasında hasıl o· 
lan bir itilaf neticesinde kapıcılara no
el yortularında sekiz günlük yevmiye· 
terine mukabil bir ikramiye verilmesi 
kararlaştınlmıstır. 

X Paris - Alp dağlarında Anthion 
tepesinde bır nefer ile avcı taburuna 
mensup bir mülazim ve inşaat ve tah. 
kimat işlerinde çalışan bir muhasip 
derin bir dereye diişerek ölmüşlerdir 

X Brüksel ~ Lüksemburg hüküme
ti yeni bir emre kadar alman yahudi -
lcrinin grandükli.ik arazisine girmcle • 
rine müsaade etmiştir. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Müd<lealeyhe gönderilen davetiye 
verekası mezkur köyde bu namda kim 
se olmadığı beyaniyle bil& tebliğ iade 
edilmiş olmasından kendisine ilanen 
tebliğat icrası tensip kılmdığr ve yev
mi muhakemede 15-12-938 perşembe 
saat 10 a bırakılmış olduğundan mez -
kür günde mumaileyh Şevket'in veya 
bilvekale hazır bulunması aksi takdir
de hakkında gıyap kararı verileceği 
davetiye makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 8786 

--- TÜRK HAVA KURUMU = 

Suşehri Asliye Hukuk Mahkeme
ain·den : 

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

26 
BÜYÜK 

CI Tertip 
PİYANGOSU 

İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bund~n başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle (20.000 ve 10.000} liralık iki adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak· iştirak etmeyi ihmal el· 

meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmiş olursunuz ... 

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

Suşehrinin Tapan çiftliği köyün -
den Tapan oğullarından Derviş'in se
ferberlikte askere giderek 332 yılın -
dan beri hayat ve mematı meçhul bu -
lunduğundan sağlrğmdan ve diriliğin
den malümatı olanların bir sene zarfın
da Suşehri asliye hukuk mahkemesi -
ne keyfiyeti bildirmelerine karar ve -

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııı 1111 111111111111111111111111111111111111111111~ 
rildiği ilan olunur. 8816 

tf'nviratınızda Oı;;ram ·B-nmpıı in kullan mı?.. Osraın -mJ-ampullannın 
~criıııl\!ı·i t.arf euillcri cereyana nislıetle harikuladedir, yani ucuz 

t~min ederler. 

AMPULLARI 

ışık 

zıya 

AEG Türkiye Vekillt!ri: Elektron 
Türk Aıı•>nlm Elektrik Şirketi Umıımiyesi 

İSI'ANBULlP.K. 144~ 
Türk Anonim Şirk.eli 

lSTANBUL_P. K. 1144 

KÜÇÜK İLANLA~ 
ıııııııııııııııııııııııııııııııtııııı~ııııııııııııııııııııııııııııt1ıııııııııı11tflll 
Satılık : 

Sablık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şc· 
ren. 8176 

Satıhk - Ankara'nm her tarafında 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı
manlar ve bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren . 

8177 

Satılık - Ankara'mn her t~rafır.da 
apartıman ev arsa almak ve atmak is 
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 N eş 

-
et 

Şeren. 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesind 
yeni yapılacak B. M. M. :ıe gidece 
50 metroluk caddenin karşısında kös 
başı. Tel: 2884 826 

e 
k 
e 
8 

Ü Satılık Oda Tak1mları - Yepyeı 

ve mükemmel bir yatak odası ve b 
yemek odası takımı satılıktrr. Görme 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşı'nd 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku 
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e 
de bilirler. (Telefon: 197 5) 848 

ir 
k 
a 
-
. 
7 

-
a 

Satılık - Ankara'nm en i~lck ye 
rinde .yevmiye 140 - 150 lira arasınd 
peşin satı§ yapan bir bakkaliye azime 
dolayısiyle devren satılıktır. TI: 201 

t 

7 
ye müracaat. 8626 

k Satrhk eşya - Maltepe son dura 
son apartımanda battaniyeler kuvcr 
türler, üç bin liralık cesim Buhara v 
sair halılar antika kebir ingiliz çala 
saati hergün. 8719 

Satılık ev eşyası - Azimet dolayı 
siyle yemek odası ve yazıhane acel 
satılıktır. Bakanlıklar karşısında Er 
sin Ap. daire 8 Ti: 3195 0801 

Kiralık 

. 
e 
r 

-
e 

-

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor 
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demırte 
pe Emek apartmanına müracaat. 851 

-
-
o 

Kiralık apartıman - Yenişehir Ata 
türk bulvarında Tuna apartımanmda 
kalorifer ve konforlu vebolitten geç 
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire 

-

-
-

lere elverişlidir. 8620 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayrı 
odalar. Havuzbaşı yanında müsait ki 
ra ile. Selanik cad. No. 16 8628 

-

[ 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma -
hallesi Mamak caddesi 150 numaral 
apartrmanm iki dairesi ucuz kiralıktır 
Aynı apartımana müracaat edilmesi. 

8629 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart -
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca -
at. 8655 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda, muşambalı mükemmel boyalı ve 
badanalı Çankaya saddesi Sarı kö~k 
karşısı No. 49 a müracaat 2 inci kat 
ve şekerci Hacı Bekir'e tel. 3050 8700 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu 
daireler 5 oda 1 salon Yenişehir, Ko -
catepe İsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 8757 

Kiralık - Yeni§ehir Selanik cadde -
si 1 - 2 No. lu Kugu apartmanında ki
ralık daire aynı apartmanda 7 numa -
raya miiracaat. 87 58 

Acele kiralık - Yenişehir'de Sıhiye 
vekaleti karşısında Cakatay sokak on 
numaralı Yukaruç apartmanının bi
rinci kat altı numaralı dairesi acele 
kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

8769 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev· 
zi Çakmak sok.ak No.'7 ye müracaat. 

8781 

Kiralık Kat - Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda. Hol, hizmetçi odası, ban • 
yo, balkon, bahçe, iki tuvalet, Selanik 
caddesi No. 51 Tel: 1347 - 8427 

8782 

Kiralık hane - lsmetpaşa mahal · 
lesinde Uzunyol'da polis noktasının 

alt tarafında Tinli sokak No. 24 müs 
takil ikinci kat, muntazam nezaretli :; 
oda, 1 hol, mutbah, banyo vardır. Al 
tındaki No. 22 ye müracaat. 8783 

Kiralık oda - Kalorifer, otobüs du
rağı, Sıhiye civarı, konfor, Hariciye 
Vekaleti kapıcısı Sabri'den sorunuz. 
.<Yan taraftaki kapıda) 8785 

r;-"'''"""""'"'""""'"4 

f Küçük ilôn şartları 1 
i Dort satırlık küçuk ıllinlardan : , 
i Bir defa için 30 Kuruş j 
i !ki defa için 50 Kuruş • 
J Oç defa için 70 Kuruş 
• Dört defa ıc;in 80 Kuruş 
i Devamlı küçük i'anlanlaL her defası 
J için LO kuruş alınır. Mesela on dda 
ı ne:ıredilecek bir li.; ıçır. 140 kuruş 
! alınacaktır. Bir Kolaylık olmak uıerc: 
: ner satır. kelıme aralarındaki boşluk· 
i lar m.iıstesna, 30 hart ıtibar eclilınııı· 
ı tir. Bır uçuk ilan 120 harften ıbaret i olmalıdır. 
j Dört satırdan fazla be· satır için ay· 
• rıca on kuruş alınır. 
i .................................................. ... 

