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TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Baımuharrir 1371 

Münih konferansından sonra 
kararla~trrıldığı ıizere, B. Çem
berleyn ve Lord Halifaks sonka
nunun 10 unda Roma'ya giderek 
mulıtelif siyasi meseleler etra
fında B. Musolini ile görüşme -

~KURUŞ 
Yazı iıleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi'% ANCIMl'%.C>IR.. 
]erde bulunacaklardır. (Yazısı J. 
üncü sayfamızdadır). 

Parti Kurultayı y 
C. H. P. Kamutay Grupunda 

Basvekilimizin izahları 
••-•-P_,t.,..;-w-,....-- t - Kurultay' da 

Parti Reisliğinin 
intihabı meselesi 

halledilecektir 
Anıt - Kabir i~in mütehassıs 

bir komsiyon meıgul oluyor 
Ankara, 29 a.a. - C. H. Partisi Büyük Mil

let Mecliıi Grupu bugün 29-11-1938 Trabzon 
mebuıu Hasan Saka'nrn batkanlığında top
landı. 

Söz alan sayın Batvekil Celal Bayar, ebedi 
Şef'in daimi istirahat mahallinin tayini ve 
yaptırılacak anıt için tetkil olunan müteha1111 

B ekilimiz dün Parti Kamutay grupu komisyonun tanzim edeceği raporun grup taa-
CJfU toplantı•ına gelirlren vibine arzedildikten sonra tatbikatına geçile-

Barıı hizmetinde 
Balkanlar 

F.R.ATAY 
Balkan Antantı Genel Kurmay 

Reislerinin yıllık konferansı, 28 
ikincitetrin sabahı, Atina' da top
Janmıttır. Enternaıyonal her tür
lü tesanüt ve emniyet müeueae-
1"• '-.!_., iflasına hülmıolunan bu 
kantrk za .... _ • .. aJ.a Balkan an
tantı kendi vazi~lnı --.. •xor: 
Çünkü bir hak nızamının muda-
faaıı için kurulmuttur ve Balkan 
milletlerinin hakiki meyil ve ih
tiyaçlarına cevap vermektedir. 
latanbul müllkatında antantın 
temellerini atan iki büyük lider, 
Atatürk ve Aleksandr, ölmüıler-
1e de, müttefik kardeı milletler 
malı olan eserleri, her gün daha 
kuvetlenerek, devam ediyor! 

Balkan antantı, yalnız ıiyui 
bir teessüs olmakla kalmadı; bir 
aulh elbirliğinin ana ıartlannı 
elde etmeğe çalııtı. Siyaıi men
faatleri aıkeri tesanüt, iktıaadi 
itbirliği ve f ikii anlaımalarla te
yit etti. Balkan antantı, yalnız 
hariciye nazırlarının değil, Ge • 
nel Kurmaylarının, ekonomi, ba
ıın ve fikir müeıaeaelerinin top -
lantrları ile, daima ileriye doğru 
daha iyi bir inkitaf seyri takip 
etmektedir. 

Genel Kurmay heyetleri tere
fine Yerdiği ziyafette muhtere~ 
general Papagos, eğer beynel?1ı
lel emniyetin sağlam temellerıne 
dayanmazsa aıil fikirleri tebel
lür ettirmek imkanıız olduğunu 
aöylemittir. Arkadaıları n~mına 
cevap veren Maretal. F evz_ı ç:a~
mak, "Balkan bölgeıınde ıtbı~lı
ji ve yakınla,ma havasının gıt -
tikçe kuvetlenmekte olmasına., 
iıaret ettikten sonra, barıt1? .ne 
de olsa "kuvetimizin garantısıne 
ihtiyacı olacağından, ve mütt

1
e -

rek müdafaamızın lüzumlu 0 a-
w •• • ·n hazır bulunmak 

cagı gun 1ç1 k 
zaruretinin gittikçe daha açı 
ıurette anlatılmakta bulunma· 
ıından., bahıetmittir. ~alkan a~· 
tantının askeri kuvetı, ~n atııg1 
tahmin ile, altı küıur mılyonluk 
bir ekiin teıkil eder. Aıırlar
dan~eri biribiri ile boğutıın v~!~ 
boğuıturulan, kıhçlarrnın çehgı-
ne biribirlerinin kanınd.a 1~ ve -
ren bu ceıur milletler, .ıımdı !~l
nız hüriyet ve ~mnıyetlerı~ın 
müdaf aaıı için bırleı.mektedır -
ler. Bu sayede, en esk1 zaman -

(Sonu g un<'U sayfada) 

ceğini beyan etmif, bu beyanat 

D ~ 
heyeti umumiyece tasvip olun-

ona n ma mızın mu,tur. 

1 
Bundan sonra, Başbakan, ebedi Şe-

ma neVfQ afi fin ufulü ile hadis olan Cüınhuriyet 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Donan

ma Karadeniz manevralarına çıkmak 
üzere Boğaz'da demirlemiştir. İki 
haf ta ev el de donanma ~ıkmak üzere 
Boğaz'a elmiş fakat btl.yük yas do -
k.yısiyle manevralarını tehir etmiıti. 
Donanma manevralarını fırtınalı ha
•ıada yapacaktır. 

Halk Partisi Reisliğinin intihabı me

selesinin halli için Parti kurultayının 

yakında toplanmasına lüzum hasıl ol

duğunu bildirmiştir. 

Ruznamede baıkaca görü§ülecek 
bir madde bulunmadığından celseye 

nihayet verilmittir. 

Bugü~ yaptla<ak 
umumi greve kırst" 
Fransız hükümeti sıkı 
emniyet tedbirleri aldı 

Umumi iş konfederasyonu 
grev kararında israr ediyor 

Pari•'te geçen dela ycıpılan grevde Röno fabrikalarının iıgali 
Faris 29 a.a. - Harp halinde hü - ı mağa karar verdiği takdirde gerek 

kümete' fevkalade selahiyetler veren mülki, gerekse askeri sahada bütün 
bilhassa kabineye bütün vatandaş- mesaiyi ve memleketin iaşesini ylik-

ve · · 1 d k tar tarafından yapılan servı~lere va- sek nezaretı a tın a bulunduraca tır. 

zı'yed etmek ~ak~ı~ı veren bır karar
name imza edılmı,tır. 

Daladiye, grev ilan eden bütün hü
kümet memurlarının, grevden sonra 
e kendilerine istifa etmeleri hakkın
~a tebligat yapılmadan evci ifc baı -
lamış olsalar bile müstafi addedilece· 
- 'ni beyan etmiştir. Kabinenin hemen 
gı f d . d'l . b"tün erkanı tara ın an unza e ı mış 
~an bu kararname mucibince hükü -
~et bu fevkalade selihiyod kullan -

• 

Memleketin aelameti için 
Hükümet, memleketin selameti için 

lüzumlu gördüğü takdirde her nevi 
hususi teşekküllerin amirlerine ku -
manda edecektir. 

Fabrikaların daha çok miktarda 
seyyar muhafız elde bulundurmak 
maksadiyle askeri kıtalar tarafından 
iKal ettirildiği bildirilmektedir. 

(Sonu 9. unc" uyfada) 

ında toplamyor 

l•tanbul vilayetine tayin edilen 
Mani•a vali•İ B. Lutli Kırdar 

lstanbul 
Valisi 

değişiyor 

İstanbul' a Manisa Valisi Dr. 
Llitf i Kudar tayin t~iliyor 
İstanbul valiliğine Manisa valisi 

Doktor Lıitfi Kırdar'ın tayin edilme -
si hakkındaki kararnamenin yüksek 
tasdika arzolunduğu haber alınmış -
tır. 

Doktor Ltitfi Kırdjlr çok değerli i -
darecilerimizdendir. Evelce Büyük 
Millet Meclisinde aza iken sonra Ma
nisa vililiğine tayin edilmiş ve bura -
da çok kısa bir zaman içinde herke -
sin takdir ve alakasını kazanan güzel 
umran eserleri vücude getirmiştir. 
B. Lutfi Kırdar Juymetli meaaiUy!e 
villyete çok güzel nerler kaandır -
IDllf halkçı ve in,acı bir idare ,ahsiye
timi.zdir. İ•tanbul viliyetinin de çok 
kra bir .zaman içinde Lutfi Kırdar'm 
deferJi çalJ111D9larmdan genif mikyaı -
ta iatifade edeceği fÜpheeUıdir. 

Vilayet umumi 
me<lls seılml 

Müntehibi ıanilerin 
nazan dikkatine 

Anlıara Vali ve Belediye Re
Uliğinclen: 

1 Kanunuevel 1938 perfembe 
günü Vilayet Umumi Mecliıi a
zalığı için intihap yapılacağın· 
dan müntehibi aanilerin o gün 
ıaat dokuzdan alqama kadar 
belediye ıalonuna gelmeleri rica 
olunur. 

Kanser hakkında 

bir anket a~tık 

Yeni avukatlık kanunu 
• • • 

yarın merıyete gırıyor 

Adliye Vekilimizin Sözlerj 

Bu kanun B. Saraçoğlu'nun 
meslefe kıymetli armağanıdır 

Adliye Vekilimiz 
B. Hilmi Uran 

\ 

Hariciye Vekilimiz ve e•ki Adli
ye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu 

Yarından itibaren tatbik mevkıiine konulacak olan avukatlık 
kanunu hakkında, Adliye Vekilimiz B. Hilmi Uran'ın ihtiaaalan
m rica ettik. Sayın vekil, bu değerli eser etrafındaki dütünceleri· 
ni, Ulus'a ıu cümlelerle bildirdi: 

"AvukatlaTrn adalet cihazındaki mühim rolleri malcimJur. 
Yeni kanunun en başta gelen mümeyyiz vasfı, bu ehemiyetli roı. 

sahip olarak adaletin tecellisi j'in hcihimlere )'ardım eden bir ,,.. .. 
ı.1ı .alaiplm iberinde •ö.terdiii titislilıtiı-. 
AouJıod.,. holıltrmla plı deprli topla alaluimı ihtioa eden 6a it. 
nan, mu/ate,..,,. Hlelim Sorapila'nun mnl•I• iııJ1n1etli bir arrna
ltJIJIUlır. 

Kanunun GllUlratlar için oldaia lıad• ,,..,..ı.lıet• de lta7U'fr oı. 
co.fuaa ltanaatim oardrr." 

111111111111111111111111 

Yeni avukatlık kanunü 
anket açtık hakkında bir 

Kanun türk 
bir dönüm 

adliyesi için 
noktası olacaktır 

Aldığımız cevaplan sırasiyle neşredece~ 
TürJıı: adliyesi şerefli bir giln yatı -

yor: Yeni avukatlık kanunu bu ayın 
birinde tatbikat sahaaına girecek ... 1-
leri türk cemiyetine yakışan, avukat
lığı haysiyet ve vakariyle mütenasip 
bir seviyeye yükse'lten ve onu nizamlı 
ve disiplinli bir tetkilat haline getiren 
kanun, muhakkak ki türk adliyecileri 
tarafından layık olduğu ehemiyet ve 
kıymetle karıılanmıt ve benimsenmiş
tir. 

Cümhuriyetin ilk senelerinde ya
pılmış olan "muhamat kanunu,, birkaç 
sene sonra ismini ve birçok kanunlarla 

Mütehassıs doktorların muhtelif hükümlerini değiştirmiş. fa
kat yamalı ve nakıs bir kanun olmak-

fi kirle rİ n İ necrediyoruz tan. k~rt~l~amıştı .. Cemiye~ ha.Ya~ı 
~ serı bır ınkışaf takıp eden turk ıçtı-

Hiç ıüphe yok ki 90n zamanlarcla i.- mai heyeti içinde modern bir avukat. 
minden en çok bahaedilen ha.ta- lık kanununun, yok'luğu hissediliyor; 
lddardan biri kan.erdir. Uzun eldeki kanunun cevaJ>6ız bıraktığı ih . 
zamanlardan beri beteriyeti ke- tiyaçlar, yeni kanunun hazırlanmasını 
mire,n bu korkunç haatalığın, zaruret haline getiriyordu. 

Avukatlık kanununun hazırlan
ma•ıncla büyük hizmetleri geçen 

Hukuk l§leri Müdürü 8. 
Şina•İ Zihni Devrin 

radyomla tedavisinin 40 ıncı yıl- Serbest ımsleklerin içinde hususi 
dönümü münasebetiyle bugün- bir yeri olan, mesuliyet ve meaai ölçü
lerde bütün dünyada bir kanser sü daha geniş ve ağır bulunan avukat
haftaaı yapılmakta, halka baata- lık kötü misaller yüzünden, halk için-1 eden müekkilden şüphe edilirdi: 
lığın zararları, m~ntei, tedavi u- de feM bir zihniyetin teşekkülüne se- - Haklı ise hakim karşısına kendi
sulleri ve korunma çareleri anla- bep oldu. Kanun meslek mensuplarını si nt-ye çıkmıyor, avukata verdiğine 
tılmaktadır. devamlı bir kontrol a~tında bulundur- göre demek ki haksız ... 

Bu h~diae münasebetiyle gazete- mak için icap eden ahkam ve vesai~ten Yeni kanun bu zihn.iyeti kurutuyor. 
mız~e ali.kalı doktorlar araıan- mahru~d~ .. N~kıs ~ebirler halktakı fe- Hakikatte avukat haksızı dolambaçlı 
da bır anket açtık. Ve tanmnuı na telakkıyı sılemıyordu. ifadeler, parlak cümleler, yaygara ve 
d~ktorlarımızla konutluk. Bu Hükümlerimizde yanıldığımızı zan tafra ile haklı çıkarmakla muvazzaf a
c~leden .~lmak üzere kıymetli etmiyoruz: Avukat deyince uzun za- darr. demek degildir. Bu türlü düşiınüt 
rontıen mutehasaıslarımızdan ve man akla, hud'a ve desise yollarını her- her şeyden evcl fa::iletin ve doğrulu
Cebec:i haıtaneai röntgen miite- kesten iyi bilen, kanunun usul ile ya- ğun timsali olan türk hakimine karıı 
haaaıaı B. Rı~a Duray'la yaptığı- nından geçip eğriyi doğru göetermek irtikap edilmiş feci bir iftira telakki 
mız göriipneyi ikinci •Jf.amız - çarelerine vakıf olan adam gelirdi. edilir. 
da bvlaca,,_L DivaaJmD takibini ;mıkata bavale (Sonu 9. uncu say/ ada) 
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Öğrenme çağı 
Böyle bir çağ var mıdır} lnsan, hangi yaşında, öğrenmekten, daha 

çok ve daha iyi öğrenmekten kendini müstağni görebilir~ Bütün zeka -
lar ve bütün dehalar, büyük. hudutauz ve aonıuz hayatın kendine bul • 
duğu ifadelerdir. O, bu ıaşırtıcı tezahürleri, bu bitmek tükenmek bilmi
yen ani ve biribirinden kıvrak ve biribirinin tekran gözükmekle bera _ 
her biribirinden tamamen ayrı tecellileri ile, malum olduğundan fazla 
~eçhul .k~ln:ı~smı, meçhull:r~nden soyundukça yeni meçhuller ile ör _ 
tunmesını.~ılı~: işte bu.n~~_ıçın, bir insan ömrüne sığabilen hiç bir bilgi, 
bu fıka~a. o~~un hang~ böl~münde olursa olsun tamam sayılamaz. işte 
bunun ıçın, ogrenmenın çagı yoktur. Ve inaan, hep öğrenebilir. 
_ ~akat ve buna rağmen, bir öğrenme çağı vardır. Buna biz tahsil ça
gı dıyoru~. Bu dolduruldu mu, kafa bazan dolabiliyor, bazan ela boş ka
~?"~r. Netıce n~ ~l~rsa olsun, imkanını bulan, talebelik çağında talebeli
gını ederek talıhını deniyor. 

Biz türklerde, tanzimatm ilk iÜnlcrindenberi tahsil bir dava olmak
tan çıkmamıştır. Biz b~nu, iki tekilde temine çalışmışı~: Burada mek -
tepler ~çmışız, Avrupa ya talebe göndermişiz. Fakat bazılarımız, bura -
da ~ahıil, arkasm~an Avrupa' da ikmali tahsil edebilmi§ler. En iyi neti -
c~y~.bunların aldıgını, tamdıklannızın listesini tetkik ederseniz, görür -
sun uz. 

~.n g.~nle.rde, bir değerli dostum, tahsilini ikmal ederek Avrupa'
dan dond~. Gıderken, kafası, ahlakı ve memleketi hakkındaki bilgisi ol
gun?u. Bınaenaleyh tahsilini ikmal etti de diyemeyiz. Orada, devamlı 
:tk.ıkl:rde bulundu ve ıevdiği bazı ilim sahalarında muntazam bir mü -

.~ımlık Y1~Pb~ı ~~~I ~k ~ım. Fakat, bilir misiniz ne kadar imtizaçlı ve 
muvazene 1 lr AU tur ıle d" " o·· " d" d k) h · • bö. l k onmuş. uşun um e, çocu arımızın ep -
aını ye o utaak dedı'm· s· d k b' d h . . • ız eme tep, ız e ayat ve secıye ıta11; ar-
kasından, bunların hepsinı'n dah k 'f k'.lt" l" 1 k ti d 'k ı · 1 t il . • a eaı u uru meme e er e ı ma ı. 
f le yo ar~~ ed ıyiai. Çünkü erken yolladıklarımız, nereye giderlerse or: adnn t«:'ıdrın e kalmıı olarak dönüyorlar. Hele bu propaganda ve tel -
ın evrın e- ne tehlikeli bir ithalat 1-Burhan BELGE 

Türk Dil 
Kurumu 

-
Ebedi Sef'in yüksek hit1rısının 

daimi bir hiımelklr1 
olarak ~allpcık 

Türk Tarih 
Kurumunda 

-
Bir toplantı yıplldı ıılı Şef 

minnet ve llılmle yadedlldl 
Ulu Önder'imia Atatürk'ün fani ha-

yata gözlerini kapadıkları gün fevka
Tilrk Dil Kurumu Genel Sekreter • liğinden : ilde bir toplantı yaparak himi reis -

TUrk Dil Kurumunu kendi kutsal 
eliyle kurmuş ve onun çalışmalarını 
hayatmda sonsuz bir ilgi ve sevgi ile 
idare ctmiı olan tilrlderln Ebedi Şef'l 
Büyük Önder Atatürk'ün hayata göz
lerini kapadığı 10-xı-1938 pertcmbe 

lilnü bir yas toplantııı yaparak aöz 
yatları içinde O'nun yükıck hatırası. 

lll IOftauz ıayız ve acılarla anmıı olan 
Türk Dil Kurumu genel merkez ku · 
rulu, bugün gazetelerde çıkan vaıi • 
yetnaJnede de kardeş Türk Tarih Ku
runıiyle birlikte kendi&ine ayrılan ye· 
ri düı&nerek bir daha toplandı. Ge • 
~l ınerkez kurulu, bu toplantıda A · 
tatlirk'Uıı mukaddes vasiyetinin asıl 
ama~ı, O'nun kendi açtığı yol üzerin
de .dil çıalıtınaJarının daimi ıurette i • 
len götürülnı~i olduğunu tak<lir e • 
~~rek, hayatında 0 kadar önem verdi· 
&.1 bu ulusal itte daima O'nun izi üzc
rındo YirUnıek ve bütün varlıiiyle 
çalıtmak andını, derin acılar ve sorr -
ıu · z nıı.nnetlerle bir kere daha tek -
rarladı. 

O'nu 11 ı . . n e Y e kurulmuı ve idare e • 
dılmıt olmak -refı'n .. l . 

y- e, son gun erın -
de e? baflı dUtUncelerlnden birini 
teıkıl etmek ve 6a -ı&tl d 1 ..... arın an sayı -
mak bahtiyarlıtını da ilbe eden Türk 

!erinin aziz hatırasını tAzim ve min
netle anan, sonsuz teesslirlerini izhar 
eden T. T. Kurumu baları Atatürk'ün 
vaıiyetini öğrendikten ıonra dün ye· 
niden bir fcvkalidc toplantı yapmıı -
lardır. Bu toplantıda tarih ile dilin 
mim ıuurun en kıymetli iki kaynağı 
olduğunu cm iyi kavrıyan, Kendisinin 
her ıcyden çok ıevdlğl türk milleti • 
nin dünya medeniyetindeki yapıcı 

ve müeaair rolünü tebarüa ettirmek, 
ve türkün bu aahadaki hakkını bütün 
dünyaya tanıtmak için ömrünün so -
n una kadar ve herkeıten faala çalı -
şan kahraman ve dlhi Şefinin ölil -
mllnden ıonra da tarih ve dil çalıtma-
1 arının milli işlerimiz arasında en 
çok ehcmiyet verilerek devam ettiril -
meti lazım eelcn bir milli it olduğu -
nu tebarüz ettirmek suretiyle yaptık
ları büyük il18-dı minnet ve şükran 

ile yad ıtmitler ve en büyüklerinin 
bu mukaddeı emanetini kendi azala • 
rının ve blltün tarih severlerin gö
nülden çalıtmalıriyle her ıün biraz 
daha ilerletmiyi ve bu suretle ken -
dilerine tevdi edilen bu yüksek va -
zifecin bütün icaplarını yapmayı bir 
namus borcu te11kkl ettiklerini müt
tefikan ifade etmişlerdir. 

Çağrı 
x Divanı Muhasebat Encümeni bu

gün "10" da toplanacaktır. 

Acı bir kayıp 
Umumi mağazalar tlirk anonim tlr -

keti genel diretktörü B. Fahri Atamer 
in dün ıabah kalp ıekteainden vefat 
ettiğini teeasürle haber aldık. Diyar· 
bakır mebusu General Kazım Sevük • 
tekin'in damadı ve merhum avukat 
Yaşar Atamer'in biraderi olan B. Fah
ri Atamer 1304 tarihinde lstanbul'da 
doğmuıtu. Fransa'da hukuk tahail et
miş, İstanbul emniyet müdürlüğü bi
rinci şube müdürlü~ünde ve ekonomi 
bakanlığında muhtelif müdürlükler -
de ve bilahare sıra ile Marsilya ve Fa
ris ticaret konsepiyeliklerinde bulun
muştu. Umumi magazalar şirketi ge -
ne! direktörlügüne tayininden evel 
de ekonomi bakanlığı baş müfettiş • 
liğinde vazife eörmüftU. Terbiye ve 
nezaketi ile muhitinde sevgi ve saygı 
kazanmıt bulunan merhumun cenaze
si bugün öğle nemazından sonra Ha -
cıbayram camiinden kaldırılacak ve 
Cebeci'ye defnolunacaktır. 

Bu acı kayıptan dolayı merhumun 
refikasına ve kızına, yakınlarına ve 
dostlarma taziye.Jerimizi sunarız. 

Ba~li evlere munta11m 
• of obüs seferleri baıhyor 
Bahçeli evler yapı kooperatifinin 

kurmu§ oldugu mahalleye ıimdiye ka
dar yüze yakın aile taşınmıştır. Ma -
hallenin yollarının inşasına devam o
lunmakta ve diler bazı nokaanlar ta
mamlil11maktadır. Ankara belediyesi 
yarından itibaren bahçeli evlere mun
uzam otobüs seferlerine baılıyacak
tır. Otobüsler Kızılay, Autürk oranı 
yoliyle Ulus meydanına gelecektir. 
Bahçeli evlerden ilk sefer ıaıbah aut 
7 .45 de, Ulua meydanından ıoft •• -
fer de saat 20 de yapdaeaktır. Bahçeli 
evlere her gün gidit geliı 40 ıefer ya
pılacaktır. 

Teşekkür 
Ölçüsüz kederimize gösterilen de -

rin alaka burkulan kalplerimizin lsti
raplarını tadile yaradı. 

Bu samimi yakınlığa karıı duydu • 
ğumuz minnet borcunu ancak Cenabı 
Hakkın her aileyi böyle bir fellket -
ten koruması duasiyle ödeycbilece • 
ğimize kaniiz. 
Şükran hialerimizi ayrı ayrı ifade 

edeınemekteki özrümüzün kabul edi • 
leceğine emin olduğumuzun lütfen 
sayın gazetenizle iblaiına müsaadeni
zi dileriz. 

Raufi Manyas, Lahika Manyas 
Füsun Manyas 

ve hazne avukatları 

Kınun bunlır1n YaıiyeHne 

halen müessir olmıyacak 
Yeni avukatbk kanunun.un yürürlü

le ginnesi arifeainde İstanbul'da bazı 
hazne avulııatlarının latifa ettiği ve 
Maliye Vekaletinin bu istifaların de· 
vamı ihtimali karşısında tedbirler al
makta bulunduğu bazı İstanbul gazc -
telerinde yuılmıttı. Maliye Vekile· 
tinden yaptılmm tıahlrikata ıöre bu 
neıriyatm doğru olmadıjı an!qılmak
tadır. 

Vakıa avukatlık kanununun beşinci 
maddesinde devlet ,vilayet ve beledi -
ye bütçelerinden mut veya Ucret a
lan aıvukaıtların yalnu memur bu1un
dukları dairelerin işlerinde avukatlık 
edebilecekleri hakkında bir hüküm 
varsa da kanunun muvakkat aekizinci 
maddesinde bu hliıkmün Uç sene tecil 
edilebileceği yazılıdır. Bu vaziyete 
göre kanunun bu hUkmU hazine avu
katlarının vaziyetine hllen ınUeasir o
lamayacaktır. leunbul'da iki hune a -
vukatının istlfaeı vaki olmuşsa da bu 
istifalar başka sebeplerden ileri gel-• mittir ve avukatlık kanunu hilkUmw • 
riyle allkalı bulunmamaktadır. 

Telefon kordon ücretleri 
Ankara ve İzmir telef onları için 

tatıbiık edilmekte olan Ankara şehri o
tomatik telefon kanununun tarife bah
sinin burUnkU ihtiyaçları tamamen 
karıılıyamadı&ı anlqılmıştır. Bunu 
göz önüne alan Bakanlar Heyeti İs • 
tanbul telefonuna ait talimatnamenin 
tarife bahlinin müteferrik lletler, te • 
aiaat ve abonman ücretleri kısmına 

bir kMdon tarifeel eklenmesini kabul 
etmi,tir. Bu tarifeye ıöre iki metre 
kordon için tesia veya tecdit ücreti o
larak bir def aya mahsus olmak üzere 
150 kurut. mütebaki beher metre kor
don için bir defaya mahsus olmak üze
re 50 kuruı almacaktrr. Tesis cdlle • 
cek kordonlardan uzunluğu dört met
reyi tecavüz edcmiyecektir. 

Eğitmen kursla~ hazırhğı 
Kültür Bakanlığı, önümüzdeki ıene 

açılacak olan e&itmın kursları için 
ilk hazırlıklara bqlamıttır. Kuralar 
her sene olduğu &ibi bu sene de ni -
san ayında tedrisata baflıyacaktır. 
Kültür Bakanlığı mevocut egitmen 
kurslarına ilave o!Arak bu "ıene yal • 
nız Kaatamonu'da bir kura açmıya ka
rar vennittir. 

lnk•ı'A .._ lllffn 
yann baıhyor 

Parie'te beynelmilel kanserle mil • 
cadele cemiyeti bqkanhiınm 1938 
sonbaharında beynelmilel bir kanser 
haftası tertip edilmesi hakkındaki tek
lifi hükümetimizce de tasvip edilmiş 

23 ıonteırin 1938 tarihinden itibaren 
başlamak ÜHR bir kanser haftuı ter· 
tıibi tekarrür etmiştir. Bu arada Anka
ra, lstaııbul ve lzmlr gibi büyük şehir
lerde ilmi tezahürler ve alikalılar ta • 
rafından neıriyat yapdması kararlat • 
tırılmıştır. 

Ankara'da kanser haftası yanndan 
itibaren bqlıyacaktır. Bu bir hafta i
çinde birçok toplantılar, konferanslar 
yapılacak vıe radyo ile de neıriyatta 
bulunulacak ve halka kaneer mücade
lesinin esasları hakkında izahat veri 
lece~r. 

Kanser hakkında anketimiz 

Kanser nasıl başlar ve 
nasıl tedavi edilir? 