Kiralık güzel odalar - Bayanl~ 
baylar ve küçük aileler için. Hayuz~ 
şr yanında çok güzel manzaralı ve gli1 
neşli müstakil odalar. Müsait kira uf 
Sclanik cad. No. 16 8787 

Kiralık - Bir karı koca veya ~ 
yanlar için 3 oda, müşterek mutbııllıi 
elektrik, havagazr, bahçeli. Yenişeni 
İnkıiap sokak No. 9 saat 9 - 12. 878' 

Kiralık odalar - Karaoğlan Met' 
kez apartıman birinci katta kapr önü.n' 
deki gazeteciye müracaat. 8789 

Kiralık oda - Yenişehir Demirtepl 
köprüsü yanı Özverenulus sokak 1 Jll. 
lu ap. Alt katta macarca, almanca bi -
len aile yanında. 8790 

Kiralık - Yenişehir Adakale ead. 
No. 5 de beser odalı 2 daire kiralıktır 
İsmet İnönÜ caddesinde 70 numaray• 
müracaat. Ti: 3677 8799 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad· 
desi 22 No. lu müstakil hane 3 oda. 
mutbak, banyo, elektrik, su, gaz, fiyatı 
47 liradır. .8802 

Kiralık oda - Tek bir bayan veya 
bay için Taşhan civarında apartımaııda 
aile yanında banyolu bir oda 9 • 10 ,,e 
5 - 7 arası 1230 telefona müracaat. 

8803 

1 
Kiralık - Müstakil oda. Anafarta - d 

ar caddesi Emek Ap. mü:;takil mut- d 
bak ve helayı havi kaloriferli bir oda y 

h 

kiralıktır. 8805 

Kiralık oda - Aile yanında konfof" 
u. Işıklar caddesi Yüksel apartımanl 
3. cü kat No. He ım.ü""-""' ooor 
1 

Kiralık oda - Havuzbasuıda kal<>" 
riferli ve konforlu bir oda ~ kiralıktrt'• 
Telefon No. 3568 e müracaat. seu6" 

iş verenler : 

ş 

r 

r 

Mürebbiye aranıyor. - Altı ya .. 
ında bir kız çocuğuna fransızca öğ· 
etecek ve bakacak orta yaşlı bir mü
ebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8779 

Aranıyor : 

k 

Aranıyor - Bir ticari tesekküldc i
i muhasebe memuruna ve bir kasi • 

er bayana ihtiyaç vardır. Muhasebe 

memurlarının muhasebe bitmesi şart -
ır. Yenişehir Meşrutiyet caddesi Kü
ükçü apartıman No. 10 a tahriren 

y 

t 

t 
müracaat. 8794 

r 
Aranıyor - Bir bayan piyano öğ • 

etmeni aranıyor. Orduevi arkasında 
Dikmen caddesine muvazi Arman s~ 

ak No. 21 Turan Ap. daire 5 e mü -k 
r acaa-.:. 8800 

k 
Dadı aranıyor - Küçük çocuk ba

abilen alman bir dadı aranmaktadır. 

Tl: 1619 8792 

l ~ arıy:mlar : 

n 
b 
b 

Fransızca ders - İlerletmek ve ye
iuen ögrenınek istıycnlcre iyi ve ça
uk asri usul, müsait şeraitle tecrubeli 
ir bayan evlerde ders veriyor. Ba
anlrklar pastahanesi Postrestant Ha-k 
an BEYMON. 8791 y 

d 
iş arıyor - Tecrübeli bir miihcn -

is (sıı, yol, deıniryol, k p. li mş atı) 
Mühenrlis \Volf. Ankara Yeni, bir 
mühendisler birliği oteli. 8804 

Zayi - Ankara Emnivct mudürlü -
ğünden aldıgım ikamet tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacagımdan hiıkmü 
olmadığı ilan olunur. Ankara Kırıkka
le İgl Yossefm.: Stava G. H. H. 8793 
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H 1 K A y E 
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TAKSİ 

Cevüet b~Iki onuncu defa pencere
den l:>aktL Elleri cepleriıırle, gözleri 
delecekmiş gibi karanlığı tarı -
yordu. Gelen yok .. Bir sigara daha 
yaktı. 'Geri döndü.. Ağır vücudunu 
kanapcye bıraktı. 1çerden bir yaşında
ki oğlunun ağlıyan sesini işitiyordu. 

Sinirleri daha ziyade gerildi. Alt du
dağmm sağ ucu fena bir söz söyliye
cekmiş gibi bir kaç defa kımıldadı. 

Yerinden tekrar fırladı. Sigarasını 

baı.nın üzerine atarak iskarpinle ez
di. Bir ker~ d•ha pencereden dışarı u
zandı. Genış caddeden hir insan seli 
taşıyordu. Bu binlerce insan ıçcr1-.. 
de yalnız karısını göremiyordu. 
Aklına bir şey gelmiş gibi bir adım

da odayı geçti. Çocuğunun kendisini 
seken sesine doğru yürüdü. Hizmet
si onu kucagına almış, elinde kırmızı 
bir oyuncakla avutmaga çalışıyordu. 
Cevdet sakin olmağa çalışan bir sesle 

sordu: 
- Hanım ne vakrt gitti? 
Hizmetçi, bu asabi çehreden kork

ınuş gibi sarardı. Şaşkın bir bakışla 
- .Hılmeın ... Bir saat kadar oluyor. 

Dedi. 
- Sana nereye gittiğini söylemedi 

tni? 
- Hayır .. Yalnız "telefon ettiler, 

ben gidıyorum. Sen çocuğa iyi bak ben 
§imdi gelirim." Dedıler. 

Cevdet, tekrar odasına döndü. Başı 
oğulduyor gözleri şimşekleniyordu. 

Sabahleyin kendisiyle akşam üstü 
bir gezinti yapmak istedıgını sciyledı
ği zaman karısı: "Çocugu ateşli görü
yorum. Bugün bir yere çıkamam." Di
ye itiraz etmişti. Kocasının bu gece 
nöbette kalacagını biliyordu. Çocuğu
nu hasta bırakıp geç vakıt sokağa çık
ınası Cevdet'i şiıphelendırmiştı. Za .
ten evlendigi gündenberi i~ini kemı
ren şüphelerin tesiriyle kıvranıyor · 
du. Erkekler güzel kadından zıyade 
zeki kadından korkarlar. Zeka ve gü
zellic;i birleştiren kadınların karşısın· 
d d~ ebedıyen huzursuz kalmağa 
a:ııkumdurlar. Perihan zeki .old~ğ.u 
kadar da güzel bir kadındı. Kım bılıı: 
kendisinden kolayca gizliyebileceğı 
kaç aşıkı vardı. Ve kim bilir şu daki
kada kendisini nasıl aldatıyordu. Hal
buki 0 , manevi ihanetler'! bile :ra~1aro
mülü olmıyan bir adamdr. Sınır ve 
hırstan c ıldıracak gibi oluyordu. Son 
bir defa. daha pencereye ko;;tu. Artık 
iyice ortalık kararmış geç~n yolcu~ar 
fa rkedilmez olmuşlardı. Bırden, bu. · 
yük ve şık bir otomobilin pencercnrn 
altında durdugunu gördü. Hayret ve 
dikkatle bakıyordu. Kapı açıldı ve ka
rısı bu şık ve şehirce çok tanınan o· 
tomobilden süratle atlıyarak kapıya 
koştu. . 

Cevdet bir anda sıcak bır kan dal-
gasının başına dolduğunu hissetti. De
mek o bütün memleketçe tanınan çap
kın, ahlaksız adam avukat Ferit karı
smı da pençesine almıştı. ":erihan"ı 
kaybettiğinden çok aldatıldıgına,hırs
lanıyor, kızıyor, adeta ~ıldırıyordu. 

Yazan: Mualla Ihsan BORA 

Demek on iki senedenberi karısından 
şüphelenmesi boş değildi. Demek o -
nun giyinişine olan fazla itinası, kıv
rak yürüyüşü hep başkaları içindi. 

Bütün şiddetiyle kapıya doğru yü -
rüdü ve karısı çalmadan kapıyı açtı. 

P erihan merdivenleri koşa koşa çık -
mış, nefes alamıyacak kadar kalbi hız
lı çarpıyordu. Kocasını ümit etmediği 
bir anda karşısında görünce hayret ve 
korkuyla sordu: 

- Sen burada mısın Cevdet?. 
Cevdet kapıya dayanmış, sakin ve 

müstehzi bir tavırla dişlerini sıkıyor
du ~-şey söylemek istedi fakat sesi 
çıkma i;""lÇCrt:t- soc.~nun sesi git 
gide yükseliyordu. l>e, ... an-ıen~ı- • _ 
se doğru koşarken Cevdet şiddetle ko
lunu yakaladı ve bıçak gibi sert bir 

sesle : 
- Defol... Geldiğin yere git ... Diye 

bağırdı. 
Dilini pürüzliyen daha çirkin keli -

meleri söylememek için kendisini güç 
zaptediyordu. Kadın bu hiddetın se
bebini arar gibi sert sert yüzüne bak
tı. Cevdet artık bu küstah bakışlara 
dayanamıyarak bir yay gibi gerilen 
parmaklarının bütün kuv~ti~le _genç 
kadının yüzüne bir tokat ındırdı. Ve 
kadının tüy gibi ince vüc:udu aralık 
kapıdan süıülerek geri çekildi. Mer
divenlerden iniş sesleri duyuluyordu. 

Cevdet titriyen dudakların~ . diş~e -
riyle ezerk odasına. karıu:.dı. Olesı_re 
sevdiği bu kadını elıyle gomse bu ka
dar istirap duymıyacaktr. 

Aradan bir ay geçti. Cevdet'in hırsı 
azalacagı yerde gıt gide alevleniyor -

du. 
Bir gün karısından şöyle bir mek -

tup aldı: 
"Seni çok seviyorum. Ve o kadar da 

nefret ·ediyorum. Şu dak~kad~ çok ~e
ğişik bir halet ruhiye ıçer::.ındeyım. 
Hemen gelirsen haksızlığını anla
mış olacaksın. Ço.cuğumu~ _v~~... Her 
şeye rağmen senı af edeoılırım .. ,. 

Cevdet kağıdı parça parca getiren 
adamın yüzüne t . ılattı. 'Ve kapıyı ka-

t>attı. 
Demek bu defa da onu kendisine 

yalvartmak, af talep ettirmek isti -
yordu. Yaptığım bu kadaı· küçük gö
rüyordu demek.. O gece oturdu, vna, 
bir ay evel attığı tokattan daha a;;ı 
bir mektup yazarak gönderdi. "}ç gün 
sonra kansının lstanbul'a hareket et
tiğini kendisine haber verdiler. 

Cevdet gitgide köpüren hırsı altın
da daha fazla ezilmiye tahammül e -
demiyerek ayrılmıya karar verdi. 1-
kinci bir mektupla karısına bu kara
rmı bildirdi. Ve çocuğun annesine fe
na bir kadın sıfatı vermemek büyük
lüğünde buluna~a~mı, r::a~kemede ge 
cimsizliği iler ısurecegını yazdı. 
, Buna karşılık Perihan'dan yalnrz 

bir telgraf aldı : 
"Lfıtfuna teşekki.ir ederim. Bildi

ilfo gibi yapmakta serbestsin.,, 
n Seneler geçti.. Cevdet bir türlü ev
lenemiyordu. İçinde kin ve sevgiyi 

ULUS 

Frankocular hava 

bomba rd ı ma n ı na 

devam ediyorlar 
Salamanka, 28 a.a. - Umumi karar

gah tarafından evelki akşam neşre
dile nresmt tebliğde şöyle denilmek
tedir: 

"Muhtelif cephelerde kayde değer 
bir şey yoktur. 

Hava kuvetlerinin faaliyeti: 
Dün tayyarelerimizin bombardıma

nı neticesinde Sagonte'de yangınlar 
çıkmış ve infilaklar vuku bulmuştur. 
Bugün askeri hedeflerle Segorbc is -
tasyonu müessir surette bombardıman 
edilmiştir.,, 

Leıonya ııe Rurgos 
Burgos, 28 a.a. - Hariciye nezare

ti, nasyonalist İspanya ile Letonya 
ara ında diplomatik mUnasebetlerin 
tesis edilmiş olduğunu bildirmekte -
dir. 
İspanya bankası iskonto haddini 

yüzde dörde indirmiştir. 

B. Martincz Barrio Fransa'da 
Paris, 28 a.a. - Barselon Cortes 

meclis reisi Martinez Barrio refaka
tinde katibi olduğu halde Perpin
yan'a gelmiş ve Paris'e doğru seyaha
tine devam etmiştir. 

Musolini Pirov'u 

kabul etti 
Roma, 28 a.a. - Cenubi Afrika Har

biye Nazırı Pirov, italyan kıymetler 

nazırı ile görüştükten sonra Harbiye 
müsteşarı Parani'yi ziyaret etmiş ve 
öğleyin de Musolini tarafından kabul 
olunmuştur. 

birbirinden ayırmrya imkan bulama -
mıştı. 

Güzel bir kış gecesiydi. Nereye gi
deceğini bilmiyen adımları onu bir 
lokantaya sürükledi. Ilık bir müzik 
havası içinde ilerlerken bir el onu 
kolundan çekti. 

- Cevdet ... 
Başını çevirdiği vakit eski bir mel\:

tep arkadaşiyle göz göze geldi. O -
nun gösterdiği iskemleye otururken 
Raif masa arkadaşını Cevdet'e tanıt
tı : 

- Avukat Ferit ... 
Bej ve uzun bir otomobilin karan

lıkta kapısının önünde durduğunu 
tekrar görür gibi oldu. On sene evel 
karısını elinden alan, kendisini genç
liğinin en güzel bir devresinde sev -
diği kadından uzaklaştıran bu adama 
sert sert baktı. 

Cevdet fazla konuşamıyor sadece 
onları tiflha...., Ferid'in güzel bir a -
henkle anlattığı hikayeleri dinliyor _ 
du. Hakikaten bu adam her hususta 
kendinden fuitündü. Yavaş yavaş ka
rısının bu canlı adamı tercih etme -
sini hakir görür gibi oluyordu. 

Bir aralık Ferit iskemlesiyle birlik
te süratle geri çekildi. Kapıdan giren 
genç bir kad ınrn üzerine bakrşları 
saplanmış gibiydi, Cevdet ve arka -
daş da başlarını çevirdiler.. Cev
det'i hafif bir ürperme almıştı. Bu 
kadın herkesi kendisine hayranlıkla 
bakıttıran bu kadın kendi karısiydi. 
Kocasiyle beraber masaların arasın -
dan ilerliyorlardı. 

Ferit : 
- Ne mükemmel kadın azizim diye 

söylendi. Aylarca arkasından koştum. 
Muvaffakiyetsizliğimi yüzüme vu -
ran yegane kadın bu oldu. Cevdet si
nirli bir gülüşle Ferid'in gözlerine 
uzun uzun baktıktan sonra : 

- Ben sizin bu kadın iizerindcki 
muvaffakiyetinize lıizzat şahit oldum. 
Unutuyorsunuz galiba .. 

- Keşke unutmuş olsaydım. Bana 
neyi söylemek istiyorsunuz ? 

- Bundan tam on sene evel gene 
böyle bir kış akşamı bu kadını kendi 
otomobilinizle gezdirdiğinizi hatır -
l:mırormusunuz ? 