Röntgen mütehassısı Dr. 
etütlerini ve fikirlerini 

Riza 

izah 

Duray 

ediyor 

] 

Kanaer haftaaı münaaebetiyle ıehrimizin tamnmıt mütehaulfıt 
lan aruıncla bir anket açtık. Birçok doktorlarımızın fikirleriol 
mütalealannı sorduk. Bu cümleden olarak kıymetli röqen mii
tehauıılanmızdan ve Cebeci hastanesi röntgen mütehauııı S. 
Rıza Duray'la yapbğımız konutmayı aıağı koyuyoruz: 
Diğer konuımalarımızı da ııruiyle neıredeceiiz. 
B. Rıaa Duray suallerimize çok kıymetli cevaplar vererek ml

talealannı töyle anlattı: 

Kanser hastalıiının meRfeİ 
li.u ıualinize kana;crın kıwca ııe ol

duğu ft h'-ul suretini tarif etmekle 
cevap verebilirimı Usviyetimizdeki 
hücreler rll§eymi hallere inkılap ede
rek, atipiık tekillerde çoialırl1ır. Nor
mal hücreleri tahrip ederek uaviye.in 
zararına büyürler. Usviyetimiz için 
hiç bir Jii.ıum ve faydaıı olmıyan bu 
(yeni teıekkuller) aynı umanda ifru 
ettikleri toksinlerle de uzviyete sarar 
verirler. 

Bu habis urlar menteJeri lttbedyle 
baaitçe ikiye ayrılırları 

1 - Birisi vücudun dıtım örten cilt 
ve içini örten muhatt eıfalarr' ve bun
lara lahik olan guddelerden menıeini 

alanlardır ki umumiyetle kanaer ıami
ni a:hrlar. Bunıara tıbda endötelyal ve 
itelyal tümürler adı verilir, 

Meseli: ciLt, ağız, burun, mide, bar
&ak, karaciğer, böbrek, rahim, yamur • 
talık, meme kanserleri ıibi. 

Rönt••n müteleaauı B. 
Rısa Dur117 

2 - Diğerleri ise vücudun içini teı· 
kil eden mezotem hUcre'lerinden mcn
ıeterlni alanlardır ki bunlaruı habiı 
urları (sarkom) diye anılır. Sarkomlar 
da mentclerini aidıgı uava ıöre len&o 
sarkom, oateo sarkom, fibro aarkom &ı
bi .•• 

Bütün bu habis urlar kan ve lenf 
yollariyle bulundukları bölgelerden 
daha uzak izalara giderek (metastaz) 
yaparak ,tabiri lbarla orada yavrular
lar • 

Kanıer Miri midir? 

kudretli hekimler bile aciz kalırtlr· 

İlk ve erken mUraat tedavinin birind 
tartıdır. Hep bil.indiği gibi, cilt U.. 
rinde iyi olmıyan, kanıyan, pek ate" 
mıyan yaralar, biiyUyen ve yara 1111*' 
cilt benterı, memedeki sertlikler, hari
cen görülen şekil bozukluiu w çr 
kintiler, kadınlarda bilıbuea yqlılaı
da uzayan kanamalar bDhassa tdettıeO 
kea.ildikten sonraki kanamaları derhal 

Kanaer hakkındakı umumi kanaat d kt .. t tt' k :11. _,a.... . . o ora muracaa e ırecc ,,,.. -.-
sari olmadığı mcrkezındedır. Arada e- ti dl Maal f '---~ · 

'k ob"k ld 1Y me er r. eae ~rın. 
~al~iyctte kalarak mı r ı o u11unu bD~ ....- ia.h••• ... ••='"..,...-
ı~dıa ~denler de bulun':11aktadır. .MU- ve gerekae cehaletleri dolay.ıaiylc liyt
hım bır nokta vardır kı o da: uzvıyet- lüyJe ehemiyet vermedikleri için dolr 
teki hücrelerin rüşeymi hallere ne su- tora &eç müracatları yüzünden~ 
retle intikal ederek habaset gösterdik- b' · bctt kalmaktadır. ,_,_A 1 • d y 1 ır nıs e 
terini izah etmek am&&neı• ıgı •r: • - ahi v mtidtr. Şu.al tıl" 
nız yardımcı amil olarak, müzmın ta- Tsd&Yi ı=err . c f . ~1--. 
'--- · ı · Utihaplann 0 bölgede davi tatbilc:.t• gittıkçc ılerl~ .. e 91 
~ rut erın, ahi · d h ,.ok deı. 
kanser buıulilne müsait bir vaziyot ,.~ "crr nın yanın a eı:nen .s 

· h ı d Jel d .. başba<:..:.ı yer almaktadır. Nahıyesine 9C zemın azır a ı ;ırı ı., :r-

1rsıyet : İrsiyetin kanser husulünde cinsine göre mümkilnae ilk olaz:ak cer
ne dereceye kadar bir rol oynadığı raht tedavi yapılır ~ua~ tedavı yabıd 

tk A ktür Buı aile-lerde bnMr va- olarak, müdahale edilmıyen .akalan 

kalme u n .. ~'-crrilrü dikkati caliptir, inhisar eder. Fakat bugün kaneer 1116-
arını WA • i k'lr. _, • ._..._ 
M mleketlmlsdekl tahribatı Kan- adelcsın n teş ı .t ve pro5 .-...---

~vrupa'ya nazaran yurdumuzda tetkikinden de anlqıJacatı U... 
sere -'-1 A d · b' ılJ'lc .... tatbik o-daha as rastlanmakta olduğu muhak- cerr.u ve fu&l ~e avı ı ı .,.. . 
kaktır. Hastalar er, geç hastane ve lunur. Bazı ~~~~aleden ev~, ~b
c!oktorlara nıilracut edeçeklerdir. Bu y~t aahaaını ~~çultmelc, faaliyeti ~ 
gUnkil vaziyet yukanki kanaati ver- dıt etmek cibı makaatJarla ~·orbe9: 

kt d . Bu yurdumuz kin memnun trahlung) yapılır ıonra cerrahı tedaYI me e ır. :ı • • • al A d ict.ı 
olunacak bir keyfiyettir. Her halde, tatbik edılır. Bazan cerr. u te .av 
tegaddinin, iıkin ve hayat prtlarının sonra ufa.k tefek ~lan hücrelerı ve aa
bunlara müessir olacağını kaubl et- hayı temızlemck ıçln (Nacbbeıtraıı. 
mek lazımdır. lung) yap:lır. Bazı vakalarda her ~ 

K 
_1 L....•- nU tecrübe etmek muvafık olur. 

aıuer "°'" VU9"'r ve 
nmıl tedavi edilir? Şuai tedavi de radyom ve rontgeo 

Kanserin tedavisi ne kadar erken ıuaiyle kabildir. Radyom, bu&Unlerdc 
bilinir ve hekime müracaat edilirac o senei devriyesini yadettiiimiz madam 
kadar imkan dahiline girer, ilerlemiş Curie tarafından Paria'te fizik tecrU.
vaJralarda en mükemmel vuıtalarla en beleri esnuında muhtelif vua verici 

Dil K~~U. büyilk •• Ebedt Türk 
ö~~ının yüksek luıtıraaınm daimi 
hır hıametklrı olarak çalıpıalar 
devam edecektir. ına maddelerle beraber keşfolunmuıtur. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Sathi urlardaaiız,aıeri, nisai valcalaır· 

Yurtta havalar soguyor 
Dün ıehrimizde hava çok bulutlu 

ve rüziinız eeçmittir. Günün en yük
sek ısısı golgede 14 derece olarak kay
dedilmiıcir. 

Yurtta, cenup bölgesinde kapalı ve 
mevzii yağmurlu, Ege bölgeıi ile orta 
Anadolunun garp taraflarında çok bu
lutlu ve diger yerlerde kapalı geçmiş
tir. 

Son yirmi dört saat içindeki yağış
ların metre murabbaına bıraktıiı ıu 
miktarı Gazıantep ve Ciuede 8, lsla
hiyede 2 kilogramdır. 

Rüzgarlar doğu ve orta Anadoluda 
durgun kalmıf, diğer bölgelerde .umu· 
miyetle şimal istikametinden ~nı.yede 
en çok S metre kadar hızla esm~ttır. 

Yurtta en yüksek ısılar Sınop ve 
Diyarbakırda 15, Bodrumd~ 17, Antal
yada 20, Adanada 21 derecedir. En dü
şük ısılar da sıfırın altında Karsta, U
lukıtlada 2, Eskişchirde 3, Euurunıda 
4 derecdir. 

Dilenci çocuklar 
Kapıya Jntiums,.. bir ıelcJld•: 

- P11t, p11t, pati vuruluyor. 
- Elektrik cerey11m mı lıeaildi. 

kapıya bir bakın, bu tel•ııı aiyaret
çi lıim olsa gerek? 

diyorsunuz. 
Haber gelıyor: 
- Bir Jcaçük çocuk dilenci/ 
llev11Jmi gelince sayıları artan 

tahta lıunııarı gibi, bu !jOCUlı dilen
eJ/er de, DIUh•kka/c ramazanda lire
dile~. Fakat n.kit ağleye y11kl11Jmlf
tır. Belki Cocuğun karnı açtır., di· 
ye dQ1ilnliyor11unus. 

-. ilci ~ilim •kmel: verin, gitsin/ 
. l~ı dalıik11 aonra yepyeni, yeni ve 

sızı hem ıaprtan. hem de kıadıran 
bir haber ıellyorı 

- Çocuk ebııel: al11U7or; para is
tiyor. 

- Öyle ise kapayın bpqıl 
Evden çıkmadığım d6ıt be§ gün 

içinde buna benzer !jOCuk dJJenclle
rin birkaç defa ziyaretine uğradık. 

DIJn sokağa çıkt1ğım aaman bü
yüle caddenin kaldırımında evlere 
balca baka dolapn bir ta.bm kılık111s 
~ocuk/ara rastıeldim. Muhalckalc 
bualar, ~alacd kapı arıyan. o dilenci 

çocuklar Jralilttsine mensuptular .... 
Ôile üz.ri lcendiaine verilen ilci 

dilim elcmeii reddedip yerin. para 
iatediklerine bdıl1rsa bunları bir 
değnekçi idare •tme.tt•. dpm a
urleri lcazançluııu ellerimJea top
lamaktadır. Ôyle ise zabıtayı; 

yok, bunlar, gerçekten, muhtaç, 
yoksul, kimsesiz yavrularsa Çocuk 
Esirgeme Kurumunu iltilendirmek 
i.sıeriz. - T. 1. 

Gaseıede ilk önce 

okunan kuıım ! 

lncilt•e'de bir anket J'&pallf
lar: 

- Gazet87i elinize alır almaz, 
ilıkönce nere.ini okur--.aa? 

Ankete birçcık incilialer, ltqka 
batka c:eTaplar vermitlw. 

A7DI anket, hiltde ... lapMW.. 

lir Ye hisde de türHi türlü ceYap. 
lar alallilir. Bu ~•PM hmada 
....__ " tawin JOla ile ,.... 
m11k 4a miimldlnclür. Fakat o iti 
,.a.....,..ı- da fÖJ'I• k..tirelimı 

Gazetelerin reani arttll'IDll, ek
siltme, ihale illnlarmı yazan uy. 
faları .A.nluara'nm J'iik* otelle
rinde en önce okunan luumlan
dır. 

Buna, erkek ve kız çocuklarm 

hemm sö• paclinlilderi "eieema 
iliaı" nı da iliYe ecleltilininiz. 

l' eni bir moda 1 

Amerika'da yeni hir moda al
m., 7ilr6müf diJorlar: Kadınlar, 
cam silti .,aaf •llülozclaa çan
talar ~anmt-

K.dml ... el plltw, erkek-

leria on ilri cebi yerin• kaim olur, 
blliraiaiz. Oıılar, hw teYlerini ora
n doldururlar. 

Şimdi bu teffaf ta..ntalar çık
tıktan sonra kostümlerin• aynca 
cepler cL. dıkmiye mecbur olacak
larmclan korkaran. Öyle J'a. bir in
auun ötekinden berikinden aizlıi
~ii bir~-... ... , oa... ma 7 

Yoksa, hu ,..ni moda yaJ'lldık
tan aonra un..wan kaclmlan, 
büebütün ar aaldıyamaz hale mi 
aeleceklenlir? 

Bakir bir medeniyet! 

Gö&leri pek olduiu kadar da 
ukeoloji:re itik üç ina'iü miei A· 
...w.t.n'm HaclrMDut denilen la
annlarmcla bir tetkik guiındei 

y•pm'flar ve burada çcık eeki bir 
medeni,.etia timdiye kadar yak.au 
açılmam• eaerlwiııai ı.almQflardır. 

Ba ketif, tarihin bir afhumı 
aydmlıatmaktaclrr. 

Ba bakir medeniyetİft üç bikire 
... ~'rvlınıırl- ketfedilmııine de~
... ; ... uı 

da rahim ve unku rahıim. rektom kan-
ıerlerinde tatbik edillir. 

Kanser tedavisinde kullanılan rönt
gen ıuaı 180 K. v. k. yani 180 bin voı.. 
tan 800 bin volta kadar iktidarlı }"Uk· 

sek kudretli cihazlardan istihsal olu.

nur. Fakat bugün pratikte sathi kan
serlerde HJO bin, derinde olanlarda 180 
ili 2ZO bin voltluk cihazlarla çalı§ılır. 
Daha yi.ıkıek kudretteki röntıcn c.i
bazlarının verdigi ıertlik doteceei 
radyomun gama ıuaına yaklapnalda 
beraber hilen tecrübe sahasındadır. 

Tababet sahaaındaki keşif ve uğ .. 

raımalarla olduğu kadar fizik sahada 
da kansere müessir olnuya çalı§ılmak

tadır. Bu teda~rin neticesini hulaaa 

eıderaek- Yakaların yeniligi ve es.kiıli • 
ğine, cin.sine, mevkiine göre muhtelif
tir. Buıılarında hutaların ıstıraplar~ 
nı teekin ve hayatlarını bir müddet i
çin uzatmaktan baıka bir §ey yapa • 
mayız. Bu da ancak salihtır. Gaye ha1-

taya tam tifa vermektir. Tababet ve 
medeniyet bununla meıguldUr. Kanser 
haftaaı da bu kıymetli mücadelenin an 
lafmda ıeıHr .... 
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1 DIŞ POLİTİKA 
İngiltere, Fransa ve Almanya 

Harp sonrası devrinin tarihi ya
zıldığı zaman, Münib anlaşması ehe
nıiyetli bir dönüm noktası olarak te· 
barüz edecektir. Galip devletler he
geınonyasmı ifade eden Streza cep • 
heainin yıkılışından sonra Avrupa 
muvazenesi, bir taraftan İngiliz· 
Franaız tesanüdüne, diğer taraftan 
Roma - Bertin mihverine ıdayanmak· 
ta kli. Münib itilaf mm bu muvazene· 
yi temelinden sarstığı anlaşılmakta • 
dır. Münib itilafiyle beraber İngilte
re Almanya ile bir "ebedi., sulh dek· 

1
.. lara.ayonu imzaladı. Sonra da İtalya •ni 

ile münasebetlerini norma.Ueştirmek 
Ü- için ehemiyetli bir adım atarak Ha-
B. befistan'm ilhakını tanıdı. Fransa 

bir aralık siyasi yalnızlık içine atıl· 
bUJ gibi göründü. Çünkü aynı mak
•tla, yani münasebetlerini normal
leıtirmek için uzattığı eli ltalya red 
etıniıti. Fakat vaziyet ansızın değiş
ti: Yahudiler hakkında Almanya'da 
alman yeni ve çok ~ddetli tedbirler 
İna'ilte.re'de fena akisler uyandırdı. 
La.en ebedi aulh deklaraayonun• 
derı aonra lngiltere'nin silahlanması 
:'le İngiliz muhalefet partisi i.zaları
l:Un Na:zi rejimi hakkm~aki nutu~a· 
n alınan devlet adamlarını asabıle§· 
tinnitti Bu şartlar altında Almanya· 
da İngiİtere aleyhine birçok şiddetli 
neıriya.t baılaıdl. Diğer t~ı:afta,.° 
Çesnberleyn fransız hüküınetinın d8:· 
~ti Üzerine Paris'i ziyaret edecektı. 
B · d b··t·· Avru· u ziyaretin arifeaın e u un 
Pa payitahtlarında heyecan uyand!· 
ran bir tebliğ neşredildi: Almanya • 
tını Fransa ile Münih'te imzalanan 
lngiliz - Alınan deklarasyonuna ben· 
~er bir anla~maya vardığı ve al~an 
ı.._ • • k'I. ·n bu aıılaımayı mı· 
aııarıcıye ve ı mı · b.I 
zalanuı.k üzere Paria'e gelec:eiı 1 

• 

dirildi. Anlaşma henÜz imzalanma· 

llııttır. Fakat verilen haberler, F~~-
lngıhz • •z -Alman anlaşmasının .. 

d ha tiimuUu 
Alman anlaımaamdan a . 

1 w b.ld'nnektedir. Bu teblı· 
o acagmı ı • .. 
~. . lngiliz • Fransız muzake· 
gın neırı, . A M'' 

I 
. , "'deta iJ,Uncı plana attı. us-

~ ennı a . 
Avrupa harbinde lngıltere 

tak.bel . • b' ı· ğ' . ie F an.&a ara.sında bır l§ ır ı ının 

eısaal~• vazetmek, Paris göriişme
._inln • ehemiyetli mevzuunu teş • 

idi ~· Gerçi bu harbin Al· 
~'ya kar-Jı yapılacağı tasrih e
~u. Fakat İngiltere ve Fran
• Avrupa krtasmda müşterek harp 
~apnaktan bahsederlerken, karııla
rmdaıki muarız da.ima Alnıanya'dır. 
Bu ..&eplodir ki her iki devletin de 
.. ..,,_ 'h" deklara&yoıılariyle bağ
lı bulunduklan.. -.uan:za kartı 
..Wtterek tedbir almal.arı &&~--· ı...:... 
mesele olmaktan çıktı. Pari& gÖl"Ü§

meleri, bir takmı jeneralitelere inhi· 

aar etmi§ ve Çemberleyn'in Londra-
. d .. d"gu-·· za.ınan avam kama

)'& gen on u 
raanıda söylediği gibi, İngiltere 
Franaa'ya kar§ı yeni taahhütlere gi· 

ri§memiıtir. 

Alman_ Fransız itilafı İngiltere'· 
de naaıl telakki edilmi~tir? Çember· 
leyn'in aözlerine bakılacak olur.sa, 

hu anlatmanın çok müsait ıekilde 
karıtlandığına inanmak lazımdır. 
Fakat hakiki vaziyetin .hiç böy~~ ~1-
bladı - aradan geçen hır kaç gun ı • 

gı v ln ·1 t • 

çinde anlatılmıştır. e g: tere~ 
hi k asırdanberi Avrupa da takıp r aç ....... d 
_...t. - • . setin hedeflerı goz onun e 
..... ıgı aıya . d 1 t dam 
tutulacak olursa ingilız ev e a • 
luının bu Fransız - Alman ınuka~e
netinden pek de memnun olmama a· 

n lazımdll". 

Aı1rlardanberi Avrupa . mukvabze· 
· sı re a en.esi Alman • Fransız sıya 

' d F naa'nın Al-
tine dayanmakta ır. ra f 

ek az ransız 
nıanya ile anlatması P b' 

h l ına sığa ı· devlet adamının avıa as . . na 
l b . . kA dır Briand harıcıye • 
en arım an · T · 'de 
zırı iken 1926 aeneainde oıry 
Ştr il böyle bir imkanı araı· 

ezman e fak d olacağa ben· 
tınnıttı ve muvaf • 1 anıdan 
2iyordu. Fakat Toiry an a.tm~. 

ki ıngıla:ı ha • 
haberdar olan o :zaman berleyn 
riciye vekili Austen Çem . ' 

. . ti yarak Musolı-
derhal bir yat ıçın~ •. ~ . 'deki Al· 
ni ile aörütmiye ııttı. oıry bb'' .. 

k t teşe usu, 
nıan • Fraıuız mu arene . 

k . . ·i entrıkalar 
Fraııaa'nm içinde 1 5ıyas . 

. • t zyik netıce
ve dııarıdaki sıyası a 
sinde suya düştü. 

Ve timdi dikkate layı~ - ~l:n 
k . karenet teıobbusu • no ta, yenı mu ,. 

zeriae başvekil Çeoıberle~n ın 7; 
hal Roma'yı .ziyaret etmıye. ka 

'd' Acaba bu defaki teteb• 
vennesı ır. Ştr zman 
büa de ToirY'de Brıand ve ... ~ • 

1 te•obbusun akı· 
tarafmdan yapı an .. f 
betine mi uğrıyacak? Alınan • ran· 

.. b tleri bugün enternaayo· 
aı2ıl m~asebetlerin mihveri olduğu • 
na munaae e .. 

.. ı' muvazene bu teşebbu· 
an gore, yen . kt' 

.. . . ..re şekılleşece ır. 
Mm nettcesıne go ESMER 

ucus 

D .0 N Y A · ,H A B E R L E R i Cumhurreisimiz ve 
dost İran basını ' . . 

Romanya' da 

Demir muhafız 
teşkilôtı birçok 
suykastlar yaptı 

lngiliz - ltalyan siyasi 
görüşmeleri sonkônunun 

onunda yapılacak 

Tahran, 29 a.a. - (Pars) lttılaat 
gazeteai yazıyor : · 
"İemi hatırlardan ıilinmiye<;ek o • 

lan Atatü:rk'ün yerine reisicümhurlu -
ğa İsmet İnönü'nün intihabını büyük 
bir memnuniyetle öğrendik. Memleke
tinin tarihinde pek yüksek bir mevki 
işgal eden İamet lnönU pek haklı ola
rak hararetli bir vatanperver ve müm· 
taz bir general olarak tanınmaktadır.' 

Kluj üniversitesi 
rektörü yaralandı 

Görüımelerin iki devlet arasındaki eıki 

dostluğu canlandıracağı umuluyor 

Bundn sonra müprUnileyhin biog
rafisini çizen ve yaptığı hizmetlerden 
bahseden Ittılaat gazetesi, şöyle de • 
va.m etmektedir: 

"hmet İnönü, sonteşrin ı 924 den 
mart 1925 e kadar devam eden kısa 
bir fasıla miliıtesna olmak üzere 14 se· 
neye yakın bir zaman yeni Türkiye • 
nin başvekalet makamını i§gal ederek 
Atatürk tarafından çizilen bütün ısla. 
hat ve imar planlarını mükemmel su -
rette tatbik etmiştir. Blitün bu uzun 
zaman zarfında vatanına parlak biz -
metler ifa eden İnönü, bilhaBSa harici 
siyaset sahasında bi.iyük: adımlarla i . 
lerlemiş ve ezcümle muhtelif Balkan 
memleketleriyle olan ihtilfifları hallet
mi§. Montrö konferansını tam bir mu· 
vaffakiyetle neticelendirmiş, şark 
memleketleriyle patkler ve muahede . 
!er imza etmiş ve daha bir çok biz -
met·lerde bulunmu,tur.'' 

B ükreş, 2g a.a. - Dün .akşa~ iki ta
lebe tarafından tabanca ıle mukerre • 
ren ateş edilmek sure~.i~~e ya:alanan 
Kluj üniversitesi rektorune bır suy -
kas·t yapılmıştır. Rektör~~.srhi vazi -

ti pek vahimdir. Rektorun kurtarı-
ye · k d' 
1 bilecegw i ümit edılmeme te ır. 
a ·1 1. 

Londra, 29 a.a. - Münib konferansı esnasında Muıoli-ni İngiliz 
Başvekilinin yakında Roma'ya yapması muhtemel olan bir ziya
retinden bahsetmiş idi. Gelecek parlamento tatili seyahatin ya
pılması için müsait bir zaman telakki edildiği için kanunusani
nin ilk iki haftası böyle bir ziyaret için münasip olup olmıyacağı 
Musolini' den sorulmuştur. 

Polis tarafından verı en ma umata 
göre mütecaviz talebeler teşhis edil· 
diği için bunlar yakında tevkif edi -
lecektir. 
Diğer cihetten dün akşam Kluj'da 

çantasında fişek hal~nde .di~an;ıit ta
şıyan bir adam teYkıf edılmıştır. Bu 
dinamitin diğer suykastlerde kulla • 
nılmak üzere taşındığı zannedilmek -

tedir. 

Bombalar patladı 
Targu Jiu'da bir lokantada bir bom

ba patlamış ve beş kişi yaralanmıştır. 
Bundan ba§ka Transilvanya'da Timis
cioare nahiy~inin tiyatrosunda ge -
cen cumartesi akşamı bir bomba pat · 
lamıştır. İnfilak n~t~cesincle üç kişi 
ölmüş ve bir çok kışıler yaralanmış -
tır. Matbuat lağvedilen "Demir mu -
hafızlar,. teşekkülünü bu suykastler -
den mesul tutmaktadır. 

Kluj hükümet makamları üniversi -
tenin kapanmasını ve inz~bat memur
ları tarafından işgal edilmesini cm -
retmişlerdir. 
Tıp fakültesinden bir ~ok talebt: 

tevkif edilmiştir. 
Bu şehirde akşam saat 9 dan sonra 

sokaklarda dolaşmak yasaktır. 

Musolini, ingiliz Başvekili ile ha -
riciye nazırının Roma'yı ziyaretleri 
için bu tarihin intihap edilmesini 
prensip iübariyle tasvip ettiğini bil
dirmiştr. 

Y<trı resmi f,ir ıwt•ı 
Prcss As&ocation dün akşam Çcm

berlayn'in yakmda Roma'ya yapacağı 
seyahat hakkında yarı resmi lılr not:ı 
neşretmiştir. No:ada bilhassa GodcsLc
rg ve Münib tecrübelerinin şahsi gi:iı iiş 
melerin en çetin meselelerin tetkik 
ve hallini kolaylaştırdığınr ispat et. 
tiği ic;in Çcmlıerlayn'in bu seyahati 
ihtiyar ettiği kaydedilmektedir. Lon 
dra ile Bcrlin arasındaki münascl.ıct
lerin ıslahı Almanya'da cereyan eden 
son hadiseler dolayı::;iylc şimdiki hal
de müşküldür. Bununla beral.ıer Çem
berlayn beynelmilel sulh için faaliye
tine devam etmeğe karar vermiştir. 
Binaenaleyh kendisi ile Musolini ara
sında samimi bir telgraf teatisine ve
sile olan İngiliz - italyan itilUmın 

meriyete girmesinden istifade ede -
rek !talya tarafına dönecektir. 

Fransız - italymı nıifrıwıebeıleri 
Mumaileyhin Roma'yı ziyareti es -

nasında ingiliz ve italyan nazırları -

Kanlı bir ıarpıımadan sonra 

kıtaları Çin 
kolunu 

bir • Japon 
imha ettiler 

Kanton bölgesinde 
uzun 5Urocolt: harp 

mühim ve 
bekleniyor 

Hong. Kong, 29 a.a. - Y~g,avey'~e çinliler ~
vaffakiyet kazanmıtlardır. Çın kıtaa~ı Japonları bı~ taraft~n ~: 
rarken diğer taraftan Çin tayyarelerı . ~u kuvetl~ran _gc:rılermı 
bombardıma·n ederek takviye kuv.etlerının gelmeııne m~ı olmuş 
ve böylece üç saat süren kanlı bµ- çarpıtmadan eonra Japonlar 
hemen hemen tamamiyle imha olunmuşlardır. 

Diğer taraftan Çin kuvetle~i kara 
ve deniz yollariyle japonlarm. Kıyang
si - Hupeh • Hunan cephelerıne umu· 

A bir taarruzda bulunmuşlardır. 
!;ungşeng'i geçerek Pink.i~g ve Ş~ 
istikametinde ilerlemek ıstıyen düş

kuvetleri tam zamanında durdu-
man . U D" 
rulmuş ve geri püskilrtlllmlişt r. u~-

H unan'ın §imalinden mUtemadı
;:: taarruz etmekte olan Ç~n kuvetle
ri karşısında ricat etınektedır. 