- Hatırlamama'lın imkam var mı 
Bay Cevdet. Belki de hayatımda 
unutmadığım yegane hatıram bulur 
Fakat ne yazık ki arzu lızerine olmuş 
bir iş tlf.gıldi bu. Evet .. Herkes gibi 
bu güzel kadını ben de çok beğenir
dim. Mamafih hala da beğenirim 
ya ... Müteaddit defa~ar kendisiyle ta
nxşma fxrsa~an arad rr: l·atta buldum 
ve hatta tanıştım da ... Fakat bu tanış
malardan sonra kendisini nerede gör
düysem beni hep yeni görmüş, yeni 
tanıyormuş gibi bir hal alırdı. Daima 
tanıştık ve daima da yabancı kaldık. 

Bundan on sene kadar evel bir kış 
akşamiydi. Alaca karanlıkta Dik -
men'den dönüyordum. Asfalt üzerin
deki büyük beyaz köşkün kapısından 
siyah mantosuna eıanlmış, tüy gibi 
hafif ve zarif vücudiyle kıvrana kıv
rana bana dcğlu koştuğunu gördüm. 
Vakit iyice geç ve hava tamamen ka
rarmıştı. 

Heyecan ve teliiş içerisinde olduğu-

[ 
............................................... ] 

A N D A Ç ................................................. 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenlıehir Ecz.lorl 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çareamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cuınarteıi : Eao ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fcvkalldc bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir, 
Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon ınürn
caat, şehir: (1023-1024 ). - Şehirlerera· 

11: (2341-2342). - Elektrik Vt Ilava
gazt arıza memurlugu: (1846). - Me
sajeri Şehir an barı: (3705). - Taksi 
telefon ııumaralan: Zincirlicami civa· 
rı: (2645-1050-lt!i(i). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuz başı. 
Güven teksi: (3848). - Birlik tak11i: 

(2333). - Çankırı caddesı, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Ulus M . dan K. clere') c 
K. dere'den Ulus M. na 

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

Sabah 
llk 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

Aksam 
Son 
scf er 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

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

6.30 20.00 
7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçitiren'e 
Keçıören'den Ulus M. na 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

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

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

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

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

'ienişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniı;ehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprı.i'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

Ş U. Mcydanı'yle 1ataıyon araeında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

U. Meydanı'ylc Yenişehir, 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 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydaru'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
d:ını'na döni.ışlcri sinemaların dagıhij 
ı;aatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadord:r. 
Posta şaat ( 19) a kadar İı;tanbul ciheti
ııe mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa§a 'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesı. Per· 
,.embc. Cuma.rteı;ı 
Toroa ınirat.) 

Samsun hattına : Hcrgun !1.35 (Kayae· 
n, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Oıyarbakır hattı : Hergı.in 9.35 
Zon&uldak battı : 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
~evval: 7 

s. l), 

Güneş: 7 02 

Rumi - 1354 
Sonteşrin: 16 

~. l>. 
Akşam: 16 42 

ııu yürüyüşünden farkedebılıyordum. 
Arauamı yavaşlattım. Biı" cı, kuçuLt 
bir el ışaretinaen sonra arabanm ka -
prsını çekti ve içeri girdi. Hayret ıçc
rısın<le:ydim. Ben onu nerede arnnıı;;, 
nerede bulmuştum. Kendisine svyıe -
mek ıçın bır lakırdı araı ken hey.:ean
lı ve sert IJir s1.:sle emretti: 

- lJemırtcpe 'yc şofor. .. 

Hıç cevap. vermeden hareket ettim. 
'X aJnız çok yavaş gıdiyordum. 
Vuramadı, tekr.ı.r seslendı: 

- Çabuk, şotör l Evde hastam var. 
Gaza bastım. Uçul'Ur gibi bır suıat-

le onu evıne göturüyorcium. Kapıya 

gddigimiz vakıt bana uir beş lıralık 
uıattı .. Döndüm, yi.ızüne baktım. Hay
ret dolu bir sesle bağırdı. Af ve te~ek
k~r .karı§ık cümlelcıle kapıyı kapadı, 
gıttı ..... O günden sonra kendisıni ilk 
defa görüyorum .. . 
defa görüyorum ... Yanındaki kocası o-
lacak bu adama gıbta ettiğim kadar 
hiç kimseye gıbta etmedim ... 

Cevdet elindeki çatalın uciyle avu -
cunu kanatxrcasına tazyik ediyordu. 
Dikmen'deki beyaz köşk onun ablası
nın eviydi... 

On senedenberi rakip tanıdığı bu a
damın karşısında üzüntü, keder, isti
rap, huzur ve ferahlık içerisinde kıv
ranıyordu. 

Gözlerini masadan ayırmıyarak mı
rıldandı: 

- Onun kocası bendim .... 
Masadakiler gürültü! ü bir kahkaha 

attılar ... Refet, Cevdet'in arkasını ok
şıyarak: 

- "Hala o Cevdet. .. Hala o alaycı, 
muzip çocuk" diye salonu dolduran 
kahkahalarına devam e1ıiyordu. 
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Küpeli ile Çatalibi.k 
kavgaya tutuştular 

Fakat Takmasoc Bekir 
..:> 

Seyidin d" şlerini kırdı 

Horoıculuğ n kötü f araflart ... 
Horoz döğüşünün pek revaçta bir 

spor oldu ğu devirlere biz yetişmedik. 
Belki hala, k enarda bucakta bu zev -
kin düşkünleri vardır. Horoz dögüşü 
malum ya horozlar için spor, sahipleri 
için kumar, seyircileri için de tadına 
doyum olmıyan bir cglencedir. Hem 
bu marifet yalnız bize de h&s değildir. 
Her lıoroı bulunan yerd e horoz dö
ğüştürülür. Ben de pek görmüş 
gibi, hu hususlarda derin tetkiklerde 
bulunmuş gibi konuşuyorum; yani 
döğüştürülürmüş, demek istiyorum. 
Malumatım da şuradan geliyor : 

Amerika'da - azten baŞ'ka yerde de -
sem inanmıyacaktınız lıelki - bir ce -
miyet varmış. Heisi, azası, katipleri, 
merkezi hüküınetiyle önemli bir ce -
miyet.. Adı ne biliyor musunuz? Ho -
roz <lögüştürçnler cemiyeti ... İşlerinı 
nasıl görürler, gayelerine hangi cins 
horozlarını döğü:;türerek vasıl olmı -
ya çalışırlar, bilmiyorum. Yalnız bu 
cemiyetin hızlı mesaisinden biri de 
horoz döğüşünden mütevellit zarar ve 
;ı:iyanları cemiyetin kasasından öde -
mekmiş ve geçenlerde bu yüzden bil -
mem kime bilmem ne kadar lira zararı 
manevi ödemiş .. 

Bu cemiyetin bizde de bir şubesi 
bulunsa fena olmazdı. Çünkü takma 
saç Bekir okka altına gideceğe l>en
ziyor. 

Takmasaç Bekir de kim? demeyin, 
anlatacağım. 

Telsiz mahallesinde oturdukları an
laşılıyor. Malum ya oralarda, geniş 

mikyasta horoz tavuk beslenmesi 
mümkün ... Harici karakolun önünde 
bir kalabalık gördüm. Altındağın ete
ğindeki yoldan csıktılar. Asfalta düş

tüler. Ta§han'a. doğru geliyorlar. 

Önde, caketi lime lime olmuş, çar -
prk bacaklı bir delikanlı, asabi asabi 
konuşarak, peşine bir kalabalık tak -
mış olmaktan memnun yürüyor, ara
sıra: 

- Ben ona gösteririm , 
- Efendi bana şahitsiniz ya ... Fi -

lan gibi 15.flar, yerine göre tehditler 
savuruyor. Arkasındakiler - ki çoğu 
çoluk çocuk - hayran hayran onu din
liyor: 

- EllJette Seyit abi, biz olup biteni 
gördiik. Şahidiz, gibi 13.flarla yardak
çılık ediyorlardı. 