Japonların Kanton bölgesin· 
deki zaviatı 

Çinliler Çonyang'; ı~tirdat ettikten 
sonra ileri yürüyüşlerı~e dev~ et· 
mişlcr ve bu şehirden dort mı~ mesa· 
fede bulunan l{ıvaşan'a varmışlardır. 
Kıvang - Selu deın~ryolu. boyunca 

ancak müdafaa i~in bırkaç Japon. gar-
. kalmr ... tır Japonların aslı ku· 

nızonu :r • 

1 . Kanton'da toplanmaktadır. 
vet erı · d 

Şimdiye kadar Kanton ~ıvarın a 
yaprlmış olan mubarebel.erde J&p~n o~

"lu·· olarak zayıatı on bın kı· 
dusunun o . .. • ak 
. h . dı'lmektedır. Mutemadı t • 

şı ta mın e ... 
viye kıtaatı geldiğinden. mühım ve ~-
zun sürecek muharebelerın olması be • 

}eniyor. 
Sallglwy •dan llyrılan italyan 

iıalyan askerleri . . 
Ş h 29 a a _ Beynelmılel ım-

ang ay, · · . 
i az mıntakalarınm muharebe halın-
~: bulunan iki ordu tarafından muh~-

d·ı esiyle hasıl olan vahim vazı· 
sara c ı m ' Ş ha • .. zerine Adisababa dan ang ya 
y~t u .1 i• olan humbaract taburu İ· 
gonderı m :r v d' , dönmek üzere Cante er ı 
tatya ya · · 

'le hareket etmı9tır. vapuru ı . 
,.. ileri harek.etı devam 
~ın 

edivor 

H 
•~ng 29 a ;. - Çin Ajansı bil-ongKv • · 

diriyor : · H 
Son gUnter zarfm~a d?~nı u -
, jaıalinde maglubıyete duçar 

r..a nın ' · · har k tl · e 
Ç·n kıtaları ılerı e e erın eden ı ' 

devam eylemiş, Tsonyang'ın şimalin· 
den Puşi'ye hücuma kalkmışlardır. 
Halen bu mıntakada şiddetli muhare -
beler olmaktadır. Japon kuvetlerinin 
büyük bir kısmı mağlup edilmiş ve 
diğer kısmı da Hankeu - Kanton de • 
mir yolu boyunca cenuba Yaşova doğ· 
rn geri çekilmekte bulunmuştur. 

Utundan'dan hareket eden Mavu -
tan yolu ile garbe doiru ilerliyen di
ğer Çin kuvetleri, düşmanı Tunçev'da 
baskına uğratmıştır. Çarpışma devam 
etmektedir. 

Çinliler 70 kilometre arazi kazan • 
mışlardır. Japonlar, halen Çança'dan 
ancak yüz kilometre mesafede bu -
l unınaktadır. 

Hankeu mınıakasındn 
Hankeu'nun garbinde lçang'a doğ • 

ru yürüyen düJman kuvetleri, biribi • 
ri arkasına mağlubiyetlere duçar e -
dilmiştir. Bu jap<>n kuvetleri şarka 
doğru çekilmektedir. 

Çin kuvetleri, yeniden Ha~keu'ya 
50 kilometre mesafede Hanşuena ye • 
niden hücum yapmışlardır. Hsin Ta -
şen ve Şalu şehirleri yeniden çinlile
rin eli.ne geçmiştir. 

DUndenberi Çin kuvetleri Sing • 
yang'n 9iddetli bir hUcuına geçmi,ler
dir. Tabi9~m'dakl Çin mevzileri tama· 
miyle tersin edilmit bulunmaktadır. 

f~er taraftan çember altına alınmış 

bulunan dilgman, takviye kıtalarına 

intizaren Siyang'a çekilmektedir. 

Yangt8e nehrinde seyrü
&ef er yasak 

Şanghay, 29 a.a. - Çin'deki japon 
filosu kumandanı, Çin'de stasyoner 
ingiliz, amerikan, fransız ve italyan 
bahriye kuvetleri ~eflerine gönderdi -
ği bir mektupta, Yangt&e nehri üze • 
rinde enternaıyonal aeyrU acfainin 
şimdilik daha hilfi. imklnauı bulundu
iunu bildi.rmiftir. 

nın İngiliz - İtalyan itilafı ile halle
dilmiş olan meseleler sahasından da
ha geniş bir sahada tetkikler yapma
ları muhtemeldir. Müzakere edilecek 
mühim meselelerden birini timdiki 
halde pek şayanı memnuniyet olmı · 
yan franıuz - İtalyan münasebetleri 
teşkil edecektir. Fransız • alman be
yc:.nnamesine benzer l.ıir ingiliz - ita). 
yan beyannamesinin imzaliı da derpi! 
edilmektedir. 

Ziycıret 10 .'4on1.-linunrı cloğru 
yapılacak B. de Kanya' nın 

ha!efi kim olacak! 
Londra, 29 a.a. - İyi haber alan 

mahfillerde zannedildiğine göre Çem 
bt!rlayn. Lord Halifaks ile birlikte 10 
soı1k3nunda Romayı ziyaret edecek 
tir. Mumaileyh, İtalyan hükümet mer-
kezinde üç gün kalacaktır. BudapeJte, 29 a.a. - Bu<lapeşte'nin 
İngiliz gazetelerinin bliytik bir kıs- s~yasi mahfillerinde de Kanya'yı iı • 

mı ve bilhassa Daily Mail, Daily Te- tıhlaf etmek üzere en çok es.ki başve
legraph ve Times bu ziyaret dolayı· kil Dranyi ile Macaristan'm Bükreş 
siyle memnuniyetlerini ızhar etmeğe elçisi BardQisi ve e5ki hariciye na • 
devam etmekteclider.. Çünkü bu ziya zırının en kıymetli mesai arkadaşı o -
rctin ananevi ingiliz - İtalyan dostlu- lan de Kanya'nın hususi kalem şefi 
gunu tamamiyle tekrar teı.is edeceği Koıl't Saki'nin isimleri zikredilmek -
ve umumi sulhun tarsini.ıi kolaylaş- tedir. 
tuacağı kanaati umumidir. Amir<ll Horti'nin bir mektubu 

Görüşülecek meseleler Budapefte, 29 a.a. - Kıral na~bi 
Londra, 29 a.a. - İngiltere ba~veki- Hcrti istifa eden hariciye nazırı Kan

ii Çernberleyn ile hariciye nazırı lort ya'ya el yazısı ile gönderdiği bir mek
Halifaks'ın Roma'yr yakında ziyaret - tupta, srhi vaziyeti dolayısiyle vaki 
!eri münaiebetiy'le orada yapılacak istifasını kabul etmek mecburiyetin • 
müzakereleri mevzuu bahseden Times de. kaldığından dolayı teessürlerini 
gazetesi diyor ki: bildirmekte, kendisine macar davası-

"İngiliz _ İtalyan anlaşmasının me - nın zaferi yolundaıki mesaiıindeı\ do -
riyete girmesi üzerine gerek !ngilte - layı teşekkür eylemekte ve altı aene -
re, gerek İtalya için or taya bir takım denbeti mac.ar hariciye nezaretinin 
meseleler çılmıı!Jtır. Bu me•eleler ha,ında eıki Avusturya M Macaristan 
d<>11tça görüJiilecektir. Bunların ara- imparaıtıo.rluğu dlploma•i•inde elde 
sında bilhassa ispanyol meselesi, Fran- ottlli kıymetli bilgileri •• tecrübe -
sız _ İtalyan milnasebet'leri ve Süveyı lul aarfettlkten ıonra bundan 90Dl'a· 
kanalı d!vaları vardır.,, da iyan mecliıinde aynı kıymetli hiz· 

Times gu:eteai bu münasebetle tn~ metlerde bulunacağı ümidini izhar et-
• mektedir. giltere'nin Bertin lle Romanın araaı ~ 

nı açmak iatiyeceğine dair yapılan tah· 
minleri şiddetle reddetmektedir. 

B. Muaolini Jransı:1 se/irile 
görüştü 

~.2!l a.a. - B. Muaolinl bugün 

B. Metaksas maarif 

İJlerini ele aldı 
öğleden sonra VenedJk unymda Atina, 29 a.a. - Baıve-Jc.il Metıa.kua, 
ftansız büyük elçisi B. Françoi• • Pon- maarif ve mezhepler nezaretinin ida. 
cet'yi kabul etmiştir. Kont Ciyano'nun resini muvakkaten ele almış ve mcz
cia i~tirak eylediği bu görUpe yarım kur nezaretin yüksek tnakamlarmı da
saat sürmüştür. Görüş.menin mevzuu vet ederek kendilerine bazı mühim 
hakkında hiç bir tebliğ yapılmamıştır. tavslyelerde bulunmuştur. 
Esasen bu görüşme, ilk teması teşkil Başvekil, nezaret erkanından, son 
eylemektedir. zamanLarda buı tahriJclta Nhne olan 

1 K0(0K DIS HABERLER 1 
X Londra - Kıral, bir hafta kadar 

avlanmak Uzere Sandringham ıata.u -
na gitmittir. 

X Tokyo - Karuiva kaplıcaları ci
varın.da bulunan Assama yanardağı 
birdenbire faaliyete başlamıı ve şid ~ 
detli sarsıntılar hissedilmiştir. 

X Tahran - İran ile Afganiıtan 

arasmda doğrudan dotruya posta mU
nascbetleri te11ine matuf bir mukave -
le proje.i ta.dik edilmek üzere mcbu
san meclisine tevdi edilmiıtir. 

X Dublin - Yeni İtalya ııefiri dö 
Valera'ya itimatnameaini takdim et -
miştir. 

X Varıova - Kaunaa'tan gelen ha
berlere göre, Litvanya'nın Moakova 
orta elçisi tekaüt edilecek ve yerine 
Paris maslahatgüzarı Natkieviciziuı 
tayin edilecektir. 

X Londra - İsveç veliahtı hariciye 
nezaretinde Lord Halifaks'ı ziyaret e
derek kendisiyle uzun bir mUl~kat 
yapmı~tır. 

X Nevyork - Haber alındığına gö
re eski Hariciye Num Eden, yakın • 
da Nevyork'a gelerek 9 ilkklnunda 
toplanacak olan a.merikan endU.tri ce
miyetinin ıenelik kongresinde bir nu• 
tuk söyliyecektir. 

X Paris - Yeni İtalya sefiri Raffa
el Guariglia reislcümhur Löbrön'e itl
matnamesini tevdi edecektir. 

X Ti1'8.ha - Arnavutluğun 26 ıncı 
istiklal yıldönümü, bütün memlekette 
parlak bir surette kutlanmıştır. Kırat, 
veni Tirana radyo postasını millete hl· 
taben s?ylediği bir nutukla açmıştır. 

X Belsnd - tık yucoelav ımdeo 

kili.enin dUztltilmeai ve diğer taraf
tan mekteplerdeki tedrisatın milli 
prcn&ip ve hedefllere uydurulmaaına 
devam huıuswıda muti blr elbirliği 
talebinde bulunmuştur. Metakau de
miştir ki: 

"- Milli ~ençlik teşkilatı benim e
serimdir. Bu, kendisine büyük ümitler 
bağladığım bir devlet teşekkülüdür. 
Bunu mekteplerde de tatbik ederek 
her iki tetkilitın biribirini tamamla
maaı zaruridir.,, 

B. Blum mebusları 

toplantıya çağ1rıyor 
Paris, 29 a.a. - SO:syalia partisi adı

na hareket eden B. Blum, bütün me • 
bu&lara birer telgraf çekerek, mebu • 
san meclisinin hükümet tarafından 
toplantıya çağırılmamıı olmasrna rağ
men, mebu.ları cuma günü mebusan 
meclW binasında Colbert aalonunda 
toplanmıya davet etmiştir. 

endüstrisi kongresi gelecek aene ıu _ 
bat aymda Belgrad'ta toplanacaktır. 
Bu kongre daha şimdiden endüstri 
mahflilerinıde büyük bir alaka uyan • 
dmnaktad1t. 

X Lizbon - Portekiz parlamento
su mutat merasimle açılmıştır. 

X Vartova - Diyet meclisinin eski 
ikinci reisi ve yan resmi Gazeta Pols· 
ka'nrn müdUrU Boguslav Micdıinski, 
Ayan reisliğine intihap edllmi~tir. 

X Romır - Polonya talebe cemiye
ti tarafından gönderilen bir heyet fa • 
ti.et talebe cemiyeti reiai Mezzoeoum
ma'nın huzuriyle Kont C1ano tarafın· 
da nkabal edllmi§tir. 

- - -- - --- -- -------- - -
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!TÜRKİYE BASINll 

Büyük Kurultay'a 

haznhk 
KURUN'da u. Asım us, ''Büyük 

kurultaya hazırlık,, başlıgı altında· 
ki başmakalesinde diyor kı: 

".f.bedi Şef Alatı.i.rk'ün yüksek 
şahsında üç sıfat bırleşmiş bulunu
yordu: Türkiye Cümhun-eisi, Türk 
orduları başkumandanı, Cümhuriyet 
Halk Partisinin Genel Başkanı. 

Büyük Millet Meclisinin kararı ile 
cüınhurreisliği ve bafkumandanlık 
makamında kendilerine halef olarak 
Jsmet İnönü seçildi ve bu sıfatlarla 
millete ve orduya ve cihan efkarı u
mumiyesine hitap etti. Cümhuriyet 
Halk Partisinin Genci Ba~kanlığma 
gelince; şimdiye kadar devlet rei&i
mizin bu üçüncü sıfatiyle henüz bir 
harekette bulunduğu görülmedi. Bu
nun sebebi fÜphc&iz Parti tüzüğün
de genel başkanlığa dair olan mad
denin tabii bir icabıdır. Zira bu mad
dede "Atatürk adı partinin değif

me::.ı: genel batkanı" olarak gösteril
miıtir. Büyük ve ebedi Şef fani ve 
maddi hayata veda edince kendileri
ne kimin ne §Ckil·de halef olacağı 
hakkında karar vermek işi de zaruri 
olarak Büyiık Parti Kurultayına ait 
oir vazife olur. Bu itibarla Ci.imhuri
yet Halk Parli&İ umwni kongresinin 
topJan.muı bir gün meselesidir. 

Dört yılda bir toplanan Büyiik 
Kurultay normal olarak beşinci top
lantısını önümüzdeki mayı& içinde 
yapacaktı. Atatürk'ün ölümü ile a
çılan genel ba~kanlık meselesi hak
kında bir karar vermek ve icap oden 
intihabı yapmak için bu toplantının 
mümkün olduğu kadar çabuk yapıl
ması ve Büyük Kurultaya ait diğer 
itlerin de bu arada çıkarılması zaru
ri bir neticedir. 

Teşkilatı esasiyemi:ı:de ''laik, mil
liyetçi, halkçı, inkılapçı, devletçi,, 
vasıflaı·iyl.:ı esasları tayin. edilen 
cünıhuriyetimizi bucünkü milli ha
yal içinde ve en geni§ manaıda temsil 
edebilecek yegane teşekkül Cünlhu
riyet Halk Partisinin Büyük Kurul
tayı olduğundan Atatürk'ün üfulü Ü
zerine yapılacak olan bu toplantının 
ehemiyeti de o nisbette büyüktür. 

Büyıik Kuı·ullnym bu defaki top· 
lanışındaki ehemiyet yalnız Büyük 
Önderimizin gaybubetinde olan bi
rinci kurultay olmasmdan ileri gel
miyor; dördüncü büyük kurultaydan 
&0nra Genba~kur karaı·iyle Partinın 
te~ki\atında yapı\an değişiklik neti
ceai olarak tabii iza vilayet valileri
nin de İftirik etmeleri bu defak.i top
lantıya ayn bir huauaiyot verecektir. 

HüJU. Cümhurreiai ve Batlw
mandan Atatürk'üa yerine n.ua1 J... 
met İnönü geçmiıae Cümhuriyet 
Halk Partiai Genel tlafkanı Atatiir
k'ün yerine de gene İ&met lnönü ge
çecektir. 

Bundan tonra tim.diye kadar inhi
lal edip de intihabı yapılmıyan me
bu.hrklara yeni namzetler aeçilecek
tir. Memleket ·..e millet itleri de nor
mal cereyanını almıt olacaktır.,. 

MA TEMiN DEV AMl 
TAN'da, Reıat Nuri Güntekin bu 

batlıklı fııkrasmda yazıyor: 
"Da.ireler, mektepler ve bütün İt 

müesaeaeleri dünden itibaren çalıt
mıya baılamıt bulunuyorlar. Hayat 
tekrar eski manzaraına dönmiiftiir. 
Faıkat metem devam ediyor. 

Bu nevi bir matemin devammdıan 
korkmamak lazundır. Bir ideal, bir 
fikir karııaın·da ağlıyan insan alela
de bir ölüm, bir ana veya kardeş ıkay
bı karıısında ağlıyan insandan çok 
farklıdır. 

İn&ana her ıeyin bittiği ve hayat• 
ta tutulacak bir §ey kalmadıiı kana
atini veren bazı ıahsi felaketler var
dır ki vücut ve ruh için hakikaten 
felakettir. 

Bu neviden bir ümitsizliğe uğrı
yan inaanda vücut adeta f&kulünii 
kaybeder; ayaklar kaldıran üze. 
rinde i.vare sürüklenir, kollar gövde
nin iıki yanında bombot sallanır. 
Muayyen bir noktaya uplanan zihin 
hiç durmadan küçük, miakin, a.salet· 
siz fikir ve hayaletler çıkarır. Göz 
bazan çılgın yaı bubranlariyle ıa
lak b.azan bir nöbet ate§iyle kuru ve 

' . kırmızrdır. Fakat daıma bulamk ve 

bottur.,, 

Yugoslavya naibi, 

B. Çemberlayn'la 

görüştü 
Belgrad, ·- a.a. - Royter'in biJdir· 

diği veçhile Naip Prenıı Pol dün Lon
dra'da Buckingham sarayında İngil

tere hariciye nazırı Lord Halifaks İ· 

le görüşmüştür. Avala· ajansının Lon
dra muhabirinin bildirdiğine göre sa
at 12 den 13 c kadar devam eden bu 
mülAkat esnasında dünyanın umumi 
va7.iyeti gözden geçirilmiş ve doğru
dan doğruya Yugoslavya ile İngilte
re'yi alaka<laı etlen bazı meseleler tet 
kik edilmiştir. 
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Meşhur haydutlardan 
ve bunlar1n korkunç 

bir kaçı 
maceraları 

E ğer Amerika'nın muhtelif 

yerlerinde kanuna, nizama 
karşı dehşetli surette aykın hare
ketler olmasa, haydutluk ve canilik 
yüzünden umumi emniyet tehlikeye 
konulmasaydı, Alkatraz adasında 
böyle bir hapisane vücuda getiril -
miye ihtiyaç hasıl olmazdı. 

Hakikaten, şimdi burada mah -
pus bulunan herhangi bir kimse, fe
deral kanunları ihlfil eden cürümler 
işlemeden önce mahalli nizam ve 
kanunları birçok defalar ihlal et _ 
miştir. 

Eğer bunlar, yerlerinde ilk suç
larım işledikleri zaman esaslr suret
te takip etlilmiş, haklarında kanun 
ahkamı tatbik olunmuş, mahalli ce
za müesseselerine yatırılmış olsay -
dılar, oralarda uslanacaklar, cina
yetlerine devam etmiyecekler, ka • 
nunsuz hareketi kendileri icin bir i
tiyat haline getirmiyecekl;r, netic
de federal hükümet de bu ıslah ka
bul etmez caniler için, böyle kaçıl -
ması imkansız bir hapisane inşa et
miye mecbur olmıyacaktı. 

Duç Nornıendal'in başından ge -
çenler, bir suçlunun hangi merhale
leri dolaşıp federal idarenin eline 
düştüğünü gösterebilecek güzel bir 
misaldir. 

Bu adam, muhtelif suçlar dolayı
siyle polis tarafından tam 81 defa 
yakalanmıştır. Kendisi, kendi mahal
li mahkemeleri tarafından ufak suç
lardan dolayı muhakemeye çekil • 
miş bir defasında oldukça hatırı sa
yılır bir yaralama vakasmın da faili 
olduğundan 60 gün hapse mahkum 
olmuştu. Kendisi emniyeti ihlal, öl
dürmek kasdiyle yaralama, vesika -
aız şoförlük, sahte plaka kullanma 
ve saire ve saire birçok suçlarla it
ham olunmuştu. İki defa soyg~u
luktan, sekiz defa da hem soygun
culuk hem de taarruzdan yakayı ele 
vermişti. Bütün bu sunturlu cina -
yetler ve suçlardan bu adamın ye • 
diği cezanın mecmuu ancak 1 O sene 
tutmuş tutmamış, ondan sonra ser
~t bırakılmıştı. Nihayet belediye 
idarelerinden yüz bulan bu adam, 
bir posta arabasını da vurunca yaka
lanmış, tekrar içeriye tıkılmıştır. 

A merika'nın her tarafına 20 

sene müddetle gangsterler· 
le birlikte uyuşturucu zehir kaçak -
çılığı yapan Kont Lustig - Miller de 
böyledir. Bu adam, katillere, adam 
ve Çocuk kaçıranlara kaçmak im
kanları hazırlamış, memurlara ba -
zan rüşvet vererek, hazan tehdit yo
lu ~l~ nüfuz etmiş ve kirli dalavere· 
lennı yürüttniye muvaffak olmuş -
tur. Bu adam, birçok yağmacıların 
talan ettikleri öte beriyi aralarında 
k~la!ca paylaşmalarma yataklık et
~ıştı. Bundan başka para ve kam • 
bıvo kar:ıkcıl ~ . ..- ıgı yanmak surettyle 

Y;ızan, Yolan Fôldeş 

bütün milleti de dolandırmıştı. 
Tevkif olunduğu zaman bu Kont, 

hayatında kırk defa baş vurduğu ça
relere baş vurmuş, bir defasında 
Dillinger'in de kaçtığı Kravnpoynt 
hapisanesinden kaçmıştı. Fakat bu 
adamın kaçışı daha az dramatik ol
muştur. Kendi anlattığına göre, ha
pisaneden bir sabah çıkıp gitmiştir. 
Burada kapıyı açmaları için "muay
yen" adamlara bir mikdar para ver -
mek lazım geldiğini kendisi söy1ü -
yor. Koskoca bir h" · ~neden kaç -
manrn hikayesini bu kadar basit o
larak anlatabilmek. Cliisiinünüz, ne 
kadar hazin bir hadis~dir. 

Nihayet bu Kont, mahalli idare
lerin değil, federal zabıta kuvetleri
nin takip ettiği zararlx bir adam ha
line gelmiştir. Şimdi federal hapisa
nelerden birisinde 20 seneye malı • 
kCım olarak yatıyor. 

Bu kibar haydut, bütün bu müd
deti hapiste geçirecek olursa 52 ya
şında serbest hayata kavuşacak ve 
şimdiye kadar işlediği cinayetler -
den hasıl olan senevi 2,000,000 do
larla ferih fahur bir tekaüdlük haya
tı sürecektir. 

Eğer Birleşik hü~ümetler teşki
Hitı, mahalli memurların icabma ba
kamadıkları bir iskandalı meydana 
çıkaracak olurlarsa o zaman herke
sin, fikrinde bir milli polis hareketi 
başlıyacağı zehabı uyanır. Halbuki 
Vaşington'da asla böyle şeyler dü
şünülmez. Hatta hükümet, böyle 
toplu bir harekete girişmekten kor. 
kar. 

Sonra Amerika Birleşik hüküme
tinin nazarında resmen, bütün ma. 
halli idareler, kendisiyle bütün kalp
leriyle işbirliği etmiş kimseler diye 
telakki olunur. Fakat işin hususi ta· 
rafı bundan farklıdır. Mesela Sen 
Pol'de Leon Glekmen kazanç ver -
gisi ihtilasrnda, çetecilerle kaçkaçı • 
]arın kıralı polis dairelerine emir 
vermiş ve vurduğu paranın şerefine 
verdiği muazzam bir ziyafete katil· 
leri, kaçakçıları, haydutları, canile
ri çağırmış, bunlar aynı masada otu
rup yemek yemiş ve hadiseyi kutla
mışlardı. Kansas Siti'deki Con La • 
zia hadisesiyle alakalı on iki kadar 
politika adamı tesbit edilmiş; N ev • 
york'taki Veksi Gordon hadisesinde 
gerek Nevyork'ta, gerek Nevcersey· 
deki siyasi adamlardan bir takrmla
rının lakalarr meydana çıkmıştır. 

Bu itibarla bir takım vakalarda ma
halli idarelerin birer ölü balık gibi 
davrandıklarını kabul etmek zaru -
reti vardır. 

Mesela Nevyork'taki Duç Şultz 
hadisesini ele alalım: Her kahveci, 
her meyhaneci bu adaIDin, nerede 
bulunduğunu biliyordu. Politikaya 
girip dalavere çeviren ve rüşvet a
lan her büyük adam da onun nerede 
bulunduğunu biliyordu. On yaşında 

bir çocuk, şayet, bir parça gizli po -
lislik nasıl edildiğini incelese onu 
kolayca arayıp bulabilirdi. 

Fakat tam üç sene müddetle 
Nevyork'ta Bronks'daki yazıhane -
sine muntazaman gelip giden Şultz'u 
Nevyork şehrinde bulunan 20.000 
kişilik zabıta kuvet~ aradı, aradı, a
radı; fakat bir türlü bulamadı. 

A 1 Kapone hadisesinde de hü
kümetin, aTşivlerinde bir

çok suiistimaller, rüşvetler, irtikap
lar, satın alınmalar gibi iğrenç ha -
diselerin iğrenç dosyalan mevcut -
tur. Bir takım zabıta şefleri, hakim
ler, memurlar, belediye reisleri bu 
satın aJmanlar arasındadır. 

Takomalı genç Corc Veyerhav

zer'i kaçırmış, kaldırmış olmasın

dan şüphe edilen bir adamın dik
kate değer hikayesini de hatırlıya -
biliriz. Bu adaffi, Amerika'nm bir • 
çok şehirlerinde serbe:>t serbest do
laşıyor, hatta bir defa ''Vaşington" 
şehrine geldiği zaman eski arkadaş
larını bir ziyafete çağırabiliyordu. 

Halbuki sayısız polis idarelerinde 
bu serserinin resmi asrlı duruyor -
du Bu adam, ziyafetine bir takım 

memurları, amirleri de çağırmıştı. 

llunlar. kendisine sadece davetine i· 
cabct cdemiycceklerini böyle bir 
toplantıda bulunmaları doğru olamı

yacağını bildirerek itizar ettiler. Fa
kat hiç birisi, en aşağr on iki cü -
rümden dolayı yakalanması lazım 

gelen bu sabıkalı herifi tevkif etmi
ye kalkışmadılar. 

(Sonu var) 

J Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Merkezinin teşekkürü . 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

İktisat Vekili Sayın Bay Şakir Ke· 

sebir eşi tarafmdan Anakucağı mü • 

essesemizdeki yavrular için III parça 

muhtelif yeni çocuk eşyası; Alaiyeli 

Fabrikatör Bay Mahmut eşi tarafın -
dan 61 metre amerikan bezi ile 52 

metre renkli pazen, İstiklal fırını sa
hibi Bay Mustafa tarafından 50 çift 
çocuk çorabı, Türkiye yünlü dokuma 
ve yün ipliği fabrikaları anonim şir • 
keti tarafından 150 metre muhtelif 
kumaş parçalan teberrü etmiştir. 
Gösterilen bu kıymetli alaka ve yar -
dımlara kurumumuz açık teşekkürle -
rini sunar. 

Maarif Şurası 

Kültür Bakanlığı, önümüzdeki sene 
toplanacak olan maarif şurasına arze
dilecek işler hakkında hazırlıklarına 
başlamış bulunmaktadır. Maarif şura
sının 1938 yılının hangi ayında topla
nacağı hentiz tesbit edilmemiştir. 

BAL 1 K 
Barah&J homurdanıyor: 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Ceviren: Nasubi Baydar 
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- Seni bir daha ite göndermiyeceğim. Kazan
cımla pek ala geçinip gi·deriz. 