İşin mahiyeti anlaşılmıyordu ama, 
rolislik mahkemelik bir koku sezin -
dim. Seyit'in arkasına düşenlerden 

!;irine, korka korka : 

- Ne var, bir kavga filan mı, diye 
sordum. 011 altı on yedi yaşlarındaki 
çocuk, "Sen de kim oluyorsun,, der 
gibi dik dik yüzüme lıaktı. 

- Hani, dedim, şöyle kalabalık 

gördüm de ... 
Derken lıcn de kalabalığa karışmış 

oldum, h p beraber yürüyoruz. "Seyit 
abi" ya eskiden kırmızı, yahut da ka
na bulanmış mendilini sıkı sıkı ağzı -
na kapatmış. Bu yüzden söyledigi 
lafların ~ogu mendilde kalıyor. Ve 
ağzından şarıl şarıl kan akıyor. Diş

leri hurdahaş olmuş. 
Merakım daha çok arttı. Yanyana 

gittigimiı o deminki delik.anlıya tek
rar sokuldum : 

- Ne yüıden çekiştiler acaba, de -
dim, kadın, matlın mı acaba ? 

Çocuk, işi ters anlamayayım diye o
lacak, derhal tashih etti : 

- Yok be abi, dedi, ne kadını be ? 
Horoz yüzünden çıktı iş ... 

Hadisenin ehcmiyetini daha yeni 
kavramıştım sebep, kadından da mü • 
himmiş meğer ... 

Bu sırada Seyit ahinin arkadaşla -
rından biri : 

- Ciğerim, dedi, merkeze böyle 
gitmiyelim, gel şu yüzünün kanmı 
bir yıka çeşmede .. 
Yıkansm mı, yıkanmasın mı müna

~aşa ettiler. Dayağın şahidi çok oldu
ğu için kan görülse de bir görülme -
sc de ... Çeşmeye yöneldiler. 

Seyit yüzünü yıkaya dursun, ben o 
deminki ahbaptan tahkikata giriştim. 
Ayak üstü anlatıyordu : 

- Seyit abile Takmasaç Bekir ho -
roz döğüştürüyorlardı, dedi. Mahal -
lede ikisinin de horozları meşhurdur. 
İyi düğüşiirler. Arada bir de bahis 
vardı. Biz de seyrediyorduk. Ama 
bunlar daha evci kavilleştiler ki ho -
rozlar biribidne girişince kimse ses 
çrkarmıyacak.. Derken Seyit ahin.in 

"Küpeli" siyle Bekir'in Çatalibiği bi
ribirinin üstüne atıldılar; üç beş da -
kika sessiz seyrettik. Bir aralık Küpe
li pes diyecek gibi oldu, bunun üzeri
ne Seyit abi duramadı : 

- Hadi benim Küpe'lim, göreyim 
seni, dedi ve bunun üzerine de Küpeli 
haydi dem1..-siyle Catal~biği al kan i • 
çinde bırakması bir oldu. 

Derken lıu işe Bekir kızdı : 
- Ben sana, dedi, söylememiş miy

dim horozlara karışmak yok, diye ... 
Seyit abi : 
- Horoz benim ne dediğimi anla· 

madr ya sanki, dedi, elbette ki Çatal· 
ibiği yenecekti. 

Bunun üzerine Seyit'le Bekir kapı§
tılar, biz önliyelim dedik olmadı. 
Takmasaç, Seyit'in dişlerini kırdı, 
caketini yırttı. Şimdi polh;e gidiyo -
ruz. Biz de şahidiz. 

Gördünüz mü Küpeli ile Çatalibi
ğin ettiklerini? Onları görünce bü -
yükle

0

rin de horoz damarları kabar • 
mış, horozlanmışlar ve birbirlerine 
girmişler. İşte hiç yoktan bir arbede .. 

Sonunu takip edemedim, e ğer iş.i 
mahkemeye kadar uzattılarsa oradan 
ayrıca malfımat veririm. Ama ne o -
lursa olsun horozluk her zaman iyi de-
ğil ... - KBZEGE . 

Yugoslavya' dan 

Amerika'ya selam 
Belgrat, 28 a.a. - Dün akşam saat 

19.30 da Başvekil ve Hariciye nazırı 
Stıoyadinoviç, beynelmilel Nevyork 
sergisi hazırlıkları dolayısiylc Ame
rika halkuıa ve Amerika'daki yugos
lavlara hitaben bir nutuk söylemiştir. 
Bu nutuk Belgrat radyoounun, bütün 
amerikan istasyonları tarafından tek
rar edilen hususi bir servisle neşredil
miştir. 

Stoyadinoviç, Amerika halkına yu
goslav milletinin ve kıraliyet hükli
metinin sempatilerini bildirdikten 
sonra dünyanın takdirini celbeden A
merika'nm fıaaliyctini teıbarüz ettir
miş ve yugoslavların, hür ve müttehit 
olmalarına yardım -etmiş olan Ameri
ka'ya karşı besledikleri şükran hisle
rine tercüman olmuştur. 

1 hracatın kontrolü 
İhracat kontrol nizamnamesine ay

kırı hareket etmiye teşebbüs eden 
tüccarlarla esaslı surette mücadele
ye girişen kontrol te~kilatı ve Türko
fis; bu kabil ihracatçıların mallarının 
ihracını hemen durdurmakta ve vazi
yeti de müddeiumumilige bildirmek
tedir. 

İhraç nizamnamesi mucibince an
cak içinde yüzde 5 nispetinde çürük 
bulunmasına müsamaha olunabilen 
fmdıklarda bu nisbetin yüzde 2 gibi 
küçük bir farkla da olsa tecavüz edil
mesi: şayanı memnuniyet bir hassasi
yetle hareket edilen bu meselede; su
çun kaıbul ve tespiti için kafi gelmiş
tir. 

Bir tayyae kazası 
Londra, 28 a.a. - IJünuenbcri hak

kında hiç.bir haber almamıyan ingiliz 
''Califurnia" deniz tayyaresi Bağda -
dın kırk mil ötesinde Habanniah gö
lünün garp kısmında araştırmalar ya
pan askeri tayyareler tarafından bu
lunmuştur. 

Mezkur tayyare mecburi bir ınış 

yapmış ve içinde bulunan beş kişidt:n 
biri yaralanmıştır. 

Panoma kanalı 

tohkinı edilmeli 
Vaşington, 28 a.a. - Harbiye nazırı 

Voodring, bugün Reisicümhura veı di
ği bir raporda, Panama kanalının A
merikanın milli: müdafaasındaki mü
him rolünü tebarüz ettirdikten sonra 
kanalın zar edilmez bir hale getiril~ 
mesi ve bentlerin melhuz hava hücuıı1-
larına karşı himayesi lüzumunu kay
detmekte ve ordu mevcudunun da 400 
bine çıkarılmasını istemektedir. 
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tebi bitirdikten ve bilfiil nakliyat pi
lotluğuna ehliyet kesbettikten sonra 
8 sene, 

Milli ... M~dafaa Bak~~lığı ., ı 
Binek hayvanı alınacak j Uyuz banyosu alınacak 

Makinistliğe kabul edilenler mek -
tehi bitirdikten sonra 8 sene müddetle 
devlet hava yolları emrinde çalışacak
larına dair teahhüt ve kefalet senedi 
vereceklerdir. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Pazarlıkla 68 baş binek hayvanı sa -
txn alınacaktır. Ordu hizmetlerinde 
kullanılmağa elverişli satılık binek 
hayvanı olanların 30 ikinci teşrin 938 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. satın alma KO.na 
müracaatları. (4759) 8573 

Askeri FabrikalQrı ~· -· 

Kmkkalede yaphrılacak inıaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
n undan 

Keşif bedeli (5594) lira (54) kuruş 
olan yukarıda yazılı insaat Askeri 
fabrikalar umum müdürhiğü merkez 
satın alma komisyonunca 7.12.938 çar
şamba günü saat 15 de acık eksiltme i
k ihale edilecektir. Ş~rtname (28) 
~uruş n_ıukabilinde komisyondan veri· 
lır. Talıplerin muvakkat teminat olan 1 
( 419) lira (60) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4838) 8685 

· ı 
···~ 

Aliminyüm map ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğü Satın 

~ima Komisyonundan : 

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 
muhtelif ebatta 650 adet aleminyom 
map açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6.12.1938 salı günü 
saat 10. da Cebeci'de Harta Gn. Drk. 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 3610 lira, mu
vakkat teminatı 271 lira olup Banka 
mektubu veya maliye vezne makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yazılı 
gUn ve saate teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. (4852) 8702 

Ziraat Vekaletinden : 
Hayvanların uyuz hastalıkları mü -

cadelesinde kullanılmak üzere galva
nize saçtan mamul (50) adet uyuz 
banyosu kapalı zarf usulü ile satın a -
lınacaktır. 

5 - Pilot ve makinistlerin tahsil 
müddeti zarfında yatacak ve yiyecek
leri ve mektep masarifi idarece veri -
lir, bundan başka ayda 40 lira aylık 
ücret verilir. 

Banyoların beherinin muhammen 
fiyatı (200) lira (50) banyonun mec -
muu fiyatı (10.000) lira, muvakkat te
minatı (750) liradır. 
Banyoların plan ve şartnamesi pa -

rasız olarak vekalet levazım müdürlü
~ünden alınacaktır. 

İhale 20 - 12 - 938 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 de vekalet satın al -
ma komisyonunda yapılacaktxr. 

Taliplerin teminat mektupları veya 
makbuzlarını ve (2490) sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 
mezkur tarihte saat 14 de kadar satın 
alma komisyonu başkanlığına teslim 
etmeleri ve saat 15 de komisyonda ha-
zır bulunmaları. (4883) 8796 

Bayınd1rlik BakanhQı 

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 · 
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - !stekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (3) lira (7) kuruş mukabi -
!inde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ( 4312) lira ( 50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt· 
menin yapılacağı günden en az sekiz ; 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile nafıa veka 
!etine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd· 
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

6 - Ecnebi lisan bilenler tercih o -
lunur. 

7 - İdareye intisap ettikten sonra 
ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilen
ler Avrupa'ya gönderilirler. 

(4831) 8795 

.. Ankarci">\İalÜioı·'~::, ·~ . 

İnşaat yaptınlacak 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Keşif bedeli 9844 lira 01 kuruş· 
tan ibaret bulunan Yenişehir' de Ne
catibey caddesinde hususi idareye ait 
6 No. lu binada yapılacak inşaat işleri 
5.12.1938 pazartesi günü saat 15 de Vi
layet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İsteklilerin 738 lira 30 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve eksilt
menin yapılacağı günden en az 8 gün 
eve!, yapmış oldukları işlere ait vesi
kalariyle birlikte, Vilayet makamına 
istida ile müracat ederek bu işe girebi
leceklerine dair alacakları fenni ehli
yet vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ve ikinci maddede yazılı eh
liyet vesikasiyle birlikte yukarıda adı 
geçen gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. ( 4860) 8704 

· Ankara Belediyesi 
' . 

Yulaf ve ot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik hayvanatı için alına
cak 67710 kilo yulaf il e 54168 kilo ot 
o n beş gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

perşembe günü saat 11 de birinci umu
mi müfettişlikte eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapıla -
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesile buna mü
teferri evrak 33.96 lira bedel mukabi
linde ve Diyarbakırda birinci umumi 
müfettişlikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 30915 lira 52 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu inşaa
tı yapabileceklerine dair birinci umu
mi müfettişlikten alınmış ehliyet ve -
sikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu ehliyet vesikası için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel bir istida ile Diyarbakırda birinci 
umumi müfettişliğe müracaat edilme
si şarttır. Cari sene ticaret odası vesi
kası. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı eksiltme günü olan 22 birinci kanun 
938 perşembe günü saat ona kadar ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (8224/4764) 8575 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Elmalı 
hükümet konağı inşaatı. 

Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk 
kısmi inşaat. 
İnşaat müddeti: İhale tarihinden i· 

tibaren 31.8.939 tarihine kadar (31.5. 
939 tarihine kadar 1000 liralık kısmı
nın bitirilmesi mecburidir.) 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

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

mesi, 
D- Husus1 fenni şartnameler 
E- Keşif cetveli 
F- Proje 
İstiyenler bu evrakları 2 lira muka

bilinde Antalya nafıa dairesinden al
dırabilirler. Bu evrak bila bedel daire
de görülebilir. 

3 - Eksiltme 5.12.1938 tarihinde pa
zartesi günü sat 15 de Antalya nafıa 
dairesinde eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
'e klilerin 1698 lira 84 kuruşluk mu
, akkat teminat vermeleri bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri lazımdır. 

Antalya Nafıa müdürlüğünden alın
mış müteahhitlik vesikası ticaret oda
sı vesikası yaptığı işlere ait bonser-
visler. (8466-4844) 8688 

Kapah zarf usuliyle Jandarma 
Balfaniye ahnacak 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saattan bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
2 - Muhammen bedeli (6500) lira

dır. eksiltme i lônı 
dilmez. 

(4881) 8797 
3 - Muvakkat teminatı (487,5) li

radır. Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/5 ve 15/ 12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanun· 
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamaıneJI 
Sivas. Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan %1 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazmın 20 senede itfası meşrııl 
4.5 milyon liralık beşinci tertibinin kayıt muamelell 
5-12-38 akşamı nihayet bulmak üzere 19-11-38 sabahındaJI 
itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lir' 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıf 
tır. 

Bu tahvil!er umumi ve mülhak büdcelerle idare olunaJI 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi 
yelerce yapılacak müfayede ve münakasa ve mukavelele~ 
de teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak ol~ 
milli emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul olu 
nacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de ta~ 
villerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim • 
den muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı %95 olarak teshit edilmiştir, yani 
20 lıralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tah~l 
bedeli de 475 liradır. 
Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiy• 

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Ha& 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve De
niz Banklar tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasiyle de tahvil alımı temin olunur. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti .. 
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 gün· 
'ük suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatla· 
rmın kendi menfaatları iktizasından bulunduğu işaret olu· 

Kapar. zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Akçaabat hükümet konağı. 
ı 5 bin liralık kısım inşaatı. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Yapı işleri umumi ve fenni 

şeartnamesi 

E - Vahidi fiat listesi, hususi şart
name, keşif hülasası cetveli. 

F - Projeler. 
İstekliler her gün bu şartname ve 

evrakı nafıa müdürlüğünde görebilir. 
3 - Eksiltme 9.12.938 cuma günü 

saat 14 de Trabzon nafıa müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

s - Eksiltmeye girebilmek için is-
teklilerin 1125 lira muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları kapalı zarflarına 

usuli veçhiyle koyması lazımdır. 
Trabzon vilayetinden bu iş için a -

lınmış ehliyet vesikası 
1938 mali senesine ait ticaret odası 

vesikası. 

8693 

24860 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır ' 
a) Fenni şartname , 
b) Keşifname, 
c) Eksiltme şartnamesi , 
d) Planlar, 

4 - Arzu edenler bu evrakı A 
belediyesinde görebilirler ve par 
alabilirler. 