Kadm, sükfuıetle şu cevabı veriyor: 
- Bir tarafa biraz para koymağa mecb~. Bu

gün akşama kadar dinlenecek, yarın kalkacağım. 
Fakat yalnız başma kaldığı, Baraba§ atölyeye, 

çocuklar mekteple'l"ine, Anna da pazara gider git
mez kalkıyor. Zorla giyiniyor, ve, zahmetle sürüne 
sürüne koridora kadar gidiyor. Bardişinof'un kapı
sına vuruyor. 

- Aziz komşwnuz, siz bize daima iyiHk ettiniz. 
Beni hastaneye kadar götürür müsünüz acaba? ...• 
Çama.Jırhanede Otel • Diyö'den bahsedildiğini i.fit· 
miıtim .. Zannedersem bende bir ur var .• 

Akıam yemeğinden sonra Barabat koınşusu ma
car marangozun yanma koşar, çocuklar aokakta 
yarım saat daha oyun dilenirler; Anna'ya gelince; 
onun bütün görebileceği şey anasının yemeğini yer 
yemez yattığıdır. 

Bardişinof yerin.den fırlıyor, ve kadmm müma
neat etmesine rağmen bir taksi çağmp onu hasta
neye götürüyor. Muayene engele tesadüf etmeksi
zin vuku bulmuyor. Bayan Barabaş'm tabiiyeti so
nılunca Bardi§inof yalanla cevap veriyor. Kadmca
ğızm daha iyi muam.ele göı-eceğini umarak Roman
yalı olduğunu söylüyor. Doktonm rumen olan a
sistanlarından biri ona rwnence hitap ediyOI", ve, 
tıa.biidir ki kadın ne söylendiğini anlamıyor. 

- Bulaşıkları yalnız başına mı yıkıyacakaın, 

yavrum? 
- Elbette. 
Anna razı olur. 
Bu ehemmiyetli bir şey değildir. Anne bütün gün 

ayak üstü durmuştur; kendini bu derece yorgun 
hissetmesinde şaşılacak bir §ey yoktur. 

İşte bir sabah, Bayan Barabaş kalkmıyor, ve ıs
tırap içinde kalan aile yatağı etrafında toplanınca 

0 , sadece, çok yorgun olduğu için bir gün istirahat 
edeceğini söylüyor. 

Romanyalı gÜle güle: 

- Görüyorsunuz ya, diyor, bunlarm hepsi al
man, nıacar veya buna benzer şeyler. Muharebede 
bizimle çarpııblar, ve timdi de, işte Romanyalı 
geçinmek istiyorlar. 

Bayan Bara:ba§ kıpkmmızı kesiliyor. Kaçmak, bu 
salondan yok olmak ntiyor. Barditinof özür dile
yip ken<ii evrakını gösteriyor: Aldanmış olanken
di.sidir; bu kadından tabiiY-etini hiç aonnamı,ar_; 

. . 
"······························································-- Avrupa: 

Fransa' da ki tecrübeden ahnan dersler ı OPEHA VE OPERETLER : 14 La! 
zig, Ştütgart - 20.10 Kolonya -
Frankfurt - 21 Roma - 21.30 Faris. 

Umumi refah istihsale dayanır 
[1] 

H. A. KUYUCAK 
Daladiye hükümetinin neşrettiği lıp işsizlere vermekten başka bir şey 

karanameıleri protesto maksadiyle bu- olmıyan azami iş saati sistemiyle orta
tün Fransa'da bugün için ha.zırlantnı~ dan kaldırılamaz. Çünkü bu suretle 
olan umumi grev hakkında şimdiye istihsal artmlmış değil, belki, işsizlik 
kadar gelen malfı.mat oldukça memnu- dolayısiyle azalan istihsal, daha çok iş
niyet verici mahiyettedir. Çünkü bir çiler arasında taksim edilmiş demek -
kı.sım amele sendikaları umum mesai tir. 
federasyonunun verdiği emre itaat et- Bu mütaleaları Fransa'ya tatbik e
miyeceklerini, grev yapmıyacaklarını decek olursak görürüz ki 1936 orta
ilan ettikleri gibi bir takım te~ekkül - sından itibaren yeni iş kanunlarının 
ler de hükümete müzahir olacaklarını tatıbiki üzerine 1937 de işsizlik bir mik 
bildirmişlerdir. tar azalmış fakat 1938 de yeniden ço-

Kararnamelerden şik~yet ?aşlıca 1 ğal~ya başlamıştır. ~~nkü sana~i ü
iki cephedendir: Amele liderlerı 1936 zerıne konulan asgarı ucret takyıdatı 
kanunlariyle yapılan içtimai ıslahatın amelenin saat başına aldığı itibari üc -
bu kararnamelerle geri alındrğım ve retleri yükselttiği halde ellerine geçen 
amelenin patronları zenginleştirmek iştira kuvetini azaltmış ve bunun pek 
için lüzumundan fazla çalışIDiya sev- tabii neticesi olarak da istihlak eşyası 
kedildiğini ve büdçe muvazenesi için talebi düşmüş ve bu keyfiyet te istih -
konulan vergilerin milleti ezecegını lak eşyası istihsalini azaltmıştır. Di -
iddia eylel'llekte ve umumi bir grev ğer taraftan istihsal maliyetinin art
için bütün tahrikatı bunlara istinad ması da umumi talebi azaltmakta amil 
ettirmektedir. Son haberlerden, hiç olmuştur. 

olmazsa bir krsım amelenin, vaziyeti '' Azami iş saati ve asgari ücret" 
kavradıkları anlaşılmaktadır. Filhaki • sistemi 1933 de Ruzvelt'in de pek si -
ka, asgari iş müddeti hakkındaki ka - hirkar bir planı idi. Kısmen de tatbik 
yıtların kaldırılması Fransa'nın iktı - sahasına konuldu fakat iyi netice ver
sadi ve mali istikbali için adeta büyük mediğinden başka yollara sapılmak 

bir isabet göstermiş oldu. icap etti. 

Fransa'nın son bir kaç sene zarfın· !ktısadi kalkınma için aynı tedbir-
daki vaziyeti her bakımdan tetkike de- leri alan Birleşik Amerıka devletleriy
ğer bir ehemiyet arzetmekte, ve içti - le Fransa'nın mukayesesi çok dikkate 
mai ve iktısadi tedbirler alırken haki- değer neticeler verir. Filhak:ika her 
lcl vaziyeti iyice tetkik etmek ve de - iki memleket de iş saatlerini azaltmak, 
magojiye sapmamak lüzumuna bir de- asgari ücretleri tesbit eylemek gibi iç· 
Ea daha dikkati celbeylemektedir. timai tedbirlerle istihsali çoğaltmıya 

Demagoglar ne derse desin, hakiki ve işsizliği azaltmıya teşebbüs etmiş -
milli retan, manasının bütün şumuliy- lerdir. Fakat her ikisinde de ne iş hac
le, istihsale, dayanır. İstihsal ise, tek - mi ve ne de istihsal 1929 seviyesini 
nik manasiyle, ihtiyaçlarımızı karşılı- bulamamıştır. Mesela 1932 ile 1938 a
yan faydalar yaratmaktan ibarettir. rasında 1ngiltere'de ve umumiyetle 
Buğdayı un ve ekmek yapmak bir is - dünya istihsalinde az çok bir artış gö
tihsal sayıldığı gibi bir lokomotifi iş - ze çarpmakta olmasına rağmen gerek 
letmek te istihsaldir. Şu halde herhan- Fransa'da ve gerek Amerika'da bu 
gi bir millet , medeniyet seviyesini müddet zarfında istihsal azalmıştır. 

yük.seltm"ek, maddi ve manevi refah Daladiye ile Reynaud'nun cü.mhur
temin etmek isterse bu faydalar yeku- reisine verdikleri raporda bu hususta 
nunu artırması icap eder. aynen şöyle deniliyor: "Mali meselele-

Bu kadar basit ve göz önünde 0 - re hakim olan iktısadi meselelerdir. 
lan bir esasın siyasi ihtiraslar arasın· Umumi buhrandan beri Fransa'nm 
da unutulduğu yahut kasten ihmal e- mali vaziyetini düzeltmek üzere alı -
dildiği görülmektedir. Bazı hükümet -
ler, halka ve ameleye refah vadetmiş -
ler, iş saatlerini azaltacaklarını, fakat 
buna rağmen, hayat seviyesini yüksel
teceklerini iddia eylemi~ler ve her de
fasmda da değişmez tabii kanunlar 
karşısında boyun eğmek mecburiye -
tinde kalmıslardır. 

Azami iş saati usulü, bilhassa iş -
sizlik zamanlarında pek cazip bir fi. 
kirdir. Amelenin çalıştığı saatler azal
tılacak, ve bu suretle, boşta kalan 
amele de iş bulacaktır. Bu fikir doğru
dan doğruya bir mugalataya istinad e· 
der: Çünkü herhangi bir memleketin 
muayyen bir refah seviyesinde bulun
ması için bazı hizmetlerin ifası, bazı 

faydaların yaratılması, daha kısa bir 
tabirle, muayyen bir seviyede istihsal 
yapılması icap eder. Eğer her hangi 
bir sebepten dolayı işsizlik varsa, bu, 
is ~ahi.nleriniıı Pli",:ı,.,., hir krsım işi a-

(1) "Fransa'nın mali durumu" Ulus, 5 
sonteşrin 1938. 

"Fransa'da iktisıldi seferberlik" U -
lus, 28 sonteşrin 1938 • 

nan tedbirler, evela iktısadi meseleler 

halledilemediğinden dolayı, semeresiz 

kalIDiştrr. 1938 deki sınai istihsaliıniz 
1930 seviyeSıinden % 25, demiryolu 
nakliyatı da % 35 aşağıdır.. Halbuki 
ingiliz istihsali 19 30 seviyesinjn % :.!O 
üstüne çıkmış ve alman istihsali de bu 
seviyeyi % 30 geçmiştir. 

... Eğer istihsal kafi değilse bunun 
başlıca sebebi inkişaf imkanlarının 

felce uğratılmış olmasıdır ... 

40 saatLik hafta çalışma kapasite
mizi tahdit etmektedir .. " 

Blum tecrübesi namiyle anılan bu 

tedbirlerin neticesi yalnız istihsali a -

zaltmakla kalmamış, frangın mütead-

dit devaluasyonlanna rağmen ihraca -

tı da sarsmıştır. Mesela 1930 a nisbet
le Fransa'nın mamfıl eşya ihracatı % 
46 aşağıdır. Koloniler nazarı dikkate 
alınmryacak ohırsa ihracattaki azal _ 
ma endişe veren bir mikdar arzeder. 
İhracatın azalmasında başlıca amil de 

ORKESTRA KONSERLER! VE S 
FONİK KONSERLER : 15 Bertin.,., 
London - Recyonal - 20 Sottens, S 
holm - 20.10 Kolonya - 20.30 Berlil 
20.40 Viyana - Zl Beromünster, ?tf 
21.10 Laypzig - 21.30 Nis, Ren. Strııs 
- 22 Varşova - Z2.20 Münih - 22.30 
penhag. 

ODA MUSİKİSİ : 15 Münih - 1 
Stokholm - 18.20 Laypzig - 21 Paris · 
fel Kulesi. 

SOLO KONSERLERİ : 15.30 sarbl 
18.15 Hamburg - 18.20 Münih, Viyaıı' 
19 Ştütgart - 19.15 Viyana - 20.10 ~ 
land Zender - 20.30 Faris - 21 Va 
- 21.15 Paris. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : t2 
man istasyonları - 16 Breslav - 21 VC 
land Zender • 

ORG KONSERLER İVE KOROLP 
17.15 Roma - 18.10 Breslav - 20.10 j 
romünster, Münib - 21.15 Droytviç. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Breslav, Ko 
ya - 8.30 Breslav, Frankfurt, Münib -
Berlin - 10.30 Hamburg - 12 Alman 
tasyonları - 14 Ştütgart - 14.10 p;:J 
furt, Kolonya - 15.Z5 Hamburg - l 
Berlin - 16 Alman istasyonları - 18 ~ 
rük - 18.30 Frankfurt - 19 Berlin - 1 
Mi.inih - 19.30 Frankfurt - 19.45 Ştiıt\I 
20 - Kopenhag - 20.10 Königsberg. 
yana - 20.15 Frankfurt - 22.30 Kol~ 
Viyana - 22.40 Königsberg - 23 Ştüt 
- 24 Frankfurt, Graz. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 ~tütgart. 

DANS MÜZİÖİ : 14 Laypzig - 21 sr 
gart - 21.15 Floransa - 22.5 Lembed1 
22.15 Belgrad, Stokholm - 22..20 Sot1 

- 22.30 Sofya - 23 Floransa, Milin° 
23.10 Brüksel - 23.25 London -. RecY0 

- 24 Lüksenburg - 0.5 Droytvıç. 

İngiliz menşe şelıadetnamclc 
• 

1 Eylül 1938 tarihinden evelki nı 
melelere ait türk - ingiliz kliring ~ 
kavelcsi mucibince ingiliz gümrüJc 
dareleri tarafından damgalanaC 
yerde Kliring Ofisce damgalanmış 
lan Merkez Bankasında mevcut 111t 

şe şahadetnamelcrinin, bir defa 
mahsus olmak üzere, lrobulü ile bı.ııl 
lara ait işlerin tasfiye edilmesi bl 
kanlar heryetince kabul olunmuştı.ır 

Anadolu Demiryolu şirketiJlİ 
umumi heyeti 

Anadolu demiryolu şirketinin hİf 
sedarlar umumi heyeti 16 birincil<İ 
nun 1938 de Ziraat Bankası salonıııı 
da fevkalade olarak tıopJanacak~ 
Bu fevkalade toplaıntıda hük:ümet ~ 
şirket murahbCUJ heyçU cı.ıcr.nu:\l,. ~ 

tolunan anlaşmanın umumi bey 
tasdiki işi g<>rüşüleoeıktir. 

. "kel, 
istihsalde maliyet fia.tlarm1'1 yu s 
miş olmas1.tlır. 

.tfi.ılasa, Fransa 1936 da aldrğı iç' 
timai ve iktısadi tedbirlerin faydad~ 
ziyade zarar verdiğini görmüş ve bı.ıır 
ların mühim bir kısmını kaldırmıştı! 
Bu yeni hareket iktısadi işlerde dt 
riayet edilmesi lüzumlu esaslar oldı.1' 
ğunu bir defa daha isbat etmiş olll' 
yor. 

Fransa'nın bu tecrübesinden. alı~~ 
cak dersler vardrr: Refah sevıyesı 

yükseltmek ve aynı zamanda da artıt' 
leym daha az çalıştırmak isteniyorsa 
her şeyden evet yapılacak şey istihsa.~· 
de randnnam artırmaktadır. Bunun r 
çin de evela ameleyi yetiştirmek "' 
istihsali iyi organize etmek icap ede' 
Amelenin randımanı arttıkça istihsal' 
de kullanılan makineler' artırılır "' 
aynı işin daha az saatte yapılması d8 

ancak bu suretle mümkün olur . 

komşusudur. Romanyalı olduğunu sanma~ta idi. 
Bu iyi ve naınuslu bir kadnrdır. 

Kar§ı$1lldakini merhamete getiren bir gülümse
yi§le: 

t~yen işinden geri kalmaması tavsiyesinde bulunu
yor. Onu cumartesi günü öğleden sonra bekliyor. 
Çocuklar hiç ses çrkannıyorlar. Kalbleri azap için
de, etraflarına bakıyorlar. 

- Her halde bir kadındır! Dedi; ıstrrap çeken 
bir kadın. Hasnunm kaırısma kim hürmet etmez? 

Bayan Barab&J hastaneye kabul edilmişti, ve işin 
doğnuu, hutalığı hususunda Bardişinof'un müda
faasına da lüzum yoktu. Bayan Barabaş'a sert mu
amele edilecek, fakat hayran olunacak bir itina 
gösterilecekti. 

111' .i§ olarak kendisine cerrahi bir ameliye yapı
lacaktır; Bardi§inof'un eve getirdiği haber işte bu
dur. Bu esnada Anna eve dönnıii§ ve anasını ot"ada 
bulamadığına hiç şaşmamıttır. Anne kendini ıyı 
hissebnİ§, kalkmış ve çalıpnağa gitmiştir. Bundan 
basit ne olabilir? Şimdi, Bardişinof'u dinlerken yü
zü sapsan oluyor. Barabaş aıncak akşam üstü eve 

dönecektir ... Barabaş her zaman gittiği rus lokan
ta.sına gitmeyip şa§kın bir halde bulunan çocukla
riyle beraber yemeğini yiyor. Ertesi gün kahvealtı
dan sonra onlarla birlikte hastaneye gidiyor.. Ba
yan Baraba§'m yatağı uzun bir salonun dip tara
fmdadır. Oç çocuk, gürültü etmeden yürümek gay
retiyle yüzükoyun dütecek gibi oluyorlar. Ve, her 
seferlerinde kendilerine gülümsemelerine rağmen 
yanlanndan gelip geçen hastaıhakıcılardan ürke
rek yatağın yanma oturuyorlar. Bayan Baraba§, 
daha evel yapılacak türlü türlü tahliller dolayısiy
le ameliyatm ancak üç gün aonra icra edileceğini 
söylüyor. Bu esnada onu hastanede ahkoyma.larına 
Ba.rd~inof hayret ediyor. Kadm, tahlillerden dola
Y..ı. ceyabmı YerİJ:or :yıe ıkoc:M .. da bndiai için b-

Baraba§ ak§Alll yemeğinden sonra marango:tun 
yanına gibniyor ve Bardişinof da ihtilal tertipçili
ğini bir tarafa bırakıyor. Barda birle§İyor, ve oda
sında oturup gözlerini divara dikmiş olan Liif'i al· 
mağa gidiyorlar. Ne yapacağını bilmiyerek oralar
da dolaşan ve Bardiş.inof'a gülümsiyerek aşinalık 
eden İspanyol anarşisti ile tanışıyorlar. Bu adamın 
adı Alvarez'dir ve huduttan geçerken bir kurşua 
yemiştir, ve bun<lan dolayı da kolu sargıdadır. 

Bardişinof, nezaketlM 

- Kötü tesadüf, diyor. 

Ve Litüanıyah profesör de gülmekten kendinı 
zor zaptediyor. lçin·den şunları geçiriyor: "Ne nefis 
devir! insanlar smD" geçerken tüfenk ateşine hedef 
oluyorlar, ve bu "kötü tesadüf" ise herkesin başına 
gelebiliyor." 

Bay Alvarez bir nar şurubu ı&marlıyor, zira bay 
Alvarez alkol aleyhtarı, sebze ve meyva taraftan· 
dır. Baraba§ ona hürmetle bakıyor. Şimdiye kadar 
o, anarıi~lerin cepleri bomba dolu gezdiklerini ve 
iıuan eti yediklerini sanırdı. Alvarez bu gibi şeyler 
yapmıyor. Alvarez yaılıca, takaklarma kır düş
müş, teni güneşten yanıp esmerleşmiş ve vecizeler
le merammı ifade etmekte olan bir zattır. Henüz on 
dakika geçmemiştir ki bütün fikirlerini izah etmiş
tir. Ve bu yeni unsurl ... rla takviyet bulan eski müna.ı
kap tiddetlenmittir. 

.Banli§inof aoruyorı: 



30 - tt - 1938 

Evlilikten şifa 
Er.kekler için evliliğin faydalı o.- ver~ii manevi ı..ir, I~ rahatı 

l lmadıg· ı eskiden münakaıa eda- denılae koc&a1 muvakkat bir uman 
upo . . ı..ı• _ı.~t-•- d 

lirdi. Uzun ömür ınüteha&aıaı m~ • açın ayrıt.Qııı •- .arar llle7 ana 
bur alman hekimi Hüfland çok yaıa· çıkan rahataızl'!'lar açlkta kalır. 
ınak için evlenmeği iyi bir ilaç ola • K.ocaamm Juaa bB' zaman. ayrılma.aı 
rak tavaiye ettikten sonra hekimle- gönül raha.tmı bozacak bir teY de• 
r.i ğu onun tarafına geçmiılerse ğildir. Akaine olarak, kocası kıaa ay· 
d: ::ne alman filozofu Kant - ken· rıhğında ticaretinden ~a kazana -
diai derslerini bile kadınların dinle- cak, yahut ~ca ~~L~cak o
meaine tahammül edemediği için - lurM dön~~de ~~ ül h man
bekarhiı pek aena ettiğinden uzun to alması ahümalı ıoo ;,• .;tımkar
ömür mütehaaaısınrn .Oz.lerine inan· tınr. Bununla-::.: ç .,a ar, a • 
mıyanlar da hayhca bulunurdu. ımtılar gen• ~>:li"' . ç ~··· .. ..1 . Evliliiin bu ı:rı alDl ya nız gonu 

Farelerle ınaanl&r arasında - ta· il ·--L edemiyen hekimler. 
•• . • 1 •• b k d h yhca rahatı e l:ALD bu fızıyo OJI a ımm an - a d b ı- ... ınasajm faydaamı ha • 

· b l d • l l ak en azı - ., benzerlak u un ugu an aıı ar lam lardı Halbuki çocuk korku • 
f :.reler üzerinde tecrübeler yapıla· t~ 1 

11 
.. ,. üan 80lll'• hemen yıka • 

rak onlardan ınsan arın ıtıne ya : evli kadınlarda çıbanlar, katm· • 1 . • rı 1 ary e ma 

yacak ahkam çıkarıldığmdanben ::r gene peyda oh ... Demek ki bat· 
erkekler e•li oldukları zaman ger- lr.a bil' teY düfÜJ"'M" lazımdır. 
çekten daha çok yapdıklan meyda· Hekimler de, baytarlar da 
na çıknıııtır: Şu kadar ki - farel~r dikkat etmiılerdir: Evliliiin hemen 
iizerinde yapılan la~~tuvar .~e_cru- ilk zamanlarmda buıl olan ~avru· 
beleri ... göre - evhhgan verclig_ı ~ larm babalarına benzemelerı pek, 
layhğı ifrata götürmemek ~by v~~ pek nadirdir. Bir zaman sonra doğa-

Kadmlara selince, ~-~ açlft e .. cak yaYTUlarm babalarına benzeme
liğin faydaamdan, hatta t~detle:. let"i ihtimali daha çok olur ... Bir ko· 
zumundan hiç bir vakı~ ıupbe e ~- cadan dul kalan kadm ikinci koca -
memiftir. Bir kere, neaıl ~ır~kma ' smdan birinci kocasına benziyen ço
ljOCuk yetiftinnek için tabıa!ı~ v~~ : cuk dofurabilir. Baytarlar bu kaide
diii ihtifaç kadında daha tici et •a- yi haylıca zamadanberi bildik~erin • 
dir. Kız çocuğunun bebek!erle °.:;' den babalarına benzeyen. batta hay
mağı .evmeai bile bunu ıspat her. vanm daha önceki etine benzeyen 
Genç kız çocuklara bakmaktan or avru yetittinnek için o kaideden ia
lanır. Evlendikten sonra çocul:h:: ~ifade ederler. İnaa~la~a .d~ öyle 
mazsa, eti erkek buna pek de olduğu romanlara bale gırmıtlir. 

rmed · • · halde kansı he -miyet ve ıga ' urmaktan Bunu izah etmek için de evlilik 
kimMn •• hocalara bat v 

· k '--z Onun içia ktı.dınd• ..,. 
gen •- ·• • adeta 1-.mek erkeklerdeJrjeclen sıy • 
bü ~ir ihtiyaçbr. E•l..-ÜY• kı~ -
kendilerine bir koca bejeDlll te 
çok t_...diit eden ıenç bayanlar ne 
c1erı ..... deainler - rub~• ~~--

. . ..._.. •. Bekar ....... , 
z ... yı tellllll buk ihtiyarladıklarnu 
kadml ..... ça 
da ı.-1ı- bilir .. 

E.tilik seaç kıdarm bazı h~u -
ı......- bir de deYa olur. Eaki sa· 
........... smç kızlarda çok sörii • 
1 ~lafa, iaeri, l&l"a, awaca 
• ..,...... ı.a.tabklarma kaqı ev-

bayatmcla babadan anaya, doiacak 
çocuk tohumunun yaramdan bqka 

bir madde daha seçtiiiıni kabul e • 
derler. Bu madde çocujun babasına 

benzemesine, hatta IODl"aki kocadan 

ha'..11 ola~ 90Clliun ilk koca7a ben -
zemeaine tıebep olur. 

Genç luzm evlenmeden önce eli~ 
rindeki çatı.klan Ye titl•i, yüzün • 
deki çıbanları ... _,_ darlıtmı ..... 
lendild .. eonra ıeçinn de, fÜphe .. 
.iz, lcim1aca t..tıihiai beaiiz hil.-. 
dilimiz hu maddedir. G. A. ~ bGJGk hekim Jpokrat taY8iy• 

~eabeıi bir çok hekimler o -

1111 dediğini tekrar etmiılerdi. He • .J l lll lll 111111111111111111111111111111 h .. 
:imlerle alay eden Molier'in bile be- _ : 

nizteri sarı kızlara evlenmek tavsiye : Ankara Borsası : 
ettiğini de Zoraki Hekim' de elb tto : E 
akamutunuzdur. :5 29/11. tefrin/1938 fiyatlan 5 

Şimdiki luzl&rda kuwzbk ve öt• :5 ÇEKLER 5 
ki hutalrklar az görülüne de evlilik :5 Ac:ıhk F. Kıpanıı 'P'. 5 
----~ de bazı haatahklarım : 5 
geçirir. ~•ıı:lıimcla elleri ao - S Londra 5,80 5.80 : 
pktan çok çatlıyar-. ~·-hir ba. : Ne~york 124.5121 124.115 : 

d 'k b arıza~ - Parıs S.25 3.25 : 
yan evlen ı ten sonra u 'P - _ ~İINW. 6.5525 6.55H : 
nutur. Yüzünde kan çıbanl~__ç~k: " : Amsterdam M~ ~.§ 5 
ran pc:eleri vücudu ijnelenen:a a- E Berlin 49.8825 4'-AZ'S : 

' f darlıg• mdan sıkıntı çe • - Br!iJ'ıel 21.075 21.075 -
ıman, ne M • . : Atına 1.0575 1.0575 : 
ken bir genç kız bu ballerın ~eps~ • :E Sofya 1.5275 1.5275 5 
elen hirdeo birekurtulur .•. lıuı - ıa- : Praı 4.275 4.275 : 

. . b tuhaf deyiniz - en : Madrid 253 .. 84035 253:~s : 
~-=-·.enız aız una f k : Varıova : 
.qade dikkat• çarPaD tara ı ~ası : Budapeıte 24.68 24.61 : 

meeela bir vazifeyle uzunca müd • : Bukrq g:;~:~ ~:;:~~ 5 
det eviodea ayraldıiı valut gen~. ka • - ~~~~ı:1ma 33.86 SU6 5 
dın• yüzündeki çıbanların, vucu " : Stokholm 29.8925 29.892~ : 
dundaki kafmtınm tekrar peyda ol- E Moıkova 23.5575 23.557 : 

.. ve kocaa• dönünce lıemee kay~ = ESHAM VE TAHVILA T = 
-:=1mas1Cbr ..• Evlenmed~. önce belb E 19ss Türk Borca L i 
r.ınlercle intizaman:blc goren, MDCI : 193S Tiirk Borcu L i 
--1.ea Jus)arm ela evlendikten eonra : 1933 Türk Borcu II. : 
~- urtuldukl bayan E 1933 İkramiyeli 30 _ 
bu hallerden k U'llU • - Ereani . 19.30 19• : 
lar pek iyi bilirler . . • . . : 1933 ,as ikramiT•h ı 9.- ıt.- : 

Kadınlar için evlılıgın bu ~~~Ü ':iıt1lllllllllltlllltllllllltlllllllllll~ 
atfetmeli? Evhhgın 

fay dasını neye 
2 

t 

BÜYÜK YEMiN 
il:==============:=~:=:- 30 -=~ ~ Yazan: Baron•• Orlızi 

. ·ııeti j g· ını araştırmak üzere ancak on kadar 
.. tebatlerle mı 

ıediyorlar ve mus klar irat aza topalnmı,tı. . 
tazyik edenler aleyhıne nutu kk" - Mara'nrn olümUndenberı, Marle~ 
d l rdı halbuki onların t.ah~ du "htllal mahkemeıi müddeiumumisa 

e er e ' tebidınkın en 1 • ı·k k r· mü en müstekreh ınus dostu Fukiye· Tenvil'le bır ı te u u-
daha zalimane idi. 1 'n ha- biın rirasetini eline almııtı. . 