5 - Eksiltme iştirak edebilmek 
1864 buçuk liralık muvakkat tem 
makıbuzlarını, 1938 senesine ait ti 
ret odası vesikası ve eksiltme tarihi' 
den en çok bir hafta evel vil~yet rı 
müdürlüğünden usulü dairesinde 
lınmış ehliyeti fenniye vesikası 

birlikte teklif mektuplarını lef e~ 
leri icap eder. 

6 - Tesisatın ikmal müddeti i 
tarihinden itibaren on beş aydır. 

7 - Teklif mektuplarının ihal~ 
ve saatından bır saat veıım- ,; 
Aydın belediye reisliğine - malcb ti 
mukabilinde - tevdii lazımdır. (P05 

) 

da olacak gecikmeler kabul edilıJI"~., 
S1'.f" 

Kapalı zarf uauliyle 

eksiltme ilanı 
J andarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine 850 kuruş kıymet 
takdir edilen on iki bin lira değerindt 
ve bin üç yüzden bin altı yüze kadar 
Vaınf ve örneğine uygun battaniye 1 
1. katıun 938 perşembe günü saat on 
buçukta kapalı zarf usulü ile satın a • 
lmacaktır. 

Devlet Hava Yolları 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
lerin her gün yazı işleri kalemine mü-

1 ~acaatları ve ihale 6 - kanunuevel -
ı3s tarihinde Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin teminat -
lariyle birlikte teklif mektupları o 
gün saat ona kadar belediye encüme-

1 - Eksiltmeye konulan iş : 

Of hükümet konağr 12000 
kısım inşaatı . 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
liralık Junanlar 9.12.938 tarihinden en az 8 Nazim iye Malmüdürliığünden: 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
d~n alınabilecek olan bu eksiltmeye 
gırn;ıek istiyenlerin dokuz yüz liralık 
temınat makbuzu veya banka mektu -
bunu muhtelif teklif mektuplarını 
be.lli gün saat ?0 kuz buçuğa kadar ko
mısyona vermı~ olmaları. ( 4 770) 8576 

Demiryolları · 
Muhtelif cins eğe ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi& • 

yonundan: 

Muhammen bedeli 26330 lira olan 
muhtelif cins ege 3.1.939 salı günü sa
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1974,75) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şa~tnameler 13C kuruşa Ankara ve 
Haydnrrasa veznelerinde satılmakta · 
dır ( 4 795) 8632 

~iünakasa tehiri 
D. D. Yol1arı Satın Alma Komis 

yonum:lan : 

30-11-1938 çarşamba günü yapılaca
ğı iHin edilmiş olan Afyon garı .. me~
ruşat eksiltmesi görülen lüzu_m uzerı
ne tehir edilmiştir. Yeni eksı.ıt;ııe a~
rihi bilahare tesbit ve ayrıca ılan edı· 
lccektir. .(4909) 8809 

Pilot Ye makinist yetiıtirilmek 

üzere talebe al anacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

ı - Eskişehir hava okulunda pilot 
ve makinist yetiştirilmek üzere 10 ta
lebe alınacaktır. Bunlardan : 

A - :>ilotluğa talip olanların : 

1 - Lise şahadetnamesi. 
2 - Zabıta ve adliyeden alınmış 

.ıüsnühal mazbatası, 
3 - Tam teşekküllü hastanelerden 

alınmış sihat raporu, 
4 - Tasdikli nüfus tezkeresi sure-

ti, 
5 - 6 adet fotografla birlikte, 
B - Makinistliğe talip olanların 
1 - Sanğat okulları veya orta okul 

şahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adliyeden alınmış 

hüsnühal mazbatası, 
3 - Tam teşekküllü hastanelerden 

alınmış sihat raporu, 
4 - Tasdikli nüfus tezkeresi sure -

ti, 

5 - 6 adet fotografla birlikte, 
12-12-938 tarihine kadar bir istida 

ile devlet hava yolları umum müdür -
lüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

2 - Pilotluk için e\'Safı uygun gö
rünenler bilahare Eskişehir hava he
yeti sıhiyesinde tekrar muayene ola -
rak sihatleri havacılığa müsait olduk
larına dair bir rapor ibraz etmiye mec 
burdurlar. 

3 - Pilotluğa talip olanlardan lise 
mezunu olup da Türkkuşu'nun motör
lü mektep brevesini veya planör mek. 
tebinin C brevesini haiz olanlar ter -
cih edilir. 

4 - Pilotluğa kabul edilenler mek-

nine vermeleri. (4910) 8810 

Alakadarlarm nazan dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarlıksız satış mecburiyetine da
ir kanun ahkamına aykırı hareket fi
illerinin tekerrürü tesbit edilen Dan
yel Toriç'in Koyunpazarmda 42 sayı
lı dükkanı belediye encümeni kara -
riyle üç gün müddetle kapatılmıştı r. 

(4921) 8812 

: .................................................... 1 
İ Vilôyetler ı 
i ......... ' .......................................... ! 

Sa sun bölgesinde yaptlacak 
yol, köprü ve binalar 

inıaah eksiltme ilam 
Birinci Umumi Müfetti~likten: 

l - Eksiltmeye konan iş: Birinci u
mumi miıfettışlik mıntakası dahilinde 
takriben 60 kilometre tulinde "Mala
badi - Pisyar - Ziyaret" yolunun tes
viye ve sınaı ımalatı ve Hazo - Harpat~ 
- Sasun yolunun mergi deresi uzerınc 
köprü inşasıyle Sallapost, Harpi, Ger
hu, Silint, Girih, Herruk, Norşin, Pis
yar, Mangig, Temok, Belan, HarbaK, 
Sasun, Boyunnoktası, Kedir, Evırdos, 
mevkilerinde karakol ve hazo sıyanis 
mevkilerinde birer kışla ve siyaniste 
bır ahır olmak üzere ceman 18 bina in
şasıdır. 

Keşif bedeli yekunu 679138,11 lira
dır. 

2 - Eksiltme 22 birinci kanun 938 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Yapr işleri umumi ve fenni şart

namesi 
E) Vahidi fiyat listesi, hususi şart

name, keşif hulasası cetveli 

F) Projeler. 
İstekliler her gün bu şartname ve 

evrakı Nafıa müdürlüğünde görebilir. 

3 - Eksiltme 9. 12. 938 cuma günü 
saat 15 de Trabzon nafıa müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 900 lira muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları kapalı zarflarına 
usulü veçhile koyması lazımdır. 

Trabzon vilayetinden bu iş için a
lınmış ehliyet vesikası 1938 mali se
nesine ait ticaret odası vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
unanlar 9,12,938 tarihinden en az 8 gün 
evel istida ile vilayete müracaat ede
ceklerdir. Bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
gircmiyeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon riyasetine ge
tirilerek makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zdı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(4548/4899) 8762 

gün evel istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu azman zarfında ve -
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt -
meye giremiyeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyom riyasetine 
getirilerek makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek -
tupiarın nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler ke?bul edilmez. 

(8549 - 4900) 8763 

Hükümet konağı yaphnlacak 

Malatya Defterdarltğından : 

Ka~alı zarf usuliyle müzayede ve 
temdıt miid<letlerincle talip çıkmama
sından pazarlığa bırakılan Malatya 
?1erkez hükümet konağının ilk mali 
ınşaatı şartnamesine 250 gün olarak 
tayin ve tahdit edilmiş ise de Nafıa 
~ ekaletinin muvafakat ve mezuniye
tıyle 350 güne iblağ edilmiş olduğun
dan 2-12-938 tarihine kadar "'lZarlık
la verilecek hükümet konağ; inşaatı
na talip olanların komisyonu mahsu
suna müracaatları lüzumu ilan olu -
nur. (4908) 8778 

Elektrik ~antrall tevsii 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

1 - Aydın belediyesi elektrik san • 
tralma ilaveten konulacak 240 - 250 
beygir takatinde bir rnotör ile jene -
ratör, alternatör, tevzi tablosu ve bun 
tarın teferruatı ve montajları 12-ikin
cikanun - 1939 perşembe günü saat 
15 de belediye daimi encümeninde iha 
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti 

1 - Eksiltmeye konulan iş: "Naıı 
miye kazası hükümet konağı inşaatı 
dır." 