Kırık camlı küçük penc~r~ erı ka • Gerçi d0tıttular, - mlifterek kınler 
valandırmıya kafi gelmedıgı b: na • onları biri.birlerine yakın~aftmyor • 

1 k e rütubetli salon onl~rı z d Fakat biribirini gözethyen, taras· 
ran ıd vb' hliriyet mabediydı. ek· ut- den ve her biri diğerinin itibarı -
zarın a ır kası aya su e • da 
minde, kalın .bir ~oz. ~~lar az çok nı bal.ta.laınak için ıaman altın ça-
seslerini hafıfletırda. şy aklıklar lışan ıkı dost. . T 'l' 
sallanan iskemlelerden ve ay a rna· Şimdi, üstUnlUk Fukıye- _envı 
.. . dizili kalaslardan yapılm deydi çünkü Merlen utançlı bır mu-
ustune . D" r boyunca ' t 
salardan mürekkept•: ıva i tiına vaffakiyetsizliie u&raaııf 1

' • 

dizilmit bof fıçılar, ıcabmda, iı~eırıle Bir kaç baftadanberi Konvanaıy?~-
kalabalık olduğu zamanlar, tüpheliler kanununa muhalefetını, 
vazifesini ıorürdü. cu~ı samanda balkın üıtündeki uıl 

Tütün ve yai ınumlarının du;.::~; :!1atını. ve itiba~ıııı ~edemediii 
her tarafı aarııntıraklık. emı~ teki aıHlektatı Dölatur u dev~rmek çare -
b' ki tabakasiyle örtmüştü. P bi 1 rini arıyordu. Merlen kininin ken-

d~r r ıüsliyen çii kıraıuı nef ia r de. . e ilham etti il projeleri bir çok 
avarı . 1 da dindar ve ısın . '-~ da 1 il 

frikya takydinan a t~n .. • biına esi defalar Uhuvvet kulübü ~• r ar e 
be iniz bir el, kulübun r üsakere etaıifti. Hentb hiçbir karar 
alt~~~. kurulrnut o~d'!gu Mara nın S:rnmit delildi kiı vuiyet birdenbire 
ba 1 mefbur cürnleleranı k~ralam~';;· : nditiğinden enteresan olmu9tu: 
~ akpm. Madam Gi~otıne ta rn ~lator aleyhinde, büyük ümitleri 

etmek üzere hangi yen~. ku_rba~ları~ haklı göeterccck bir imzuu ihbar va
mcydaııa çıkafılınaS• mun•ıp o aca 

CEMBERLEYN'IN GENCLl&i 
..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111ıı1tttıı11111111t11ıııa.. - -= = - -- -= - Kômil insan 
: ilmi seçen diplomatlardan birisi de ıüphe- halletmek ve hiç bir zaman bqb bir tekil ihtiyar et- : Hayatm halrikui; yquna.k, ~ 
: B astinlerde dünya aiyuet llemiııde mı çok 11nda çılanuı muhtemel ihtilAfJan miifavere 10u7ıe : 

: siıı İnslll• Baıveklli Nevi! ÇemberleTft'dir. memek hususunda Hitler'le beraber bir beyanname E 1141D&k ve vazifesini yapnll§ olarak 
i Çekoslovak mneleai yüzünden bir barp ih· i.maaladı. Böyle bir beyannamenin Franaa ile Hitler : gözlerini vnnıımak! 
: timali bahia mevzuıa olduiu ııralarda Nevil arasında da imza edilmesi icap ediyordu. AJ'lll za - : ., ---
: Çemberleya, her 1e1e ve battl hudutlarda manda Çemberleyn'in hedefinin J'Crino selmeai için : F-'- ·· l'" t'" l" _.ı...'lir 
: seferberlik baaırhldarma raimen harebto Fransa ve 1neiltere'nin ayrı ayrı ltalya ile d09t se- : -at, tür u ur u yafan11Uı ı 
: ıeçmiı, Münib konferansını hazırlamıı ve 69 yaıı- çlnmeai aaruri idi. Bu maksatları temin için seçen- : Nebatlar gibi; doğmak, sayılı günle-
: nı heaaba katnuTarak ilk defa ta7yareye binmiı, illi· Jerde Hariciye Nazırı Halifalı:s ile beraber Parıs'e : rini geçirmek ve yok olmak .•• Bir an. 
: nıh'e eelmiı ve niha,.et mal6m netic:e,.t hasırlamıı - sittl. Daladiye ile yaptığı müzakerelerde dörtler : aüzel bir bak.atı cezbedebi~ 
: tır. Bundan sonra Çemberleyn'in ismi, diplomasi ta- paktına varmak için çok esaah adımlar atıldı. Bu me- 5 
: rlhine "Şemıiyeli sulh havarisi" diye seçmiıtir. yanda Franaa'nın da Almanya ile beraber aulhu lı:o • : ne mutlu onlara! 
: Çllnku Nevil Çemberleyn, tayyaredeyken bile ıemıl- rumak ,.0ıunda bir beyanname imza etmeei lı:ararlaı- : Z&hife gibi J ayaklar akmda ..._ 
§ !::ı: r.~::1ıa~:'r~:1e :f:i~::~~~n~~b=r:ın:r:: tı. Bu kadar geniı bır faaliyet aarfeden bir adamın § nerekl Mil)'Oftlar: "vay urtJml" eli-

§ ::~J!~~~1:~;:ı:ı~1~~i1~1.::;: ~:~~aı,~·v:.;:~: !:~a:~h~:~~r~::;1!;! d~:~~ec~:!~:~ı~';:·~nk:~:~i: S y9Ceklerdir. 
: bet adımlan atan o oldu. Almanya ile tnsiltere ara - tine dair bir fasıl bulacaklardır. E İnsanca; seçtiği faaliyet ..ı.aam.. 
: : da lr.endiai, ailNi, llMIDleıketi ve be-- -: : teriyet için faydalı bir umar obrak 
: : yqamak ve çallpn&k. Bütün nazar-
'=İ ı ıı ı ıı ı ıııı ı ııııııııııııııııııııııııı ııııı ıııııııııııııııııııııııııııı ııı ııııııı ı ı ı ııı ı ıı ı ıı ııı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ı ıı ı ı ı ıı ı ıııııı;:' lar böyleler.in-dedir: l{ıskanç, hay

N evil Çemberleyn, 1883 den 
1886 ya kadar, ağabeysinin 

de devam etmit olduğu Ruıbi mek
tebinde okudu; kabineye ilk defa 
girdiği zaman, Rurbi talebeainin 
çıkardığı "Meteor" gazeteai, bu ta
yin keyfiyetini bir liıte ile haber 
verdi. Bunun üzerine yeni bakan 
ıu telgrafı gönderdi. "Teıekkür e
derim. - Bir Jnaanı, yalnız Meteor 
kendinin hak ettiği yere getirebi. 
lir." 

Çemberleyn, Rucbi müdavimleri 
aruından çıkan ilk bafbakandır. 
Çemberleyn'lerin en genci olan bu 
zat, Rupi mektebinden sonra, Bir
minıham'daki Mason kollejine gir
di: bu kollej, ıonradan, teıisinde 
babasının büyük hizmetleri dokun
muı olan üniverıitenin bir kıımını 
teşkil etti. 

1890 da, Çemberleyn'in babaaı, 
Nevil'in ilerideki hayat iıtikameti 
üzerinde çok teairli olmut olan bir 
İfe girişti. Joscf Çemberleyn, resmi 
hayata atılmak maksadiyle hissele
rini başkasına sattığı müessesesin
den geri cekildi; elindeki serma
yenin büyük bir kıımını Cenubi 
Amerika eshımma yatırdı. 1880 nin 
ıonlarına doğru, Arjantin parası 
düf!lleğe bqlayınca, çok büyük za
rarlara girdi. Bu 11ralarda Montre
al'da rastladığı Bahama adaları va
lisi, ona, bu sömürgelerde yetiten 
Siaal adındaki bir nebatın çok ka
zanç bırakacağından bahaetmitti. 
Bu ottan, Manila'da yetitmekte o
lan kendirden daha mükemmel bir 
nevi kendir elde edilebileceğini 
söyliyen vali, İ§ geniş ölçUde tutul
duiu takdirde, bu uyede adalar
daki ekonomi inklpf edecell pbi, 
ıermaye koymaktan çekinmiyıcek 
olanlara da çok klr bırüacalmr 
ileri sUrmüttU. Ba mesele, emper
yaliıtlilin ele bq19r olarak tanın
mıt olan Joscf Çemberleyn'i, çok 
allkalandırmıt ve bir it adamı ııfa-
. le de kendine çok cazibeli gö-

r · in, bu sabada da 
talihini denemefe a 
üzerinde çok geçmeden, iki oilunu, 
Siaal nebatından kar temin etmek 
imkanları tetkikine memur etmitti. 

1 ki karde§, on iki tonluk bir 
yelkenli ile adalara hareket 

etmişlerdi. Gemideki kamarada bir 
kiti yerde yatabiliyor, biri de ancak 
bir sandalyade oturabiliyordu; ta· 
van dlSfemeden dört kadem yüksek
ti. Bu daracık vaziyet yetitmiyor
muş gibi, üstelik havada çok berbad 
olduiu için, gemiye mütemadiyen 
ıu giriyor ve iki kardeıin kamara
sını ideta su havuzuna çeviriyordu. 

ki olmuttu. 
"İtham edici vesikalar ... ", "Ciirn -

huriyete kartı bir suykaat ... ,, bu mua-
dilin, enerjik tedbirlere ve ıpiddetli 
tenkitlere daima muhalefet etmiş bu 
hararetsiz adaman cümhuriyetin dilf • 
manlariyle anlaımıt olmaıından da • 
ha tabii ne olabilirdi? Katil Şarlot 
Kordey'i kurtarmak istemif olan bu 
adam, dük Kape'yi (•), Manon Ro • 
lan'ı yeya hain Jironden'leri hakh iş
kencelerinden kurtarmıya teşebbüı 
etmiyecc-k miydi ? 

Sevincinden çıldıran Merlen, Dö
latur'un ihanetinin delillerini bul • 
mak için Selimetiamme komitesince 
emredilen ev araştırmasını idare et • 
miye tayin edilmişti. Ve Merlen eli 
boş dönmüştü .. 
Teıebbüaünün muvaffakiyetsidiği

ni tamir için Dölatur'un mefruz metre 
ıi ve anlaşılan ihbarcı11 olan bir aris
tokrat kızın tevkifi zayıf bir tivizdi. 
Hakiki hedefe vaaıl olunamamı9tı. 

Merlen o akıam, Kör Beycir'in al· 
~k ve karanlık aalonuna ıirınce, et -
rafında bir huıumet hava11 hl kim ol· 
dutunu farketmittl 
Hanın nadir iakemlelerinden birine 

otunnut olan Fukiye-Tenvil taraftar· 
ları aruında aaltanıt ıUrüyordu. Bun 
lar aruında, bazıları eakl rejimin düs· 
run lriiçük burjuva kıyafetini tat• • 
yorlu; diğerlerinde Sanı-Culotte'la· 

(*) Capet, hukumdar sulilesının ısmidir. 
ki, ıhtılilden sonra onaltmcı Lw'7i bu adla 
aıamak moda olmuatıa. 

Dalgalar tayfalardan birini alıp gö
türmüı. zavallı adamcağız güç bela 
kurtardabilmitti. Felaket 1ade bu 
değildi. Ayrıca iki kardeti tiddetli 
bir deniz de tutuyordu. Halıbuki her 
ikiıi de denize mütehammil kimse
lerdi. Mamafih, insanın yaıı yirmi 
ıularrnda olunca bu gibi felaketle
rin tesiri de tatılacak derecede az 
oluyor. Kısaca, iki delikanlı, baba· 
}arının kendilerine vermiı olduğu 
vazifeyi baprmıılardır. İki Çem
ber1eyn Andros adasının Sisal ot· 
tarının yetiıtirilmeaine çok elveriş
li olduğunu tesbit ettikten ıonra, 
babalarına bir rapor verdiler. Bu
nun üzerine, Joscf Çemberleyn, o
ğullarının fikrine ittirik ederek a
dada faaliyete geçti ve Nevil'i iş
lerinin takibine memur ederek ada
ya geri gönderdi. 

Nevil, aileıine has olan bir enerji 
Ue harekete geçti. O gilnh~rde And
roı adaıındaki nüfus pek azdı. Aha
lisini teşkil eden yoksul zenciler 
sünger avlayarak ıcfil bir hayat sü
rliyorlardı. Koca adada üç beyaz 
insan vardr. 

Joaef Çemberleyn, bu adada doğ
muş olan Knovlea adında bir ingi
lizi idareci olarak angaje etmişti; 
Nevil bu zatla birlikte adaya gel
diği saman, bqlarrnı eokacak bir 
yer bulamamıılar, biT zenci bara
kasına yerleşmek mecburiyetinde 
kalmıılardı: Baraka, penceresiz üç 
büyük odası olan bir yapı idi; dö
şemesi çimentodandı; çatısr, akrep 
ve kırkayaklara yuvalık eden ot ve 
sazlarla örtülü idi. Nevi\, kendine 
yaptırdığı ev inşa edilirken, bu ika· 
metaihta idareciıi ve on bei yerli 
maranco•l• birlikte oturuyordu. 
Ahçılılr y&Jb bir sencl kadmı 7&
pıyordu. 

Genç piyoniye'nln üzerine at
dıfı vazifeler çeıitll idi. 

İlk iti. işçi temin ederek tarlaları 
sürdürmek oldu. !Kiler, gUndetUc
lerini muntazaman atmafa ba9layın
ca, onlara mahsua bir bakkal dük
kanı açmak icabetti. Bir müddet 
aoaHsı tpllndlllUt itleri bitince, Nevfl, 
bu bakkal dUkklnındaki tezclhuı 
başına da geçti. Tarlaların hazır
lanma iti ilerlediii bir sırada, mer

can kayaları dinamitle atılmak su
retiyle bir yol açmak lizımgeldi. 

Nevil'in bu &ibi işlerden hiç haberi 
yoktu. Hele ittiil maddelerini hiç 
bilmiyordu. Buna rağmen bu ite 
Nevil'in nezaret etlne.i ururi idi. 
Nevil Çemberleyn, bugünlere dair 
aileaine yazdığı bir mektupta ıun
ları anlatmaktadır: 
"Sabahın aut betinde kalkıyo-

rm mühmel kıhğı göze çarpıyor

du: Çizgili pantalon, temizligi 9üphe
li bir eömlek üzerine geçirilmiı dlig
meleri çözük bir caket, üç rekli ko -
kardı tafıyan kırmızı kuli.h. 

Aksak masalar üzerinde, içtimaa iş
tirak edenlerıin vatanperverane hara. 
retlerini ara ura çekerek 191tmaları i
çin içki şitcleri duruyordu. 

Merlen, içeri girerken somurtkan 
bir bonsuvar homurdandıktan ıonra, 
salonun en uzak bir köıeıinde otur -
maya gitmifti. Selimı aoğuk kar!ılan
mıştı. Bizzat Fukiye-Tenvil müsteh
zi hır tavur ve fenaya ilamet bir na • 
zarla eğilmifti. Sonra ona her hitap e
ditinde müstehzi bir müaaadekirhk 
tavrı takınmıftı. 

Müddeiumuminin etrafında topla • 
nanlar yıldızının yilkseldigini farke • 
diyorlar ve onun peykleri ııfatiyle 
vaziyet ahyorlardı. 

Bir adam azmanı, genit omuzları -
nın ve kocaman yumruklarının ilk ba
kışta kömürcü ve hamal esnafına men· 
ıup undırdıtı bir nevi dev, Marlen'in 
oturduğu muaıun yanına bot fıçılar • 
dan birini yuvarlamıt Konvanıiyon 
mebu•unun kart•ına oturmuıtu • 

Fukye - Tenvil kötü bir &ülütle a
tılmııtı: 

-Gözünü aç, vatandat Lönuar. Bu· 
rada hazır bulunan vatandq - mebus, 
elinden kaçırdıiı mebuı Dölatur'un 
yerine akın Hni tevkif etmeıin. 

Lönuar, bir küfürle: 
- Bah l Cevabını vcrmi9ti, on.dan 

rum. Bir bardak çay içtikten sonra, 
evimden üç çeyrek mil meaafede 
olan tarlalara gidiyor ve işçilere ne· 
zaret ediyorum. Bazan bizzat kaz
ma ve küreğe sarılıyorum. Bu ha· 
reketimden işçiler son derece mem
nun oluyorlar. Saat dokuza doğru 
kahvealtı etmek için tekrar evime 
gidiyor, kısa bir müddet ıonra tek
rar tarlalara dönüyorum; öğle ye
meğini, aaat bire dogru oraya gön
deriyorlar. Öğleden sonra ıaat dört
te paydos ediyorum. Fakat, ondan 
ıonra, milyonlarca sivri sinek ve bu 
sivri sinekleri kaçırmak için yakı
lan ateşin dumanı yüzünden, nat 
sekiz raddelerinde yatağa girinciye 
kadar hayat tahammül edilmez bir 
şekil alıyor~· 

V aziyet, yavaş yavq düzelmiş 
• ve evinin inşaatı bittikten 

sonra Nevil'in yapyıı tarzı tekrar 
yoluna girmişti. Bu evin, ıivri si
neklerden korunmak i~in tel kafes
lerle çevrilmiş bir nerandaaı vardı. 
Akpmlarını burada rahat geçirebi· 
liyordu. Babası ve ağabeysi gibi 
o da okumağa çok düşkündü. And
reas adaıında bu iptilAsını tatmin 
için bol bol vakti vardı. O günler
de, bilhaısa tekimUI teorisini oku
yor, uzun gecelerde Darvin ile Na
las'ı bliyük bir allka ile etüd edi
yor, aynr zamanda tarihi eserleri, 
otobiyoğrafileri gözden geçiriyor
du. 

Nevil Çemberleyn'in hayatı dai
ma çetin mücadelelerle geçmiştir. 
Andreas adasında bulunduğu sıra
larda her yıl, üç ayını lngiltere'de 
geçiriyordu. Onu gören arkadaşla
"· sölcedeki harareti 38 derece o
lan bir memlelrette ,........ oldutu 
halde, pllnıhat oJuıuna hayret .. 
diyorlardı. Mamafih, bir gün mer· 
can kayalıkları araıında dolaıırken 
ayatı kayıp yuvarlanm19, bir bqka 
sefer zehirli bir alaca yaılandığı 
için kanı zehirlenmiı, günün birin
de de onu güne§ çarpmıttı. 

Adadaki itler yoluna girmit ol
makla. onun faaliyet sahası daral· 
mamış bilikiı cenitlemiıtl Yeni a
çılan yolun birkaç millik k11mı ik
mal edildikten sonra, dekovil hat
tının rayları tefriş edilirken iti biz
zat idare etmiıti. 

Sisal'in büyüyüp yetişmesi için 

bet yıla lUzum vardı. Halbuki, bu 

beş yıl geçtikten sonra, tam mahsul a
lınacagı zaman, bütün tarlalar ıara
rıp solmaia ve bir yandan da kuru· 
maga başlamıştı. Tarlalar liizumu 
veçhile derin sürülmemişti. Bundan 

dolayı ekilen Siaal'ler kök aaldıktan 

mı korkacağım? Vatandaf. mebu. 
kimseye fenalığı dokunaauyacak ka -
dar aristokrattır. Ellui çok bcya&dır, 
ve cumhuriyeti kuvetlendirmek icap 
edince, işin gücünu ba'kalarına bı -
raJcmayı tercih eder. 

Adam azmanı, bu müaavat urında 
göııden dlitmilı olan hitap üzeriqde 
israr ederek mUıtehzi bir tebeHiam • 
le: 

- Degil mi, mösyö Meden? Diye i
lave etmitti. 

Merlen homurdmdı: 
- Vatanpervcrliğim, k .. kançların 

hücumlarından korkmıya lüzum kal • 
mıyacak kadar herkıeıin ınalUmudur. 
Dölatur'a gelince, bu araftırmanm, 
bana onun aleyhinde, deliller temin e
decegipi iddi etmitlerdi. Yalanmış • 
Hi.ç bir fCıY bulamadım. 

Lönuar yere tükürdü, kıllı kolları -
nı maaanan üetünde çaprazladı ve agır 
bir eda ile dedi ki: 

- Hakiki vatanperverlik, tecrübeli 
ıons • tulotte'lecin vatanperverliği lü· 
zumlu tedbirleri bulmaıını bilir ve hiç 
bir tcYi teaadüfe bırakmaı. 

Devin aözlerini tuvipkir bir bo • 
murtu korosu ltal'fıladı. 
Hazır bulunanlarm HJDPatik tavır

larmdan ceearet alan Lönuar geveze
liğine kermi verdi ve Dölatur'a kartı 
hazırlanan darbenin &kametinden 
Merlen'in muvaffakiyetaizliğiyle bi -
raz mÜtNelll olan bofnutsuzlar gru -
punun riy..etini kendine izafe eder 
göriinUyordu. 

ran. hain, takdirkar nazarlar! Kabil
se sayınız: iyi ki hayatm hakikatini 
anlamı§ olan insanlar aayılamryacak 
kadar ~tur. Etrafınıza balnnn. 
hemcinslerimize neler borçlu oW.
iumuzu görüraünüz. UIUn uaia 
gitıniye ne lüzum var? Acıu dünldi 
sibi kalblerimizde olan büyük -- -
nı her gün hatırlıyoruz. lıte vaaııiyet
nameai. Ölümün de kendine bu bir 
hakikati yok mudur? Ah, ölmeeey -
dil Fakat, öleceğini biliyordu; vaei
yetnameaini ilk lefl"İn bqmda not. 
re tevdi etti. l{i.nıil insan böyle olur. 

Büyük dediğimiz adamlardan ba
zıla... aiyaai vaaiy.tnameler twtip 
etmiffer, kendil.trinden aom-. sele
ceklere bilmedikleri tartlar içinde 
yol göatenniye kalkaşmıılard ... Baa
ları benlikleriyle öyle metbu bir hal· 
de yqaınlflardır ki bu b•lik MiW.. 
leri vuıtuiyle mi»taldMl wrlarcla 
da var olacaiuu aanmıtl&r, salıtanet
lar luınnutlardır: 

Ol aaltanabn yeller eaer timdi )19-

rinde I 

Biz O'na: 
- Ölünciye kadar Cümhun-eNi, 

dedik. 
Cevabı sadece: 
- Haya! kanun neyi icap ed~ 

.. ... oldu. 

Ölümün etiii.ndeı 
- Bu 'benim vuiyebMmemclir. S

ze tealim ediyorum. Kanuni icabatı -
nı icra ederainia, eliyor. 

Kendisi gibi manalarla dolu uil 
birvuiyetnaıne: Şef her feYİni Cüm,. 
huriyet Halk Partisine, yani mili.ti
ne hıralmuttır. Fak.at, iwa .Atuürk 
lrıendine ,U...a baib oaaa .......... .......... w,. ..... 

Atatlrk'b ...ı ·~ .. 
serinde mündemiçtirı 

.. _ Bu neticeJ'İ türk pnçliiiae • • 
manet ediyorum. 

'' Ey türk sençliti ! birinci vazif .. 
türk ietiklalini, türk cüımburi,.w.i 
ilelebet mubafaaa ve müdaf.a el· 
meldir.,, 

Ne aüse1 hayat, ne süael 9-
lüml - N. Baydar 

sonra, kurumaga yüz tutmuştu. Bir 
kaç ay süren bir Umit dıvreainden 
sonra, Josef Çemberleyn'in tetcb
büsü akiın bldı&ma artık kimaede 
ıUphe kalmamıttı. Ziyanı, 50,000 İn
giliz lirası idi. Darbe ağırdı. Çünkü 

Arjantin'de de büyük zararlara ui· 
ramıtlardı. Fakat Joaef Çemberle
yn kendisine has olan büyük bir 

kalen~rlikle bu zaran ıineye çek• 
mesini bildi. 

Lönuar manidar bir bctaatle: 
- Merlen, cger bu kızın Dölatur'uD 

suç ortagı oldugunu anlamadmaa ıen 
bir ahmaksın, dedi. 

Merlen'in benzi attı. Kartısına diki
lip onu bu kadar emniyetle muhakeme 
eden bu tüylü devin onunde, kendisi· 
n.i fİrndiden bunca masumları gönder
miş oldugu o merhametsiz mahkeme
nin huzurunda sanıyordu. Salonun ni
hayetindeki masasının arkuında, ken
disini mahkemenin suçlu mov.kiinde 
gibi görüyordu. 
Ekşi bir tavırla: 
- Neden bu fikirde olacakmıtım? 

Dedi.. Bu kız onu ihbar etmi,ti. 
Bu acınacak müdafaayı bir kaç ia -

tihkarh l&tife ıelimladı. 
Fukiye - Tenvıl milıtehzi bir tavır

la tefsir etti : 
- Sana göre, bu, cümhuriyete kar· • 

fi bir cinayet degil midir. Fakat ati· 
kirdır ki kanunları yapmak ve tatbik 
etmek ayrı ayrı ıeylerdir. 

- Ne yapabilirdım? 
Lönuar homurdanarak: 
- Şu safdile de bakın! Diye hay • 

kırdı. Siz ol.aydınız ne yapardınız, 
vatanperver kardeşle 'm? Sorarım ıi
ze; onun yerinde olaaydmız ne ya -
pardmu 

Fıçıyı ayagiyle itip uzaga yuvarla -
"'ıktan sonra, adam azmanı ayaga fır • 
lamıftı. Merlen'e ietihkariyle tabak -
kiim ediyordu; ihanete kaçan bir iciz
liği enerjik surette ortaya koyuyor • 
du. (Sonu vu) 
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Gene çocuk yüzünden 

Dört kadın saç saca 
~ 

baş başa girdiler 
... - Seher, Ayşe, Güler, Cici... 1 - 21 yaqınd d · .. 

• • •• .. .. :r a varsınız, esenız us-
Sesı sa.da, ve bu davetı ustune ah- tunüze hücum edecek kadar d · ı · 

nan yok 'd b' . • a ı erı 
.. ·: . . gı e ılırlerdı. Kadınlarda yaş mesele-

Mubaşır elının ayasını ağzına yar- si bir türlü halled ·1 • • 
d d' y·· .... "'b" 1 emıyor vesselam ~;tncı .. ver . ı ._ uzunu o ur yana dön- Davacı Seher anlatıyor: .. 
du, gozlerını yumdu; bir daha bağır- - Yed' d b' -
d . ı yaşın a ır çocugum var 
ı. .. . . efendim, (Dikkat buyurur musunuz, 
- Seher, Ayşe, Guler, Cıcı... Seher 12 yaşında evle · 

1 Derken k ı b ı v • • • • • nmış o uyor) a-a a a ıgm ıçınden ıkı gol- kı llı uslu bir k .. 
·· "ld" B ' · · çocu tur Geçen gun ge suzu u. ırı sıyahı beyazına ka- baktım ki bu A k d · 

r şm ş h · b yşe a ın zavallı yav-ı ı armanıyeye enzer carını top. rucağızımr dö .. d K d 
Jrya topl .. k' f , - . . vup urur. un urası-

ıya, ote ı çarsa mm etegını nın tersini e l ' d b 
savura savura ' k ' b . v a ımın oyanına uya-

1 ı. ~y~n: nına vurdukça o bağırır, ana ana diye 
- Desturun, bızı ıstıyorlar, diye beni sesi ı · _, d K 

salona dald la er. çım uayanma ı . apıya 1 
r. ç ıktım. Bu Ayşe kadına: 

Ya evelce de bu salona uğramışlardı - Y..adrnım, dedim, ne sucu var ki 
veya dışarıda tecrübeli birinden ders yavrumun? Bir günahı var;a söyle 
almışlardı. Çünkü yerlerini şaşırma- bana, hen terbiyesini veririm, sen ne
dılar. Seher davacı yerinde, Ayşe suç- ye döversin kendisini? 
lu mevkinde makamlarını işgal etti- Bunu demeseymişim keşke... Daha 
ler. lafımı bitirmeden evliidımı bırakıp 

Ya Güler'Je Cici diyeceksiniz? 
benım üstiıme yüklenmez mi? Arka

Yok onlar, tebligat yapıldrğı halde sından annesi, arkasından da Cici hü
gelmemişler. 

cum ettiler. Beni avluya soktular. 
Hakim Fethi, çarlı davacrya sordu : - Ne ile dövdüler seni? 
- Adın ne kızım? 
_Seher. - Ne ile dövmediler ki halCim bey .. 

Bu çocuğumu dövdüğü kundura ile 
baş ıma, gözüme vurdu. Ayakkabının 
sivri topuğu suratıma geldikçe gö

- Babanın adr? 
-- Seher, ef endirn. 
-- İkinizde mi Seher 

olur mu? ' erkek Seher zümden yalın yalın ateş çıkryonlu. 

Ahmet oğlu Ahmet, Mu~tafa oğlu 
Mustafa skk sık görülürdü ama, Se
her kızr Seher'i ilk defa duyuyorduk. 
Bereket çabuk tashih olundu. Seher: 

. - Kulağım biraz ağır işitir de ba
kım bey, dedi, duyamadrm babamın a
srl adı Dursun .. 

Annesi de saçlarıma abandı, Cici'ye 
gelince, o da yumruk attı, tekme vur
du şuyanıma buyanıma ... 
Ayşe gayet sakin, neticeden emin, 

hatta biraz da Seher'e karşı müstehzi 
uu hikayeyi dinledi: 

!YURTTAN RESİMLERi Uludağ' da 
kış sporları 

başladı 
Bursa, (Hususi) - Uludağ'da kış 

sporları başlamıştır. Henüz çok fazla 
kar yağmamış olmakla beraber, bir 
çok ecnebi ve yerli sporcular bayram 
tatilinden istifade ederek Uludağ'a 
çıkmışlardır. Otel civarındaki karlar 
kendilerini tatmin edemiyen sporcu -

1 

!ar, spor zevklerini Uludağ zirvesin -
de bulmuşlardır. Uludağ'da otel ve 
kayak evlerinde bu sene bir çok yeni
likler yapılmrştır. 

Burl"a'nm planı 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizde müs

takbel plan etrafında tetkikler yapan 
profesör Prost !stanbul'a gitmiştir. 
Profesörün projesinde Bursa'nın ta -
rihi kıymeti haiz eserlerinin birinci 
ı.ılfinda yer alacağı söylenmektedir. 
Bilhassa Yeşil Türbe ve camiin şeh -
rin her tarafından görünebilmosi te -
min olunacaktır. 

Adana' da 
ekim 
Adana, (Hususi) - Çukurova'cll 

hububat ekimi sona ermek üzered 
Önümüzdeki hafta içinde pamuk eld 
mi hazırlıklarına da başlanacakt 
Bu yıl da geçen seneki miktarda P' 
muk ekileceği tahmin edilmektedir. 

Adana1da portakal 
Adana, (Hususi) - Geçen seneff 

nazaran bu sene portakal rekoltetf 
azdır. Buna mukabil kalite yüksek' 
tir. Dahili ihracat işleri başlanuştıf. 
Bir çok ecnebi firmalar taleplere haf 
lamışlardır. Yakında dış piyasalar' 
ihracata başlanacaktır. 

Aclana'da sehzc> pahalı 
Adana, (Hususi) - Son tufan do• 

layısiyle şehrimizde sebze fiyatlatl 
çok pahalılaşmıştır. Domotesin kilo• 
su 6, patlıcanın tanesi bir kuruş, fa• 
sulyenin kilosu 10 kuruşa satılmakW 
dır. 

Bergama'da kazılar 

Küçük Asya'nın kıymetli 
eserleri çıkarıhyor 

Yalnız kulağının ağır işitmesinden 
değil ; k~laklarını çarın içine sıkıştır
mış, hanı babasının adını sormak de
ğil, yanında top atsalar gene güç du
yacak gibi bir şey ... 

- Ne diyor sun, duydunuz mu Se
heri, diye sorulduğu zaman da gene 
aynı sükunet ve sekinetle cevap ver
di: 

Çubuk kaza•ı yolunda Karacauiran reımesi 

Ve eğer, sağ kulağına hafifçe hava 
aldırmayı akıl etmemiş olsaydı, mah
kemenin sonuna kadar kimbilir ne 
garipliklere şahit olacaktık. Mesela: 

- Seni kim dövdü? Sualine, sıkıla 
büzüle: 

- Daha yirmi yaşımdayım efendim, 
C!iyecek, yaşı sorulduğu zaman da: 

- Oteki de saçımı çekti, diye insa
nı meleklitından şupheye dü1üren ce
vaplar verecekti. OyJe olmadı. Kulak 
çarın tazyikinden (mevzuumuz siyasi 
değil, çar örtü manasınadır) kurtu
lunca pek güzel işitmeğe başladı. 

Ay§e'nin sağırlık falan gibi bir ö
tiirü yok. 

- Ne münasebet efendim, sile if
tira .. Elimi bile kaldırmadım ben .. 

Fakat, elimi bile kaldırmadım ben, 
derken sol elini kaldrrdr, ve bilezikle
ri gene şıkrrdadr. 

Fakat maliimdur ki hüküm ne biri-
nin: 

- Dövdürdüler beni, öldürdüler 
beni, demesiyle aleyhte ne de öteki
nin: 

- Haşa elimizi bile kaldırmadık di
ye itiraz etmesiyle lehte verilmez. 
Delillere bakılacak, phitler dinleni
lecek ... Ve esasen taraflardan bir kıs
mı yani Güler'le Cici de mahkemede 
bulunmamışlardı. 

Aydın' da 
çahşkan 
iki köy 

Aydın, (Hususi) - Denizli yolun
da Kuyucak'tan sonra Karıncalı dağ -
!arına doğru pamuk tarlalarının ara
sından bir şose ayrılrr. Bu şosa Men
deres:i aştıktan biraz sonra dağa mu -
vazi kıvrılır. Az ötede büyük ve ma -
mur bir köy içinden geçer. Karacasu 
şosası sizi Çiftlik köyüne götürür. 

Köye girerken yeni evlerle karşıla
şırsınız. Sonra Atatürk anıtım selam
hyarak çarşıya dalarsınız. Çiltlik köyünde Atatürk büstü 

Son kazılarla meydana rıkarılan e•erler 

Bergama, (Hususi) - Bergama'nın doğu evlerı yanında altı 
yıl evel başlanmıt olan kazılara bu hafta yeniden; İstanbul al· 
man arkeoloji enstitüsü azalarından (Döbnev, Hansen) ile arka
datlarmın komiser, ve müze müdürü (Osman Bayatlı) nın ne7• 
retinde tekrar batlamııtır. Küçük Aaya'nın en büyük ve en yük
sek harabelerinden olan bu binaların aon tetkiklere nazaran 

O düpedüz cevaplar verdi. Yalnız 
bu beriki de kolunu kaldmp indir
dikçe sol kolundaki yığınla bilezik 
şıkırdıyor. Bunun sesi de ihtimal 
kendisine hoş geliyordu. 

lcabı teemmül olundu. Seher'i saçın
dan çeken ve şuyanına buyanına yum
ruk ve tekme savuran iki bayanın da 
polis marifetiyle mahkemeye celbine 
ve duruşmanın başka güne bırakılma
sına karar verildi. Çiftlik köyü halkı en münbit ver----------------

mahsuldar pamuk tarlalarına sahiptir- ı 

söylediği gibi saray, kütüpane ve ı
hamam olmayıp rruıbet olduğu anlaşrl- ! -
mıştır. Bir çocuk çukura 

Yalnız yaş meselesinde gene hesabı 
taşırdilar. İkisi de çıka çıka yirmişer 
Yaşına kadar çıktılar. Hani: 

Şu sütunlarda bu socuklar yüzün
den ne kadar yazı yazdık. Kavgaya 
onlar başlıyor, kavgayı büyükler bi
tiriyor. - KEZEGE 

Almanya' da yahudilerin 
kökünü tam~iyle kurutmak 

İçin tavsiye edilen usuller 
Noye Zürh:·~~;~;;:;·;:::::~::·~::·;:~:~~~::J ............................................................................................ 

"Şv~rtse Kor" gazetesi bugün yaz- malik bulunmamalıdırlar. 
dığı hır baş makalede, Yahudilere kar- Bu tarzda hareketle, şah damarları 
şı yeniden alınacak olan tedbirleri bi- kesilecek olan yahudiler ellerinde 
rer birer sayarak haber vermekte, ya- kalmış olan sermayelerini de çok geç
ban~ı meml~ketler, ~y~t Almanya' - meden tüketmiş olacaktır. Bu takdir
dakı yahudılere yenı bır ülke ve bir de, yahudilere, ancak meşru olmıyan 
mekan temin etmiyecek olurlarsa, vasıtalarla, yani suç sayılacak vasıta
hepsinin öldürülec~ğini son tedbir larla yaşamak imkanı kalacaktır. Böy
diye kaydetmektedır. Bunlara, sırf le olunca da, Almanya, kendilerine 
korkutmak maksadiyle yapılan aleıa - karşı ateş ve silahla hareket etmek 
de bir teıhdit veya ciddi olmıyan bir hakkını kazanacak ve onları tamamiy
manevra göziyle bakmak hatadır. Son le mahvetmiş olacaktır. Bu itibarla, 
yıllarda "Şvartse Kor''un yahudiler Almanya'daki yahudileri mutlak olan 
hakkında ileri sürmüş olduğu fikir - ~ir mahvden kurtarmak, çocukça bir 
ler, istediği kadar havsalanın almıya - ınsanlık davası peşinde koşan devlet-

k lerin vazifesidir. cağı şeyler olsun, hepsi de no tası 
noktasına tatbik edilmiştir. Bu gaze- Diğer bir makelede de, il:k tedbir o
te, cihan efkarı umumiyesi denilen.t~- !arak, İtalya'da 14 ve 15 inci asırlar-

ld gı da, Almanya'da 16 ıncı asırda yapıldı-y e ehemiyet vermemek lazım ge ı • 
ı n ğı gibi, yahudilere şimdilik sarı bir 

çünkü eylül buhranını atlatmış 0 
a damga vurulması istenilmektedir. 

bir Almanya için, yabancı memleket-
k 1418 de Salzburg rahban meclisinin 

lerin hükümleri, ancak bir mu avva vermiş olduğu karar bir ömek olarak 
kıhnç kadar keskin olabileceği müta- ileri sürülmektedir. O vakıt verilmiş 
leasmdadır. olan bu karara göre, yahudi lfadınları 

Alman gizli poliş teşkilatının orga- ayırt edilebilmek için, atkılarına çm
nı olan bu gazete ilerideki hadiseleri gırak takmak mec~uriyetinde iıdiler. 
şu şekilde izah etmektedir: Alman gazetelerınde yahudi göçü 

Yahudiler evlerimizden, mahallele- hakkında çrkan rakamlar aklın, havsa
rimizden defedilerek, yalnız kendi a- lanın alamıyacağı derecede korkunç -
ralarında bir cemaat olarak yaşıyabi - tur. Almanya'da bulunan altı ila yedi 
Jecekleri ve alınanlarla mümkün mer- yüz bin yahudiden .mad~, Lehistan' -
tebe temas imkanı bulamıyacakları dan çıkarılacağı iddıa edılen 3.000.000, 
hanlara ,sokaklara yerleştirilmelidir- Romanya'dan 800.000. Çekoslovaky~ 
ler. Yahudilerin kendilerine mahsus ve Macaristan'dan 800.000 yahudı 
ve tanınacak bir şekilde işaretleri ol- yurtlarını terkedip başka memleket -
malı, Alınanya'da ne ev, ne tarlay:. lere sığınmak zorunda kalacaklardır. 

Bu harabeler, evler arasına kadar ler. Elli dönümden 500 dönüme kadar Tarsus'fa yeni rollar yapılıyor 
pamuk eken ve ziraatlarmı makineleş-
tiren çalrşkan Çiftlik köylüleri sisam, T~rsus, (Hususi) -: Belediye ile 
mısır, yer fıstığı ve hububat ziraatiyle fabrık~lann bulu~dugu mıntaka ara-

girmiş olduğundan kazılar zor iler- du·· ~tu·· ve o·· ıdu·· 
!emektedir. (260) metre uzunluk üze- ~ 
rinde birçok evler ve mağazalar ya
pılmış bulunmaktadır. Kazılara bü
yük bir enerji ve bilgi ile devam edil

de meşguldürler. sındakı yolların ınşasına başlanmış -
B k.. .. · d'd · t'V• f h tır. Bu yollar yakında ikmal edilecek-u oyun şım ı en enş ıgı re a , 

köy kredi kÔoperatifinin durumu ile tir. 
belli oluyor. 4200 lira ihtiyatı olan 
kooperatifin mali durumu çok iyidir. 
Bu yılki tahsilat nisbeti % 90 dır. 

Şosamn iki tarafına sıralanan han, 
kahve, fırın, terzi ve yirmi muhtelü 
dükkanın arasından geçerek Çütlik 
köyünü arkada bırakır, bahçe ve zey
tinliklerin süslediği hafif meyilli tepe
leri aşarak Yenice köyünün meşhur 

narlarını yetiştiren bahçelerine biraz 
sonra da Yenice köyüne gelirsiniz. 

Yenice köyü 350 hane 1200 nüfus
ludur. Halk burada da giyim itibariy -
le kasabalıdan farksızdır. Köylünün 
sahip olduğu çok kıymetli 4.000 dö
nüm pamuk tarlası, yağar senelerde 
mahsul alınabilen kır hububat tarlala
rı ve bakımsız çok mikdarda zeytinle -
ri vardır. 

Fakat Yenice köylüleri en ziyade 
pamuk, sebze ve meyvadan istifade e
derler: Yenice'de her türlü sebze mey
va yetişir, bilhassa narı çok meşhur -
dur. İşte bundan dolayı bu köy halkı- ı 
mn elinden yıl oniki ay terazi düşmez. 

Lise ve sanatlar mekteplerinde, 
yakın dört köyün çocuğu da okur. __ , 
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mektedir. 

. .................................................................................................. .. 
Sivas'ta modern bir 

stadyum yapıldı 
100 

ıpor 

bin liraya 

ıubelerini 

çıkan 

ihtiva 

saha bütün 

etmektedir 
Sivas, (Hususi) - istasyon civarında kütüklük mevki

inde vilayet ve spor kurumu bütçelerinden ayrılan tahsi
satla 11 bin metre murabbalık bir saha üzerine inta edil
mekte olan Sivas stadyomuna bitmit denilebilir. Tribün
ler hariç, ıaha tanzim edilmit, futbol, atletizm sahalarının 
etrafı demir telle çevrilmif, futbol sahası çimenlenmiıtir. 
Önümüzdeki yıllar içinde yüzme havuzu, at koıusu mahal
lerinin yapılmasına devam edilecektir. Saha bütün tefer
ruatiyle 100 bin liraya çıkacaktır. Sivas gençliği bu kadar 
modern bir sahaya kavuftuğu için sevinç içindedir. Aıağı
daki resim, stadyomun umumi heyetini göstermektedir. ................................ .. ............................. . 

Mersin, (Hususi) - Bahçe mahal -
lesinde fed bir kaza olmuş, üç yaşla· 

rında Coşkun adında bir çocuk açık 
bulunan lağım çukuruna düşerek öl • 

müştür. Çocuğun ailesi polise müra -
caat ederek kay;bolan Coşkun'un bu
lunmasını istemiştir. Polisin bütün a
raştırmaları bir fayda vermemiş,- ni
hayet çukurda yapılan araştırmalar 
neticesinde yavrucağın cesedi bulun • 
muştur. 

Çankın'da bir avcu 

dağda ölü bulundu 
Çankırı, (Hususi) - Tüfekçi Rifat 

adında ve otuz beş yaşlarında bir av 
meraklısı, çiftesini alarak ava çıkını§, 
aradan bir kaç gün geçmesine rağ -
men evine dönmemiştir. Bunun üze • 
rine civarda araştırmalar yapılmış ve 
bir çukur içinde Avcı Rifat'm cesedi 
bulunmuştur. Avcı Rifat'ın bir uçu -
rumdan yuvarlanmış olması, bu esna -
da tüfeğinin patlamış bulunması ih -
timali üzerinde durulmaktadır. Çün -
kü tüfeğinin namlısı ve memesi de 

j parçalanmıştır. 
·-~~~--~--~--



I tecı'•ı'ni tn•ıyacak olan kamyonette son hazırlıklar yapılıyor 
Dört rannz gaze ~ 

Bn. Olga di Blassi ve Bn. L. M. Lol de otomobilin port bagajını kapayabilseler, hemeıe 
hareket mümkün olacak 

Uzakball' dan Uzakdoğu'ya .. ~ 
1" - Köpeği istiyoruz ... Dedik ... 
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Dört fransız gazeteci· 
Suriye, Irak, İran, Afganistan; 
Hindistan, Birmanya ve Çin yolile 

Saygon'a gidiyor 
.. •. Son sa falardaki ufak tefek pürüzleri de düzeltmek 

Sabahın sa.at u~u... d .. :ııştığımız sırada kapıdan bir ahbap ses bizi 
için mürettıphane e :s-

9elamladı: 

- Bonsuar... · · B M l Lab" Y d d t . . ,. Ankara muhabırı . arce ın... anın a a anı-
Petit Parısıen ın 

madığunız üç ~at ~ar. Sordu: 
_ tıiniz bittı mı? 

B"tınek üzere ..• Buyurun... . 
-

1 aa.ız etmemek için bu 6 aatte geldik. Arkadaşlarımı sıze tanıtayını. 
- Rab · le bize yanındaki üç zatı, üç parisli meslekdMı tanıttı: 
Ve aıı:aaıy • 

~~rk'ta çıkan Life mecmuasının 

. ;:~~:uer V!1:::::{y1:.a~i:~t~ ................. Y~~·;""""'"'""'iı 

'"S:~::a~:i:.::;~~: ... Habeş '~'~'~'~'~ ... ~~.~!~~.~~~~~--
harbını ve İspanya :ihtilfilini Le J our 
ıazetesi hesabına takibetti. Bu sarı
§lll zat, Paris'te çıkan Match ve di
icr haftalık mecmualara resimler ya
pan Rogcr Cbancel'dir. Esprili ka
riktürleri elbet gözünüze iliftniştir. 
Bu delikanlı da Maurice Schirrer'
dir. Kendisi hem fotoğrafcıdır, he~ 
de iyi otoın0bil kullanır. Andre 
Favre adlı batka bir arkadaşları da
ha var ama, onu getirmedik ... 

••• 
Dört meslekdaşımız, Fran~~ m~s

temlekeler nazırı B. Mandel .ın gos
terdiği kolaylıklar ve manevı yard -
dım sayesinde, hususi sur~:te ya -
pılmı§ bir kamyonetle ~arıs ten h~-

ket etmişler. Yolda hır gaz~tecı
r~ lakadar eden her türlü tetkıkler-
yı a · 1 1 ak de bulunacaklar ~e resı~ er a ac • 
1 Gruplarına bır de ısım t~ış
~~'. Fransa • Çin Hindistaı:ı'ı mı~ :. 

• M"syon reisi B. de Vılmorın ı 
yonu... ı dk 
konuştunnağa başla ı : . . 

Ö 
. ze karoyonetımız ha:k-

- nce sı .... im. l{arosorısı, 
kında izahat verey • aı·· ·n 

d" tamamen umı -
hafif olsun ıye, t . de yolda 

umdan yapılnııştır. çın • 
Y acağımızı nazar 
hiç bir şey bulaınIY bulundurma
dikkate alarak, her .şey d makine-. 

tf k • Bır ra yo 
ğa gayret e ı · eleri kamyo-
miz bile var. Sonra, gec abamızda 

. . de ar 
nette yatmak ıçın 
hususi tertibat yaptırdık. a kuma 

- Ya yolda çamura vey 

saplanırsanız?··· kii· .. .. dük. l(aztna, 
- Onu da duşun "b' eyleri al· 

rek, ip) ve bocurg.aıi ;~~a~ Edirne'
mayı ihmal etınedık. "kt n sonra 
de türk hududunu ge~~ı e kalına -
bunları kullanınağa !.uzuld~ ama bo-

. guze ı ' 
dı. Yollar ekserıya fak bir güçlük-
zuk kısımlarda en u köylüler 
1 ~ zaman e karşılaştıgıınız pıvorlar -
bize her türlil yardımı ya · 

dı. .. · de 
. Arabistan çotlerın 

- Pekı... . d" tan ara -. 'la Hın ıs veya Afganıstan ·· mez . kenıan goç 
Bındakı kuş uçmaz.. bulacaksınız? 
yerlerde nasıl benzın l rı ben-

- Otomobilimizin depo a .d' k 
O k lometre gı ece 

zin almadan ıoo ı tık ıooo kilo-
şekilde yapıl~ı~tır. ~: bir benzinci 
metrelik yol ıçınde 
d"kk"nı buluruz elbet... . 

u a f k "htımalle-
B. de Vilmorin e~ u :ıa ~ıkmış ve 

ri bile hes~plıyar~ f y bırakmamış: 
hiç bir şcyı tesadu e .. .. i 

.. arkadaş. her turlu sar 
Mesela dort ~ .. velerin ısırması-
hastalığa, hatta gu l B Chan· 

.1 cılanmış ar... · 
11a karşı bı e a.,. olacak ki a-
cel'in ~k canı yan"11ış 

tıldı: 1 da dedi, üç 
- Ayrı ayrı zaınan ar , 

kilograma yakın muhtelif aşılar 
"yedik"! .... 

••• 
B. de Vilmorin devam etti: 
- Türk misafirperverliği, yaban

cı memleketlerde mesel hükmün -
dedir. Fakat biz daha hududdan, E
dirne'den itibaren bunun çok canlı 
tezahürlerini gördük. Sabalun saat 
bir buçuğunda Edirne'de~i ~ü~k hu
dut geçidinin önüne geldığımız za
man nöbetçi usulen bizi durdu~~u. 
Diplomatik pasaportlarımızı gos -
terdik. Bir arkadaşını çağırarak o -
nunla karakola haber yolladı .. Çok 
geçmeden gayet nazik, genç bır ~u
bay yanımıza gelerek geçmeınıze 

müsaade etti. 
Hududun her akşam saat? da ka· 

d gwını sonradan öğrenınce, bu 
pan 1 • • d h rok 
subaya karşı minnetımız a a -s 

arttı. . 
S. e belki bilmediğiniz bır şey 
ız , . 'd 

daha söyliyeyim: Türkıye e seya-
hat eden bir kimse, en ü~ra ~erler
de bile fransızca bilen ~ır kımseye 
rastlayabiliyor. Bu da bıze, asırlar· 
d b . devam eden türk - fransız an erı .. 
dostluğunun çok bariz bir delılı o-

larak göründü. 
Babaeski _ lstanbul ve Mud~n~a 

B.1 "k arasındaki seyahatımız 
- ı ecı . D" 
çok güzel geçti. Yollar enfest.ı. ı-
ğer kısımlarda sıkın~ı çe~me~ık de
w il... Fakat köylülerın mısaf.ırper • 
g r w. güler yüzlülüğü ve bıze yar· ver ıgı, w • 1 
dım için canla, başla ugragma arı 
bunların hepsini unutturdu. 

Ankara'ya yaklaştıkça soğuk a~ -
d Vakıa arabamızda kalorı -tıyor u. . 

fer tesisatı vardı ama, bız bu cana 
kın insanlarda misafir kalmayı 

ya .h tt"k Mesela Sivrihisar'da 
tercı e ı · . . 
geçirdiğimiz geceyı hıç unutmıya -

cağım... . •. 
B

T or ı:nusunuz? Sıvrıhısar 
-- ı ıy d -d • 

bizim Nasrettin hocanın og ugu 

cı.ehirdir... w 
-s -- Ya ... Tarihi bir yere ugram~şız 

. Ne diyordum? Ha .. Sıv -
desenıze ... 
.h. 'd"' bir gece kaldık. Vakıa 

rı ısar .. . _1:; • 1 
f 

Avrupa'dakı llldnasıy e, 
kon or, 

d nemezdi ama, çok rahat et -
var e . h d K 
tik. tndiğiıniz yer, bır adn.ğı. kam-

f mizi arabaların ve ı er am· 
yonel 

1 narasına koyduk. Ertesi sa-
yon arı . 
bah sokağa çıktığımız zaman, bır 

. asalı yaşıyoruz sandık. 
perı m 1 k .. . b" 

A dolu'nun 0 par a guneşı, ı-
na A . • • 1. yag"ınurlu vrupa mızın 

zım sıs ı, •. .. . . 
. b' yerinde gorulmıyen eşsız 

hıç ır S k • . zajı aydınlatıyordu: o aga 
bır_peyrıkmış cumbalariyle beyaz 
dogru :ı • 
badanalı evler, bulutsuz ve mavı ıe-

Misyon reisi B. de Vilmorin 
hazırlıklara nezaret ederken ..• 

... karikatürist B. Chancel, resim 
malzemesini ta§ıyan bavulunu 

yerle§tiriyor .•. 

.•. ve B. Schirrer de, açıkta kal· 
mı§ ulak bir paketi bir köıeye 

sığdırmağa uğraııyor 

mayı yırtacakmış gibi duran yalçm 
kayalar, şerefeleriyle Üzerlerine yü
zük geçirilmiş narin birer parmağı 
hatırlatan minareler çok hoşumuza 
gitti. Neşeliydik .... 

O sırada gözümüze bir köpek ilit
ti .... 

- Köpek mi? 
-- Eveti Bej renkte kocaman bir 

yün yumağını andıran, mini mini 
bir çoban köpeği. .. Bir dıvarın dibi
ne büzülmüş, sabahın ayazında tir 
tir titriyordu. Başına da bir kaç ço
cuk toplanmı,, aralarında konuşu· 
yorlardı. Çocuklardan köpeği iste -
dik. Ne dediğimizi anlamadılar. 

Sonra kalabalığı gören ve - ekse -
riya vaki olduğu gibi - fransızca 

konuıan bir zat, ne istediğimizi sor
du. 

- Hay hay ... Buyurun ... Dedi. 
Şimdi bu köpek bize Sivrihisar'

danberi yol arkadaşlığı ediyor. Yal
nız, kaldığımız otelde bazı "yara -
mazlık"lar yapmadı değil. .. Ama o 
kadar sevimliydi ki herkes onun bu 
hallerini h<>fl görüyordu ..• 

- Gene beraber götürecek misi
niz? 

- Evet 1 Onu, uğur getirsin diye, 
her gittiğimiz yere taşıyacağız ... 

••• 
- Sahi... Araya başka lakırdılar 

girdi de sormayı unuttuk. Siz nere
ye gidiyorsunuz. 
- Biz Paris'ten Saygon'a gidiyor
ruz. Paris'ten itibaren seyahatimi -
zin mühim bir kısmı Balkan antantı 
devletlerinden ikisinin toprakların
da geçti. Bundan sonra da Türki
ye'den başka diger üç Saadabat dev
letinin, Irak, İran ve Afganistan'ın 
arazisinden geçerek yolumuza de -
vam edeceğiz. 

Kendilerine başka bir otomobilde 
de iki kadın seyyah refakat etmek
tedir: Bn. Olga di Blassi ve Bn. L. 
M. Lol. 

- Demek, yarın hareket ediyor -
sunuz? 

- Evet ... Buradan Kırşehir üze -
rinden Kayseri'ye gideceğiz. Ada -
na ve Halep üzerinden Beyrut'a, 
Şam üezrinden de Bağdad'a uğra -
dıktan sonra Kabil'e varacağız. 