Bu işin keşif bedeli "31476" lira "63 
kuruştur. , 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartt11 

mesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet' 

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

tiycnler bu şartnameyi ve evrakı ~ı 
lira mukabilinde Tunceli nafıa ınlı 
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - İhalesi 10 kanunuevel 938 cıJ' 
martesi günü saat 11 de Nazimiye }1it' 
kümet konağında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyl' 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içini& 
teklilerin (2365) lira (75) kuruş ınıJ..ı 
vakkat teminat vermesi ve aşağıd~ 
vesikaları haiz olup göstermesi ıazıd" 
dır. 

A - Nafıa vekaletinden aıınınıf 
(938) senesine ait müteahhitlik ehli' 
yet vesikası, ticaret ve sanayi odasıır 
dan almmıs sicil vesikası. 

B - Bi; taahhütte en az (20.ooO) 
liralık bina inşaatı yapmış olduğutı1 
dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarıda' 
üncü maddede yazılı saatten bir sa31 

eveline kadar Nazimiye mal müdürlii' 
ğü dairesinden eksiltme komisyoı:ı~ 
reisliğine makbuz mukabilinde veri' 
lecektir. Posta ile gönderilecek me1'' 
tupların nihayet 3 üncü maddede ya: 
zılı saate kadar gelmiş olması ve dı1 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl"' 
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e' 
dilm,z. (8593) 8773 
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Yatlı ve yatıız acı badem, yağsız kar ve yanın yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
lekeleri kat'iyyen izale eder. Çilleri ve sivilceleri ve 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8394 

HİLKAT; 
Daima kanunlarına sadıkllr 

Yaratan kuvet her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak-

k 
. . H' t•· 1.. uı·ı·stiınal ve tabiat kanunlarına aykırı ha-

mı vermıştır. er ur u s 
reketin cezası ölümdür. 

d 1 H kendi kendinin doktoru ol 1 Bütün uzviye-
Yurd aş er zaman .. . 

. . .. d . .. du··g~ün en ufak bir arıza uzerıne derhal fa. 
tını goz en geçır ve gor . 

· K a· d d··şkünlük halsizlik, ıştahsızhk, kansızlık, 
alıyete geç. en ın e u • . . 

· ·k mb ll"k korkaklık mı hissedıyorsun? Bunlar uzvı-
kuvvetsızlı , te e ı , . . 

. . . t•d· Çabuk yetiş ve hayat eksırı olan 
yetın ımdat ışare ı ır. 

Kan, kuvel ve i5leha ıurubu 
· · b 1 FOSF ARSOL, tababetin esasını tetkil eden bütün 
ıçmıye aş a, .. . .1 .. 1 f i 

f dan takdir edilen en mühım ı .. ç arın gayet enn 
doktorlar tara ın . . 

. "k"nden yapılmış emsalsız bır kudret şurubudur. 
bır surette teşrı ı 

K 1 
r ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 

anı taze e . f ı· · ··k ı · 
S

• · 
1 

• daleleri sağlamlaştırır. Azım ve aa ıyetı yu se tır. Ve 
ınır erı, a .. .. b"' · b .. ·· 1 1 .. .. k d etleri uzviyette toplıyarak omru ta ııyı utun neşe er e 

butun u r . . d·~· ğl k d. l"k · · FOSFARSOL gu .. neş gibidır. Gır ıgı yere sa ı , ınc ı 
geçırır. 

ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 8602 

rHAS1 - -- -
§ TIRAŞ Bl(AGI § - -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------------------------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -E Bu kadar ucuz E 
~ bir tıraı bıçağı § - -5ile bu kadar tatl15 - -E ve mükemml 5 - -

-=-------:-:----:-----:------::::--=-:-- 5 tıraş olacağımı 5 
MUntehibi sanilerin nazar1 dikkatine ~ hiç zannetme - ~ 
Ankara Vali ve Belediye Reisliğinden : ~ niştim. 

--------1/ Kanunuevel/ 1938 perşembe günü Vilayet Umumi Meclisi : A s : 
azalığı için intihap yapılacağından müntehibi aanilerin o aün ... ı = H = 
dokuzdan ak,ama kadar Belediye salonuna gelmeleri rica olu- E : 

~r. ( 4917) 8811 E S 
=-= - = 

-§ Bııaklar1n iyisi ve ~ 
Gazi Te~iye Enstitil~~·~w~~~~~~:~~~~~~~~~ı-~~)~~~~~~~~ =:_: Gazi Terbiye Enstitüsü erkek ve kız talebelerı - "ktar, fiat ~ ucuzudur 

muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar açık eksiltme : : 

nacaktır. = 10 lanes kli... = 
İhalesi 30-11-938 çarşamba günü saat 15 de Ankara mektepler muhaseb:- : ! 

·ı· - · d apılacaktır. Şartname ve nümunelerini görmek istiyenler Enstı- : 8459 : cı ıgın e Y • . 8581 ii...__ ıııııı 
tu·· Direktörlüg- üne müracaat etemlıdır. (4800) •1111111111111111111111111111111 .,. 

tık 

Miktarı 

Cinsi Azı - Çoğu 

Erkek ayakkabısı 150 - 160 
75 - 85 

510 
700 

816 
595 

00 
00 

Kız ,, 

1411 00 

t<oıaylık·Şıkl ık 
Hor ••yden ••••I kol•ylıgı .,._. 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ w•n apor mereklııı Bayanlar. on\~r 
için y•pılmı' ol•n b11 untGr-k . 
lollırı giyerek 'ıkllğl do lemin el · 
mi' olurl••· Hululu ınceltlr VD • 

c.-dun tenıaObOnO dOı•ltlr ~· ın 
t•did horeketlord• bil• k•I ınen 
k•ymu 

Fly•ll : 7 l/ 2 llnd•n ltıhr•• · 

•••• , yeri ralnı• 1 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 

fabrikam111n BAŞKURT markala 
yerli mamulahmııı görmeden: . ÇA
T AL, KAŞIK ve BİÇAK takım

larmızı almayınız. 
8 .. t.. allarımız hem kalite itibarile 

u un m d h ··ı-- k h Avrupanmkinden a a yuıue ve em 
d f' tça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
ke 

1·~ s··mer Bank Yerli Mallar Pazarı 
Ankara satış mer ezı. u 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6224 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yuı ltJeri MlldürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa MlldllrU : Ali Rıza BASKAN 
ULUS Baıımevi : ANKARA 

~=====================9 

BAŞ, DlŞ, NEZLE, GRlP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.. icabında günde 3 ka§e alınabilir. 8525 .... 

Sakarya Eczanesi 

KORTiN~ 
SiZi AHENGLE SARAR. 

OYALAR 

ANKARA ACENTASI HALiL NACİ MIHCIOCLU 8736 

Öksürenlere ve 

Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

SiNEMALAR 
Bugün gündüz Mationelerinden itibaren C. H. P. tarafından hazırlanan 

BÜYÜK ÖNDERİMİZ ve EBEDi ŞEF'İMİZ 

ATATÜRK'ÜN CENAZE TÖRENİ 
YENi - HALK ve SUS Sinemalannda birden gösterilecektir. 

DİKKAT: Bu filmi bütün vatandatların görebilmesi için C. H. P. ni·n tensibi üze
rine her üç sinemada da TENZiLATLI TARiFE tatbik edilecektir. 

Fiatlar: Balkon 35. Salon 20 K,. 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM ROŞTO 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

apartımaru 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 
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