Kabil'den sonra bizi başka alem
ler, başka medeniyetler bekliyor: 
İngiliz Hindiıtan'ı, Birmanya, Çin 
ve fransız Çin Hindistan'ı... Sıra
siyle Peşaver, KalkOta, Rangun, 
Mandalay, Yunan - Fu, Şunking ve 
Hanoy'dan geçerek Saygon'a gide -
ceğiz. 

- Şunking, Hankov'un zabtın -
dan sonra Çin hükümetinin yerleş· 
tiği fehir değil mi? 

-Evet ... 
- Şu halde Çin'deki harp mınta-

kasma da epey yaklaşacaksınız de
mek ... 

- Evet ... Fakat ne çıkar? Harp, 
görmediğimiz bir şey değil ki .. Hem 
biz Saygon'a varıncaya kadar belki 
de harp biter ... 

- Neden? 
- Çlinkü Saygon'a ancak 15 nisa-

na doğru varabileceğimizi ümit edi
yoruz. 

••• 
B. de Vilmorin haksız değildi. 

Bir iki ay içinde Avrupa haritası -
nın alt üst olduğu bu zamanlarda, 
Çin harbı da pek ala, beklenmiyen 
bazı hadiseler yüzünden, nisana ka
dar bitebilirdi. .. 

O sırada hatırıma bir sual daha 
geldi: 

- ''Manevi" yardımı müstemle
keler nazırı yapıyor demiştiniz. 

"Maddi" yardımı kim yapıyor? 
B. Chancel başiyle B. de Vilmo-

rin'i gösterdi. 
- Haylı masrafınız olsa gerek ... 
- li'ilhakika öyle ... 
- Bunları nereden çıkaracaksı -

nız? 

- Life mecmuasının bir sayfa ya
zı ve resime 50 dolar verdigini bili
yor muydunuz? 
Rakamın azameti karşısında yut

kunup bir müddet sustum, fakat ge
ne rrdum: 

- Gazetecilikten başka maksadı -
nız da var mı? 

- Var tabii. .. Uzakbatı ile Uzakdo
ğu'nun otomobille biribirine bağla
nabileceğini herkese ispat etmek .. 

Bu güzel seyahat projesi karşısın
da hepimizin ağzının suyu aktı. O 
sırada B. de Vilmorin terini silmek
le meşguldü. 

- Burası çok sıcak galiba ... De -
dim. 

- Hayır, dedi... Sıcaktan değil... 
Şimdiye kadar bir çok kimselerden 
"beyanat" aldım. Fakat hiç beya -
nat vermemiştim. Bu iş ne kadar 
zormuş meğer." 

Leh- Sovyet deklarasyonu 
için İzvestia'nın tefsirleri 

Moakova, 29 a.a. - İzvestiya gazetesi, Sovyet - Polonya mü -
naaebatına tahsis ettiği makalesinde diyor ki: 

"Sovyet efkarı umumiyesi, harici - , 
ye komiseri Litvinof ile Polonya'run 
Moskova büyı.ik elçisi arasında yapıl
mış olan müzakerelerin neticelerine 
dair 'l'as ajansının tebligini her halde 
alaka ve tasvip ile karşılıyacaktır. 

Sovyet - Polonya ademi tecavüz 
paktı evelden de vardı ve şarki Avru -
pa sulhunu ihHil etmek istiyenler bu -
nun mevcudiyetini bilmiyor değiller -
di. Fakat şimdi mühim olan bir key -
fiyet varsa o da mezkfir mahafilin 
Sovyetler Birliği ile Polonyan'ın ara -
larındaki ahdi münasebatm istikrarı
na büyük bir kıymet vermekte olduk -
tarını anlamış bulunmalarıdır. 

Avrupa'nın karmakarışık bir vazi -
yet gösterdiği ve enternasyonal ihti -
lafların bariz bir şekilde tezahür etti
ği bir anda bu keyfiyetin büyük bir e
hemiyeti vardır. Sovyet Rusya ile o -
mm büyük garp komşusu aralarında -
ki münasebetlerinin tarsini ve böyle -
ce şarki Avrupa sulhunu kuvetlendir
mek hususundaki hüsnüniyet ve arzu
larını tebarüz ettirmiştir. 

Hiisnifrtİ)'(?f gi)sterilirse •.• 
Sovyct - Polonya münasebetlerinin 

resanet bulmasına şimdiye kadar ne 
gibi miltkilatın ve engellerin ve aynı 
zamanda suiniyetin mani olduğunu bi
liyoruz. Bugün anlaşılıyor ki, hüsnü -
niyet gösterilirse, Polonya ile Sovyet
ler Birliği arasında normal münasebet
lere vazıh bir esas vermek hiç de güç 
değildir. 

Moskova hükümeti her zaman Po
lonya ile iyi münasebetler tesisini is -
temiştir. Bunun delillerini göstermiye 
lüzum yoktur. Kellog paktının zama -
nından eve! meriyete girmesi, ademi 
tecavüz paktı yapılması mütecavizin 
tarifi anlaşması, Baltık devletlerine 
garantiler verilmesi ve nihayet mınta
kavi pakt teklifleri Sovyet harici si -
yasi faaliyetinin şarki Avrupa sulhu 
ve iki komşu memleket nefine olarak 
arzettiği muhtelif safhalardır. Muhte -
lü hadiseler Sovyet - Polonya müna -
sebatını ihlal ediyor ve ekseriya şu ve
ya bu sulh hareketlerini felce uğratı
.vordu. 

Kar~ılıldı miinmebetlerin 
tanzimi 

Binaenaleyh, Polonya ile feyizli 
müzakerelere girişmeği ve bu müzake
relerin müspet neticelerini Sovyet 
hükümetinin çok müsait bir şekilde 
karşılaması kadar tabii bir şey ola -
mazdı. Sovyet efkarı Moskova müza
kereleri neticelerinin iki hükümetin 
aralarında mevcut anlaşmalar esası 
dahilinde karşılıklı münasebetlerini 
tanzim etmek ve bu anlaşmaları hali
sane tatbik eylemek hususundaki de
vamlı ve şaşmaz azimlerinin bir ifa
desi olduğuna dair Polonya ajansının 
neşriyatını büyük bir memnuniyetle 
karşılar ve buna tamamiylc iştirak 
eder. Moskova müzakerelerini Polon
ya - Sovyet münasebetlerinin hisse_ 
dilir derecede selahı yolunda bir baş
langıç addedebiliriz. 

Polorıyll "'~· tllnwk istemiş 

Hüküm et 
konakları 

yaptırılacak 
Yurdun her tarafında vilayet ve ka

zalarda yeni hiıkümet konakları yap
tırılmaktadır. Bir çok kazalarda ko -
naklarrn projeleri hazırlanmış ve in -
şaat eksiltmeye konmuştur. Bu arada 
Antalya'da Elmalı'da 22651 lira keşif 
bedelli, Trabzon'da Akçaabad'da ıs 

bin lira keşif bedelli, Nazimiye'de 31 
bin lira keşif bedelli birer hükümet 
konağı yaptırılacaktır. 

Ayrıca Malatya'da bir hükümet ko
nağı yaptırılacaktır. Trabzon'da Of 
hükümet konağının 1200 liralık kııımı 
inşa edilecektir. 

iki elektrik kazanı getirtiliyor 
Istanbul, 29 (Telefonla) - Elek· 

trik işleri umum müdürlüğü Silihtar
ağa fabrikasındaki kazanlardan 
şimdilik ikisini değiştirmeye karar 
vermiş ve bunları sipariş etmiştir. 
Kazanların değiştirilmesi için biT 
milyon liraya yakın masraf yapıla • 
caktır. Umum müdürlük fabrika ile 
Kurtuluş arasında yeni bir havat hat. 
Silihtarağa'da, Beyazıt'ta, Karagiim
rük'te yeni birer transformatör tesis 
etmiş, Ayaspaşa'daki büyük trasfor -
matör de genişletmiştir. 

Bu yıl yurdumuza 

21 bin göçmen geldi 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bu se

nenin göçmen nakliyatı bitmiştir. Bu 
mevsim içinde memleketimize geleo 
göçmenlerin sayısı 21 bindir. Varna -
dan gelenler Anadoluda, Köstenceden 
gelenler de Trakya'da iskan edilmiı -
lerdir. 

lstanbul iJ dairesi 1300 iı 

talimatnamesi tetkik, tasdik eHI 
İstanbul, 29 (Telefonla) - İş dai -

resi üçüncü mıntaka amirliği bugüne 
kadar ı 300 iş talimatnamesini tetkik 
ve tasdik etmiştir. 

l\larşaıuliz katarları 
Y edikulc' de kalacak 

Berlin, 29 a.a. - Sovyet - Polon
ya paktının tccdidini mevzuu bahse -
den "Danziger Vorposten" şöyle ya -
zıyor : 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Avru • 
pa hattında marşandiz katarlarının 

Sirkeci'ye kadar getirilmiyerek Yedi -
kule'de bırakılmalarını ve her türlü 
eşya nakliyatı için merkez olarak Ye
dikule'nin ayrılması için tetkikler ya -
pılmaktadır. 

"P?lo~ya Viyana hakemliğinden do 
layı ıntıkam almak istemiştir. Polon
ya tarafından herhangi bir nümayiş 
esasen bekleniyordu. Fakat kendine 
arkadaş olarak ancak Moskovayı bul
du. Bu cihet Polonyanın Avrupadaki 
siyasi vaziyetinin mahiyetini göste· 
rir . ., 

Denizbank'm yeni antreposu 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Deniz -

bank'ın eıki Mumane antreposu ye -
rinde yaptırdığı yeni antrepo binası 
ifletmeye açılmıştır. 

Bir madende yangın 
Berlin, 29 a.a. - Silezya'da Wal -

denburg madeninde elektrik telleri -
nin kontak yapması neticesinde bir 
yangın çıkmıstır. Yangının çıktığı 

madenin galörilerinden şimdiye ka -
dar 10 amelenin cesedi çıkarılmıştır. 

Ölenlerin miktarı 22 olduğu zan. 
nedilmektedir. 
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Büyük Sel Kastamonu' da· 
Umum! harbin miltarekeıi eanaeında Merzifon kay • 

makamı idjm. TUrklUiil ve onun ıerefini kurtarmü i· s k k 
çin ıenele~ce hiç durmadan çalıfm&llın vUd.iti yor • • p ı· n la b 
gunlutu, maflubiyetin memleketi fel&ke.t uçurumuna a 1 1n1 
aiirilkliyen çok acı ve çok elemli neticeleri taJdp etmiı . 
idi. 1919 şubatı i9inde idik. Türkün istiklalini yok et- • 
meyi ietihdaf eden miltarekenamc ahkimı tatbika bil. 

kümeti icbar için yer yer memleketin her tarafını düt· 1 b d 
1 man kuvetlerinin işgal etmekte oldukları bir sırada n . Si 

İstanbul hükümetinin resmi bir vesikasiylc Merzifon'a acar 1 • 
üs dilfmlMl zabit.\ aclerek milli tcref ve istikWimi~i iıb- rf 
W edecek atır bazı tekliflerde bwundular ve az saman 

Yazan : 

Hüsnü Berker 

relerce mesafe katederek neşe ve iman 
dolu kalplerindeki en derin bir sev~i 
ve saygı ile "Yaşa l Varol!., sesleri a • 
rasında panama şapkalı, mavi gözlü, 

aonra bir miktar aakerle Merzifon'u 
itgal edecek'lerlni bildirdiler. Milii 
varlığımız için pek çirkin gördüğüm 
bu teklifleri tiddetle reddettim. Emel
lerine engel oldugumu anlıyan bu za
bitlerin şikayetleri üzerine Istanbul 
hükümeti beni azlederek tevkifim ve 
mahfuzen İ.&tanbul'a sevkim emrini 
verdi. Milli hayıiyetimiai rencıde e .• 
decek bu gibi vakalar yalnız Sivas vi
layeti dahılinde degil yurdun hemen 
her taraf·-..3- te·••· ' k .d. M altın saçlı o büyük zafer kahramanını 

uı.ucı. v-aıı etıne te ı ı. em- w • 

Ieketin bulunduğ . . 1 bagırlarma basmı9lar ve hemen Yüce u vazıyetın tasavvur O . · 
ettigimden rok f la 1. kl 1_ nderlerine uyarak hır kaç saat ı -

:s az e ım ve açı ı o . k 1 d · M'll · b 
dui:Unu anlıyarak teeaaünimden ag. çınde şap alanmış ar ı. ı etın na • 
Jadım. Haın" an 1 b h zını yoklamakta, ruhunu anlamakta da 

e o an u emn: er ne i 1 Ö d ,. h k. 
bahasına 1 1 

. t · e9s z olan U u n er ın er an zc a o ursa o sun ıtaa etmemıye . w • • , 

karar Verdı. s·ıih 1 k .. • fışkıran dıma~ındakı ateşlı faalıyct da-
m. ı ımı a tra ve goz .. k i · 

yqlarımı dökerek dallara !iıktım. ~~ pe,k çöok b~yud şlBe~. b~pk ~mk~l°"bıste
Kendim kada b lmak b · wğını g sterıyor u. uyu ın ı .. çı • 
...:-·ı d edar bl' uk damekc durıybe ' nın Kastamonu seyahati türk inkılAbı 
.... , uy um ve ır aç ar a aı u· d • . 
l&bildim. Fakat bir kaç arkadaşla ne nokt.asın an tla r.ususı bır mAna. ve e -
yapabilıi.rdık? Memleketin üzerine pek hemıyet ta§ıyor~u.: daha ertesı gUn 
ag~ı b" k. b .. k .. t · B at gımıa halk teşckkUllennı ve kazalardan ge • 

Yer
rl .

1
r .. a ~s ço kmdut u. de ake:if bir len heyetleri kabul ettiği sırada bir 

erı gormıyece erece • .. 
1 

1 · 
karanlık içeri.tinde ümitsiz olarak yü- telrzı ı ,,c lyarlpthı~ı !'1~hdav~~ic do a~Jı"skıylc 
- k b 1 ___ ,_.4 rırpınmakta o a:ı auz e epımız c u r yenı ı ve 

ruıne te, oca ilD-.... ve :s • • , , 

iıd .,_ N "di duk' Ne yapacak· ıstıkbal için bilyük bir inan yaratacak 
l&, ereye aı yor . k d d . . . 

tık? Yeiı ve istirap içinde ezilmiştik. a ar erin ve kuveth ıdı : 
Acı ve elemli feryatlarımızı işiterek "Medeni in11an olnuılıyız!'' 
düştüğümüz feliket çukurundan bizi ''/ıte taltke, üzerinde le•, onun 
çıkaracak, diriltecek ve gidecegimiz Ü.tünde de ajbani uınk ... Bunla· 
yoLları aydınlatacak bir kurtarıcıyı bü- nn hep.inin ayrı ayrı para•ı ec • 
yük bir sabırsızlıkla beklemekte idik. nebilere gidiyor. Bunu aö-ylemek· 
Ufkumuzdan kurtarıcı blr IJUne!in ten maaaclrm ıadur: Bi:s her 
doğmakta ve uğradığımız felaketten noktai na%ardan medeni in•an 
lturtuJmak için gideceğimb yolu ıös· olmalıyı%. Çolt acılar gördült; 
termekte olduğunu gördük. Meyus ve banan -.ıbebi dünyanr.n vasiyeti· 
Umitsiz kalplerimiz o anda ümit ve i • ni anlamaytftmıuır. Fikrimiz, 
manla doldu. Büyük kurtarıcı ve yapı· ai/uıiy.timis, lııyafetimi:s tepeden 
cının emriyle memleketim o•n Kasta· tımafa lıadar medeni olacaktır. 
monu'da teşekkill eden müdafaai hu · Şunun, hunun a8:sane ehemiy.t 
kuk cemiyetine koıtum. Cemiyctın "..e1rm~yec~~· Büzt~nh ~r1ı1111e .~~ bü · ·--kle bUytik bir aaMlete a emene uu11111ın... ı nıy. erını, rı· 

nyeaıne gı...... . l . , ti . . ,, .... 
kavuıtum. Ve artık gideceğım yolu kı~ er~~I m~ 7•.r-tın ti emred C:' 
pek açık görerek büyük bir hızla ve ta a11d11u ue L ~a -~~1u1~Lurma .• ,: 
gittik e kuvetlenen bir inanla çalıı • ların an ne vuyu11111 • urcet ue •• ı· 
mıya ~tladım. Bu yol hepimizin ebe- rap içindedirler. 
diyen ayrılmamaya ahdettigiıniz bU • Bisim de fİmdiye kadar geri 
y\Uc Ata'mızın gösterdiği yoldu. lıalmanu.z ile .,. nihayet aon lelô-

K,.·ıa 'dan Ankarll'-vn lıet çamuruna bafıf1muıı bundan· 
..... monu J- J B ı · · el k d" · 

1925 senesi Kastamonu'da Cümhuri· ~· eı ah "':_• ıç~Je ·~ dun:·. 
yet Halk p t · t medi idim. Az ... kurtarmrf•a11111, hu 1 aremuı ercı 
4-~-.a- harlar ısı mu e k m te&.dtlüldendir. Artılr dura· 

Zcu•&G&>Utı "kalar yaratara me • L h la l ·ı · ! J 

ı k t. d'" .. klü w • • e mG.)'l.ııı, ve eme a ı en . •-ece• e e ı uşrnan istilasından, tur gu • . .. . . 
uretten k rt b"" .. k k h manı i••; çıınlıii mec,,uru.ııı. Mıllet ua-

. 
1 

u . aran uyu a. ra ' ~ oloralt ı,ilmeliJir: Medeniyet 
mucıze er göatererek osmanh ımpara • . 1 it u ,,. • ,,. ı,· 
torluğunu:ı enkazından medeni, asri o'.'. e kuuel tnl ır afeffır ı, ho-~~J •· 

k d 1. . gane a an arı yakar ma V9"uer. 
ve u ret ı yepyeni bir ~urkıye mey- / . d b 1 d w ' d • · 
dana getiren ve eısiz dlhi} i Kastamo- lçJr.n ~. u kun uf,u~u.ııı me enı er,:.: 
nu'ya davet etmek istedik Büyük kur- e le akyı o ughuml uz mev ·1'! 

· bu aca , onu rnu a aza ve r a 
tarıcı ve yaratıcıyı Kaatamonu'da ara· J w • R I la J t • 

ecıecegı.z. e a , •aaue ve ın•an· 
tarıcı ve yaratıcıyı Kastamonu'da ara- 1 L b ti ı 

d ·· k b' · ı ""' u ur ,, nuz a gorme ızım 1c;in ne bUyUk ta· H b'ri bir hakikat ifade eden bu 
adet ve bahtiyarlık idi. ~cmlcket na • bUy~~ s~rleri i§itcn halk bağtrlarında 
mına olan bu davet vazıfeaini ifa et • tt kl '·Uyu""k kurtarıcılarına .. b" h h 1. yafa ı ar ıu 
mek uzere ır eyet a ınde Ankara'· t · · t ve •Ukran 

ldik ·uı ş r · i k sonıur azım, mınnc 7 

ya ge • , ~ .e ım z endine haa hisleriyle bir kat daha bağlandılar. 
olan ve her bırımıze çok kuvetU inanç 
telkin eden büyük bir samimiyetle bizi lnebolu'chı 
kabul etti. O'nun çok nUfu .. tdlci olan Ebedi Şef Kattamonu'dan İnebolu· 
bakışları. şimşek gibi çakan ve çok de. ya geçerek halkın cotkun teuhüratiy· 
rin manalar ifade eden mavi gözleri • le karıılandı. O'nun orada da yükselen 
nin simasına verdiği ciddiyet, çok ıe • •• büyUk hakikatler ifade eden sözle · 
nit ve güzel alnı, altın sacları her an rl ruhlarımızda, fikirlerimizde daima 
gözümün önündedir. Her söz.U, akd~a- Yatamaktadır : 
ra hayret v ... recek kadar keskı~ ve şıd
detli zeka kaynağı r:ok kuvetlı ve çok 
faal bir dimağa malik olduğunu göste· 
riyordu. Davetimize icabet etrnekle be· 
raber rica ve iırarımıa üzerine hare • 
ket edeceği günü derhal tayin etmek 
lutfunu dahi esirgemcmiı ve hemen o 
hafta içeri~inde hareket etmiş idi. 

Tarihi bir gün 
ı 925 yılının 25 ağustosu, bütUn 

hayatımızda hiç unutamıyacaiımrı en 
heyecanlı, en büyük tarihi bir günü • 
müz olmu§tur. Muazzam eserine dün· 
yayı hayran eden, ve cihan tarihinin 
muhtelif devirlerinde yetişen ideal 
şahsiyetlerin hepsirün UstUnde olarak 
bescrivetin en büyük ve en kahraman 
blr lideri ve türk ırkının bir aembolU 
bulunan büyUk adama o gün kavup • 

caktık .. 
Kast· monulular şehirde durarn.arnq

Jar ve bUyük bir sabırsızlıkla Jdlomet• 

''Bl•nıliler, Türlti~ cümhuri • 
.)letİ,.i teeia eden t iirk hollıı me • 
d~niclir. T ari/ate med•mdir, ha • 
la!lıatt• medenidir. Faltat ben •i· 
~ 8• lıardefi.ni:s, arkadaıuıı.z, 
da ~ı.z ribi h.. diyorum iti, me-
~"'':''" diyen Tiirlıi.)19 cümhuri • 

rıyetı ~alltı liltriyle. :slltnlyetivle 
medenı olclafunu İ••at ve ialaar 
etmelt mecburiyetind•dir. me~ • . . d' , ue 
nıyrm ıyen Türkiye cümlauri.)leti 
halkı, aile laftyafiyfe, YGfCl.J'lf tar
~iyle medeni oldafunu wöater • 
mek mecburi.)letindetlir. Ellaaıl 
medeniyim diyen Türlıi319•nin lıa· 
kilıat~n medeni olan hallıı battan 
afaiı harici vaziyetiyle dahi rne • 
deni 1111 mütekamil İn•onlar ol • 
tlaklarını /ilen gö.termlye mec • 

burclurlm .,, , 
BUyUlr Şef lnebolu'dan Kastamonu· 

ya d&dU. Dlter bazı kazalan da siya-

Atatürk son •eyahatlerimlen' birinde 
ret ederek memlekette yapılması 1i • hissiyatına terceman olarak kısa bir 
zım gelen yeni inkilapların ana hatla - ı hitabede bulundum. Türklügü kurta • 
rı üzerinde fikirleri aydınlattı. ran ve tam iıtikllline kavuıturan Bü-

Büsbütün asri bir Türkiye kurmak yUk kurtarıcının, refah ve saadete ve 
ıçin zamanının bir dakika.mı bile bo - her sahada medenl ve modern hayata 
şa geçirmiyen Ulu d;ihinin yapmak kavutmanııı için &öaterdiii yollarda 
ıstedig i daha bir çok inkılaplar oldu- bUyük bir. kanaat ve aanılmaı bir i · 
gunu derin hayranlıklarla dinledigi • nanla yUrUmiye hazır oldutumuzu arz 
miz sözlerinden anlıyorduk. Ankara'· ve bu yolları bize &8ıtermesini rica 
ya avdete hazırlanmakta idi. Bütün ettim. 
kalplerini kurtarıcılarına karşı bir . MUteaklben verdiil çok mühim ve 
leştirerek tek bir kalp gibi ona bağ - tarihl nutku ile ,.pka ve kisve inkı • 
lanmış olan halk üzerinde bu avdet ha- l&bının, yeniHlı ve urillie mani ve 
beri pek hazin bir tesir yapıyor, halk hail olan blr takım eski akidelerl or • 
Ata'larının aralarından gitmesini hiç tadan kaldırmak ıayealnl lıtlhdaf e · 
istemiyordu. den lnkıllbın temellerlnl kurmuı idi. 

Yeni inkıüiplara doğru 
BüyUk Şcf'in Kastamonu'dan hare

ketinden iki gUn evci kendisini Cum· 
huriyet Halk Parti•ine ve Türkocağı
na davet için bir kaç arkadatunla bir
likte yaptığımı.ı bir izyaret nnaıında, 
memleketin her aahada süratle ilerle -
mesi ve yükselmesi için yapılacak da· 
ha çok işler oldugu ve inkılapların, 
milletin rııhi ve fıkri istidat ve tema· 
yillleri de nazarı itibarc alınarak ona 
göre sıra ile yapılması icap ettiği yo
lundaki sözlerine, biltUn varlığiylc 
kendisine bağlı olan halkın, büyük 
l:Snderinin göste~ceği yolda hısla yUrü 
mekte bir an bile tereddüt etmJıeceği 
ve bu huıuıta kendisinden emır ve i • 
şaret beklemekte olduğu tararnda ce
vap verilmitti. Davetimize icabet bu
yurdu. Gerek bu tema5lardan aerek 
bütün vilayet halkiyle olan temaıla -
rından, yapılap ve yapılacak olan bü· 
tUn inkılaplara kartı halkın ol&unla,
tıiı ve bu huausta kurtarıcılarının irpt 
ve ltaretlerl daireıinde harekete her 
zaman hazır bulundutu netlceıine 
varm19 bulunuyordu. 

Bir gün sonra Kastamonu Parti bi
naaının bahçeai!1de binlerce halk Bü • 
yük Ata'larınm huzurunda tam bir 
hOtu lle toplanınıtlardd.!endilerln • 
de aldığmı müeaade rine balkın 

0Hura/elerı tardedece;ı,.r• 
Bqtan bata bir çok realitelerle do· 

lu olan çok ateıli ıl>zlerlnln yalnıı bir 
parçuını aynen buraya dercedeblli -
yoruı: 

... len4iler, J'fl#Jfaf1mg H ~P· 
md t• oldulumua inlıilcSpların 
gaye•İ Türkiye cümhuriyeti hal • 
lıın• tcwnam•n curi .,. bütün mci
na ile efkGliyle medeni bir İçti -
mai heyet haline ual etmektir. 
/nkilcib•tımızın umdei a•liyeai 
hudur. Bu hakikati kabul etmi-
yen :aihniyetleri tarumar etmek 
aaı'urldir. Şimdiye lradar milletin 
dimaiını paaltırtdıran, uyuffuran 
6u Jliltnl,,.rte bulanartlm olmUf • 
tur. Her laaltl• aihniyetlerde me11-
out laurolel•r lıflmilen tardoluna
cakhr. Onlar çılıanlamaclılıça, 
dimağa halıikat nurlaruu inla:& 
etmek imltcin .. :sJrr.,, 
Kuvetll ve tükenmez bir enerji, sar· 

aılmas bir irade ile çıl1'arak bir çok 
aırlarda ba91rılamıyan en bUyUk l§ -
teri bir kaç 1enede ba,.ran ve muaz • 
ıam e1erler yaratan Büyük Diht bu 
yolda bütün dünya liderlerini kat kat 
ge~iftir. o. dahildeki bu muazzam 
eserlerinden •bafka yepi Türkiye'nin, 
ecnlbilerln "Con~itite"inden kat! ıu
ret\e kurtulmamı tem'n etmiftir. Be
teriJ'et wtıbi o·IUICl beferiyetiıı en 

Ebedi Şefimizin •on re•imlerinden biri 

büyük bir adamı olarak kaydedecek -
tir. 

O, öldü fakat eserleri ya§ıyor 
O'nun büyüklUgtinü takdir için tim· 

diye kadar söylenilenler ve yazılanlar 
o büyüklügün yanında pek küçük kal· 
mıttır. O'nun hakkiyle takdir ve tav· 
sif yolunda kimsenin bulamadığı ve 
hatırına getiremediği tabir ve kelime 
bulmak için salışmak ve uğraşmakla 
da bir ınuvaffakiyet elde etmiye im -
kan yoktur. Çünkü O yapabileceğimiz 
her takdirin üstündedir. 

Yenilmesi hiç mümkün olmıyan O 
büyük ve kahraman yapıcıyı yalnız Ö· 

lüm yenebildi. Yaptığımız bütün ma • 
temler, O'nun, takdirinden idz oldu
ğumuz, bUyüklüiü yanında pek sönük 
kalmaktadır. O'nun alevli ve keskin 
bakı§lı gözleri artık kapalıdır; fakat 

muazzam eaerleri bakidir. O, bu 
teri meydana getirmekle iktifa e 
miş, bunları korumayı ve bundan 
ra da harikalar yaratarak yeni yeni 
aerler meydana getirmeyi de bize til 
retmi§ ve gideceğimi.% yolu da g6-t 
miştir. Bu da Türk Cumhuriyeti~ 
istikbali lçin hakikt teminattır. B 
yolda hızla ve emniyetle yürüyerek fi' 
bedi yen yaşryacak olan türk milleti• 
nin büyük Ata'sı da şüphesiz kendi• 
siyle birlikte yafıyacaktır. 

Dibi kurtancımızm öliimll ilt ter 
nayan kalplerimiz için tek teıelli, <f• 
nun bütün faaliyetinde en yakın ide.& 
arkadaşı olan ve timdiye kadar pel' 
çok bafB.rılar gösteren Tilrk'Un büyük 
Kahramanı İsmet lnönü'nU bafımrsdl 
görüşümüzdür. Yeni Şefimizin arkr 
sından da tam bir gUven ve inan ile 
yürüyüfürnilze devam edeceğiz. 

Emniyet müdür ve 
amirleri arasında terfi 

tayin Ye nakiller.~ 
Trakya umumi müfettifllii emni • 

yet müşaviri BB. Hulusi lJevrimer 
kadro.u açık bulunan emniyet umum 
müdür muavinli&ine. E. U. M. llçUncU 
ıube mildllrü Şinasi Turga umum mü· 
dUrlük üçüne daire reisliğine, Ankara 
mm takası emniyet müf ettitJerinden 
Sabri Tamer E.U.M. birinci daire reis
liğine, E.U.M. altıncı ıube müdürü 
Ne<:iıp, Kandemir Kocaeli birinci ımıf 
emniyet miidüolüğüne, birinci sınıf 
polia müfettiflerinden Faik Köksal 
Afyon birinci sınıf emıµyct müdürlü -
tüne, İstanbul polis mektebi müdürü 
M. Ali Aydıncı E.U .M. Bum ve ya -
yın tetkik müteba.Mıslığına, Balıkesir 
emniyet müdürü M. Sait Özer E.U.M. 
üçüncü ıube müdürlüğüne, polis ens
titüsü müdr muavini İzzettin Eray • 
dın E. U. M. altıncı ıube mildürlüfU
ne, Kocaeli emniyet müdürü Şerif Ni
met Dıner birinci sınıf emniyet polis 
müfettitli~ine, E. U. M. 1ube müdür 
muavinlerinden Halil Sunar E. U. M. 
ıekizinci ıube müdürlüğüne. Bitlis 
emniyet müdürü Ahmet Demir İstan
bul poliı mektebi müdürlüğüne, Em • 
niyet poli.a müfettitlerindcn Ata Do • 
ğan Tokat cmnıyet mUdurlUiüne, em
niyet polis müfettitlcrinde11 Ekrem 
Sokullu Aydın emniyet mLidurlügüne, 
1atanbul emniyet müdürlüğü altıncı 

gube mUdüril Faik Abtak Mardin em
niyet müdürlüğüne, Urfa emniyet mü
dürü Fehmi Yalın Urfa polis müfettiş· 
liğine, Seyhan emniyet müdürü Nec • 
mettin Akgün Eakifdıir emniyet mü
dürlüğüne, Trabzon emniyet müdürü 
Nurettin Agat Samsun emniyet mü -
dUrlUğüne, Antep emniyet mildürü 
Sebati Ataman polis enatitUıU müdür 
muavinliğine, Edirne emniyet kadrosu 
bat komiserlerinden ve es.ki merkez 
memuru namzetlernidcn ve polis ens
titUıU yUksek kursu mezunlarından 
Sadık Kısmetli Birecik kazası emniyet 
amirliğine, Akhisar kazası eski kay -
makamlardan Halil Tekin İstanbul 

emniyet müdürlügü altıncı şube mü -
dürlüğüne, İstanbul emniyet müdür -
lliğü beşinci şube müdürü Şükrü A • 
dal E. U. M. dokuzuncu ıube müdür
lüiüne, Manisa emniyet müdürü Ta -
cettin Ortancı İ8tanbw emniyet mü • 
dürlüğü dördüncü ıube müdürlügüne, 
Afyon emniyet müdürü Şükrü Saip 
Barhan lıtanbul emniyet müdürlügü 
bepnci tube müdürlüğüne, E.U.M. ac
lıdanci tube müdürü Tevfik Beeim E. 
U.M. dördüncü tube müdürlüiünc, 
& U. M, tube müdür muavinlerinden 

thaan Güven Trabzon emniyet d • 
dürlü~ünc, birinci umumi mUfettiflik 
emniyet müpvlr muavini Tevfik An • 
can Manisa emniyet mildürlUiüfte, ı.. 
tanbul emniyet mUdürHiğü dördUucl 
ıube müdürü Fikri Aktar Çoruh em .. 
niyet müdürlüjilne, Erzincan emni .. 
yet mUdilrii Zekeriya Erkotu birinci 
umumi mUf ettiJlik emniyet milta"Iİll 
muavinliğine, M~din emniyet müdü
rü Nurettin Kcskinbora İçel emniyıeC 
müdürlüğüne, Çoruh emniyet mUıdiirll 
lamail Hakkı Tarım Seyhan emni • 
yet müdürlüğüne, Buru ıeferbcrlik 

mUdUrü Erip Günteyi Muila eami • 
yet müdürlüğüne. lç~ emniyet müdü
rü Ruhi Çalıtları Balrke9lr emnı,et 
poli.a müfetitJigine, gümrük muhafa • 
za umum komutanlığında hakim lrfatı 
Tarlan Ankara emniyet mUdürlUğü 

üçüncü ıubc mUdilrlU~Une, İstanbul 
emniyet müdUrlüğU altıncı ıube mil
dür muavini Allettin Erit Antep em• 
niyet mildürlUğüne, Kayseri emniyet 
müdürü Fahri Kemal Akeraan E.U.M. 
dördüncü sınıf emniyet mUdürlüiilne, 
E.U.M. birinci sınıf emniyet imiri Re-
cai Sözer E .U.M. dördüncü aınıi em -
niyet mildürlüğüne, emniyet poliı mü· 
fettip Sait Öıcn E.U.M. ıube müdür 
muavinliğine, Rize eski emniyet mti -
dürü Behçet Kutartan Kayseri emni • 
yet müdürlügüne, Çorum emniyet A
miri Server Arun Erzincan emniyet 
müdUrlüğüne, Utan.bul emniyet mt1 • 
dUrlUğü kadrosunda emniyet lmiri 
Zeki Demir Isparta emniyet lmirliği
ne E.U.M. birinci sınıf emniyet amiri 
Atıf Afşin Bitlis emniyet mirliğine, il 
parta emniyet amiri Tevfik Korkmaz 
Nigde emniyet amirligine Sürüç kaza· 
sı emniyet amiri Mehmet Erkul Bur -
dur enuıiyet amirliğine, Birecik em.,i. 
yet amiri Adil Tanaydın Muş emni -
yet imirli~ine, Muş emniyet imiri 
Lütfü lirdurun 1atanbul emniyet ikin· 

ci ııube müdür muavinliğine, E.U.M. 
emniyet amirlerinden Vasıf Kortum 
İstanbul emniyet mUdUrlügü birinci 
şube müdürlüğüne, İstanbul cmn.iyet 

müdürlüğü ikinci §Ube müdür muavi
ni Tahir Zülkadiroğlu E.U.M. birinci 
aınıf emrüyet amirliğine, E.U.M, birin· 
ci sınıf emniyet amiri Mazhar Gamsız 

Elazığ emniyet müdürlüğüne, Elazığ 
emniyet müdürü İbrahim Akıncı em -

niyet polia müfettitliğine terfian, nak
len ve yeniden ta,r.in olunmuılard&r 
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H i K A y E Banş hizmetinde 
Balkanlar 

B. Saim Moray nasıl evlendi? (Başı ı. inci sayfada ) 
lardanberi, harp veailelerinin 
kaynağı olan koakoca bir bölge, 
küremizin pek nidir aükWı ve 
emin parçalanndan biri olmu, -
tur. Kendi ana yurtlarının barış 
ve huzurunu müdafaadan gayri 
kasıdları olmıyan milli orduları
mız, cihan sulhunun da baılıca 
dayançlarından birini teşkil et
mektedirler. 

.. k kalabalıktı 
Nikah dairesi o gun pe "d' Ha· 

b.. . hıncahınç dolu ı ı .. 
uyuk salon. . a lamak içın ge-

}'atlarını bırıbırın~ b d! bır insan gru· 
len her çiftın etra ın a dikkatle ba-

Bu grup 
pu toplanmıt··· · ı rinin nikihlan-
k . 1 inde hangı e .. 
ıp ıç er . d ğ u seçmek mum-

ınağa gelmıt ol u un 
k .. d ğ"Idi un e ı . f kat eden genç ve 

N" nhlara.r re a 
. . ııa kızlar hepsi nişanlı kızlardan 
ıh uyar .. ı· "dı" Hele davetliler ara-
daha ıu• u ı . . h 

. ••nlılardan daha fazla bır c-
amda nsr-- ·· 

Ol •. terenler evladlarmın mu-
yecan 1 ' 
rU.etlerini gören yaşlı analar arasın-
da göz ya 1 akıtanlar pek b?ldu. 

0 gün B y aim Mor~y sıyah kos
tümleri içinde pencerenın kenarına 
dayanmıt- Çok kanlı yanaklar:nı bir 
•İyMt gibi süsliyen sayısız yag torba
cıkları u..ında kapitone bir yastık 
üzerine dikilml! ma•i nuar boncu~-

'b" ışıldıyan gözlerle gimdi bu 
tarı gı ı · 
iftin. önünde, yan yana oturup nı-

ç A ' unun suallerine kızara, ke
kah memur . · a bakı· 
keliye cevap verdıklerı masay 

yo;:u· üphesiz, kendinden evel başka 
ıç ! . retmek mecbu· 

•uçluların ıdamını scy b" ·dam 
riyetinde kalmış bu~un~:O ~:ha\or-

• mahkumu sehpasına un kalbinde 
kulu gözlerle bakamaz ve 'ın 
. d" cimdi cu anda Saim Moray 
tım ı, :s :s ld ~ korku 
kalb. d hissetmekte 0 ugu 

ın e bil ilk bir korku 
~ heyecandan daha y 

an hissedemez. l{a~ıp 
•e bir heye<: b" rnahk-'l.ınun idn-
k k böyle ır u :s 

urtulma d sa·ım'in içinde ol-
d · d" §U an a e, 9ım ı kuvetli çırpınaınaz-
duğundan daha 

dı. e bu isteğine rağ-
Halbu~i işte 0 ~~danmıyor, orada, 

inen yerınden k oturuyor ve kor
pencerenin yanında a bakıyor, masa
kulu gözlerl~ m~say gormüyor ve 
dan bafka hıç bır ıe.y 

. • seçmıyordu. 
hiç bir kımseyı kendisine refa-

Hatti nişanlısını. ve. 
h • 1 rint bıle ... 

kat eden şa ıt e . k rnlede otur-
. birer ıs e . . 

Yazan: Suat DerıJİ§ 

Biz bir misal gösterdik: Se
nelerdenberi onun yalnız doğru 
ve hakiki olduğunu değil, kuve
ti, isabeti ve aeli.beti gittikçe 
artmakta bulunduğunu da ispat 
ediyoruz. Balkanlann sadece bir 
kaç senelik sükunu bile ham bir 
hayal iken, Balkan milletlerinin 
de anılı kardeşliği, hepsinin kan 
pahasına koruyacaklarına artık 
kimsenin şüphe etmediği, bir ha
kikat olmu~tur. Cihanda halledi
lecek ihtilaflar, hatta bunların 
en tarihi olanları dahi, Balkan
larda halledilmiş olanlarC:lan ne 
daha güç, ne daha eskidirler. 

Garp medeniyeti aleminin en 
yüksek milletleri, bir gün biribir
leriyle vuruımak üzere, misli gö
rülmemiş bir silahlanma yarı'ı -
na hız verdikleri bir zamanda, 
kendi hüriyel, say ve refahları
nın muhafazası uğruna silah bir
lettiren Balkanların manzarası 
ibret verici değil midir? istikba
le hizmet edenler biz1 riz. 

çevirdi. 
Başını öteki tarafa çevirirken ken-

di kendıne soruyordu: 
"Niçin buradan gitmiyorum. Niçin 

onun malak suratına: 
_ Bırak beni yahu l Ben evlenmek 

istemiyorum." diye bağırıp kaçmıyo-

rum. 
Hayır bunu yapamıyordu... Bunu 

yapmasına mani olan şey n.e bu.raya 
kadar getirdiği şu kadının ızze.tın~f
sini kırmaktan çekinişi, ne de hır nı -
kah salonuna kadar gelip burada cay
mak gibi bir hadisenin draf ta yara
tacağı tecessüslin karşısında duyaca· 

y ı mahcubiyetti. 
Bu kadına karşı kalbinde en ufalı: 

bir merbutiyet ve bir sevgi hissetm~
yordu. Onu incitmek ~eğil, ti~di el.~
ne rastgele geçecek bır sopa ıle do
vüp kemiklerini kırsa hıncını alamı-
yacaktı .... MelCin karı. . 

Senelerdenberi en umulmaz bır ha
berle o bugiinU, Saim"l kendi ~.suau 
karşısında eritip mahvedecei:;ı. onu 

m bir koyun gibi önüne katıp b~
::~:e getireceği günü beklememıt 

. d.? 
mıEyvlı ~rine. uzak ve dul bir aka~aba 

' Ne vücu-
t k "ltica ettiği zaman ... 

o ara ı d k fası mu
du bir bira fıçısına, ne . e : Fakat 

bir küreye benzıyor u. 
azzam k bakışları bom-.. 1 · şu akları ço • . 
goz erı... .. . b p bu çlrkinlıkte 
boş manda gozlerı e 

idiler... . td•Y• günlerde Saim 
Evlerine ılk ge ıgı 

F. R. ATAY 

ona karşı, her genç ve dul kadına her 
bekar erkeğin duyacagı alakayı ve te
cessüsü duymuştu ... Hepsi bu kadar!.. 

Fakat Mahmure - İsmi Mahmure 
idi - çok namuslu bir kadındı. Bekar 
akraba erkekleriyle ufak maceralar 
yaşamagı istiyen genç dullardan de
ğildi... Onun bu kiıçiık alakasını o za
man bile az kalsın bir izdivaca kadar 
sürükliyecek, daha o zamandan Sa
im'in hayatiyle kendi hayatını birleş
tirecekti. 

Evin içinde hemen öyle bir hava ya
ratmıştı. Saim'in ablaları - Allah 
rahmet eylesin - ikisi de bu kadınla 
evlenmesinin pek iyi olacağını ıöy
lemeğe onun ev ve kadınlık meziyet
lerini saymakla bitirememeğe başla
mışlardı. Hele - nur içinde yatsın -
büyük ı n ka ere~ . 

- Saim bu çapkmhk ve bu serserı
likle adetır kendi bayatını mahvedi
yon;un vazg~. al şu kadını ~~sut 
bir yuva 'kur ... Çoluk çoc:uk sahıbı ol .. 
lleride ihtiyarlık, hastalık, malOlluk 

B k A bekir yarım insanlık vardır... e ar. . ... 
oraya erişilemez ... Biz senden buyu
ğüz, biz una bai değiliz. Aklını baıı
na topla. 

Diye naalhatler vermi9ti. Fakat o 
günlerde Saim tam mlnaaiyle butıiı 
yeri bilmiyordu. ÇUnkü .•~baht.an 
akşama kadar sesi güzel ve ıyı ut ç~
lar bir metre• yanında içki ile vak~t 
geçiriyor. Ayrıldığ~~a~tlerde. e.ve bır 
yıkanıp çamatır degıştırmek ıçın ge
liyor •.. Ve hemen evden çıkıp giderek 
gene bir iki gece ortadan kaybolu-
yordu. 

(Sonu var) 

Filistin'de araplar bir 
İngiliz kampını bastllar 

bıraktığı aç 
• • 
ıçın Araplar1 

Onların hep~ı "kah ınerasımın-
nıu•lar hallerınde nı -erasiınin-

T • b" cenaze ... . . 
Alman 

den daha fazla ır Ellerını 
edası var. . 

[:::::::~:::::~::::'.~::::~::::~:::::::] 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat vo Yeniıebir Eu.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merke.1 Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczanele.rl 
Cumartesi : Eıc ve Çankaya Eczaııelerı 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalS.de bir 
hastalık vukuunda acele imdat iıtemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ıhbarı: (1521). - Telefon müra
caat, şehir: (1023-1024). • $ehirlerara
sı: (2341-2342). -- Elt-ktrik •to Han
guı irıza memurlugu: (1846). - Me
aajeri Şehir anbarı: (3705). - Tabi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
n: (264~-1050-1196). • Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). • Yenısehir, Havıu
başı Bızım taksi: (2323). • Havuzbaıı. 
Guven taksı: ( 3848). • Bırlik taksı: 
(2333) • • Çankırı coildesı, Ulus taksı: 
(1291 ) •• İstanbul tal:sisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seterleri 

Sabah 
llk 

ve 

Ulus M dan K dere , c 
K. dere den U lulii M. ııa 

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

Ulus M. dan Dıkmen'e 
Dıkmen"den Uluı M. na 

Uluı M . dan Kec;ıorcn'e 
Kcc;ıoren'dcıı Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlık'e 

Etlı1''ten Ulus M. na 

Uluı M dan Ccbecı'ye 
Ccbccı'den Ulus M. na 

Cebecı'den As. fabl.ra 
Aa. fabl. dan Cebecı'ye 

scleı 
6.4:ı 

7.1:; 

7 2~ 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

-.-
Yeniııehir'den Ulua M. na 7.00 
Ulus M . dan Yenıııehır'e 7.10 

S. pazonndan Akkopru'ye 6.ı:ı 

Akkopru'den S. pa~arı'na 7.30 

Bahçelı Evlerden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçclı Evlere.-.-

Akpm 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
Z3.20 

Z0.00 
Z0.30 

21.00 
21.30 

21.00 
Zl.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
ll.4:i 

-.-
20.00 

~ U. Meydanı'yle lstaayon arasında her 
be• dakikada bır aefer olup tren za
manları seferler dıüıa sıktır. 

U. Meydanı'yle Yenı,ehır, Bakanlık· 

lar, Cebeci, Samanpuarı arasında uat 
8 den 20 ye kadar vasati her be• dald
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; u at 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 

nt am c[ r er ardır. 

I Alqanılan Ul• ile~ .... 2S 
deki 10D •eferleda bwalana UJae ~ 
danı'ııa döııil•leri •inemalanh dajılıa 
ııaatlerınc tiıbidırler. 

Posta Saatleri 
Teahhıitlü saat (18) • udard r. 
Poıaa saat ( 19) a kadar latanuul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpata":ra ı Her aabah 11.20. Her 

akpm 19.U ve 19.50 
de (Puarteaı. Per
'embe. Cama.rteaa 
Toroe ellrat.) 

Samsun hattına : Herııün 9.35 (Ka)'S• 
ri, Sıvaa. Amasya bu 
hat ıizerındedır.) 

Diyarbakır hattı : Hergun 9.3S 
Zonguldak battı : l:i.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şevval: 8 

S. D. 
Gunei: 7 04 

Rumi· 13S4 
Sonteırin: J 7 

S. D. 
Ak11am: 16 42 

Yeni avukat 
kanunu 

( Baıı ı. ıncı sayfada) 

Hakkın ve doğruluğun 
müda/ii avukat 

Bugün yapda<ak 
umumi nreve karşı 

""' -----
Fransız hükümeti sıkı 

emniyet tedbirleri aldı 
(Ba~ı 1 inci sayfada) kabul etmiyc karar vermişlerdir. 

Öğrenildigine göre ıimal viliyetle
rinde yarın amelenin ite gidememesi 
için otobüsler kasden tahrip edilmiş
tir. HUkümet, bütün mahkemelerle 
hakimleri seferber hale koymuıtur. 

Fakat Cezayir'de Elkcbir limanı 
inşaatında çalışan işçiler ana vatan it
çilerini taklit etmiye karar vererek 
daha şimdiden grev ilin etmişlerdir. 

3000 anwle seferber 
Ayrıca hı.ikıimet, çarşamba günü 

memurlara tahmil edccegi "mecburi 
hizmet" usulü ile şimendifer nakliyatı, 
posta ve radyo servisleri de dahil ol -
mak Uzete umumi servisleri kısmen 

temin edec:e~ini ümit etmektedir. 
Lyon'da 300 şimendifer amelesi, 

seferber hale konmuştur. Bununla be
raber timendifer işçileri federasyonu -
nun icra bUroau bütün Azasına çarşam· 
ba günü trenlerde ve istasyonlarda 
kollarını kavuşturup oturmalarını em
retmiştir. 

28.000 i~ci)·e yol verileli 
Renault fabrikalarının müdüriyeti 

28.000 amelesine ayrı ayrı mektup 
göndererek geçtn perşembe günü fab
rikaları iıgal ettikleri için itten çıka -
rıldıkl;ırını bildirmi.,tir. 

Scine vali.si Paris"te oturan bütün 
ecnebilere umumi grev münasebetiyle 
siyasi n\imayislerde l:rnlıınmalarını ka
ti surette menetmiştir. Bu emrin hila
fında hareket edenler hudut haricine 
~önderilecektir. 

Kanuni takibat. '&ı haşlrıclı 
l'arıs, 29 a.a. - lJ mıryolları mıl

li teuerasyonu sı:kreterleu tara1111ua,1 
1''ransa nın mutıteıu mıntakalarınuak. 

mıntaka teşekküllerine gönderılen ve 
şimendifer itçılerini greve davet eden 
tamimin gazeteler tarafından neşri ü
zerine adliye, hükümetin talebiyle, bu 
t.amimi gönderenler aleyhinde takiba -
ta başlamıştır. Buna sebep, mezkO.r 
tamimin 1845 tarihli kanun ahk!mına 
mugayir olmasıdır. Filhakika mezkftr 
kanun imzalı veya imzasız yazı ile ser
best seyrü1ief eri arızaya uğratanları 

üç seneden beş seneye kadar h ap-isle 
cezalandırmaktadır. 

.Nafia Nearetinin bir' teblifine gö
re de, grev ihtimalleri llebebiyle yiye • 
cek taııyan trenlerin bütün yolcu tren 
!erine terc:ihan itletilmed hakkında la
zım ıelen emirler verilmiştir. 

Bir ıawusul te§ebbüsüne 
rağmen ••• 

Paria, 29 a.a. - Cümhuriyetçi zi -
mamdarlarr tarafından yapılacak ta -
vaasutun neticni al&ka ile beklenmek
tedir. Bu tav ... ut umumi it konfede -
raayonunun grev emrini geri alması 

ve başvekil Daladiye'nin amel~ teşek
küllerinin murahhulariyle müzakere -
ye girmeyi kabu~ etmesi için yapıl -
maktadır. Bu müzakereler esnasında it 
müddeti hakkındaki bazı kararname -
ler ahklmının tadill la.tenccektir. 

lı kon/edeJYUyonu lwrannda 
ıarar ediyor. 

Jlransız gmetelcrinin 
nıii uıfoaları 

Paris, 29 a.a. - Paris gazeteleri 
başlıca yarın için ilan edilen grev ha
reketiyle meşgul olmaktadır. 

Marten gazetesi umumi grevin meY

zuu bahis olmıyacağmı yazıyor • 
Pötit Parisien, demiryolları amele· 

sinden ancak yüzde ellisinin greve it
tirak edeceginı tahmin eyliyor. 

Epok gazetesi ise umumi mesai 
konfederasyonunun tam bir muvaffa
kıyetsizlige ugrıyaca ına hiıkmedi • 
yor. 

Sol cenah gaezteleri ise greıv h~re • 
ketini kuvetle mı.idafaa ctmektedır. 

}'eni hiicliscler 
Pariı. 29 a.a. - Ak'am gazeteleri, 

grev dolayısiyle Trielle - Valencim .
nes mıntakasında vukua gelen yenı 
hadiselere geni~ aiıtun1nr tahsis et • 
me~tedir. HUkuınet, 1andarma ku -
vetlerinin azlığı dolayısıyle bu mm • 
takaya a•keri kuvetlcr göndermek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bunun ü • 
zerine mıntakavi sendikalar, faaliyet
lerini fazlalaştırmışlardır. 'Grevciler 
sokaklarda ve yollarda otobı.is ve 
kamyonları durourmaktadır. Milli 
l •• iıdafaa ıçin çalı an bir çok maden • 
ler ve fabı ıltalnr d vl t m kamların • 
dan yardım talep etmı lerdir. Aves -
nes civarında Bcusies belediye isiş, 
bir kaç saat grevci! rin elinde kal • 
mı,tır. Cambrai'deki birınci pıya<le a
layına mensup bır boluk, Valcnden • 
nes elektrik fabrikasının muhafazası
na memur cdilmıştir. Trith - Saint 
- Legcr'deki mctalürhiji fabrikaların -
d .. çalışma senbestisini, 43 üncü piya
de alayına mensup askeri kıtalar te • 
min eylemektedir,. 

FonRath'ın katiline 

yatakhk edenler 
mahkum oldular 

Paris, 29 a.a. - Mahkeme, bugün 
fon Rathın katili Grynzp'nın amc.a.&1 
ile yengesini, memleket haricine çık
muı kararı verilen bir taluu evlerinde 
sakladıklarından dolayı, dörder 'at;/ 
hapee n yilııı frank nakdi cezaya mab
kfun etmiştir. 

Berlin, 29 a.a. - Remi gazete, • 
rnan tebaası yahudilerle tebaasız ya -
hudileri "milli tesanut giıniı" aokağa 

çıkmaktan meneden bir kararnameyi 
neşreylemiştir . 

Bu kararname aleyhinde hareket e
den yahudiler, cezalandınlacaklardl!'. 
Kararname, tedbire sebep olarak ••ya
hudilerin milli tesanüt bayramına işti
rakleri imkinsızlığını" ileri sürmekte
dir. 

B. Pirov şimdide 

Brüksel'e gidiyor 

Avukat, yalnızca, hak.kın ve doğru
nun müdafiidir. Onun meslek kabili
yeti iki ana temele istinat eder: Bilgi 
ve ahlik ... Bunlar, tam ve klmil mlna-

Paris, 29 a.a. - Umumt iı konfede
ruyonunun idari komiıyonu toplana
rak çarpmba ıUnU umumt ırev ilin e
dilmcıine dair verilen urarı teyit et
miıtir. Komisyon b<l§vekil Daladiye'
ye bir mektup ~öndererek mumailey
hin tehdit ıiyaıetini ve memleketi ik
tisadi sebeplerle çıkan bir grev değil, 
siyasi bir hareket karıısında l:ıulunul
duğuna inandırmak hW5Uaunda.ki te
fd>büaünü protesto etmittir. Mektup
ta karıtıkhgrn bükUmctin aosyal ka
nunlara ve bilhuaa 40 aaatlik mesaj 

aiy'k bir insanda bulunmadıkça ona a- haftası kanununa tecavilz etmeai neti-de bulunanların tar endişelı 
biribirlerine kavu§~u1:"1~~1i sUzüyor
gözlerle damadı gız 1 

• deccğinden 
lar. Onun her an ka.~ıp ~1 

gazeteleri İngillere'ye 

iddelll hücumlarda bulunuyorl_a~ . . 
1 F'l' t' 'de araplar Saffet civanndakı bır ıngı-

29 a - ı ıa ın h · etni" ı d' On Berut, a. • büıf"n binaları ta rıp ıt er ır. 

vukatbk diploması verilmiyec:ek... cealnde huaule ıeldiği kaydedillmek-
Hukuk diploması, avukatlık için la- tedir 

zımdır, fakat ki.fi değildir. 1 kinunu- · • • 
evciden sonra avukat deyince aklımı- Greve l§tırak edecek ve 

Roma, 29 a.a. - Musolini, Kont Cl
ano ve maliye nazırı ile goruşmeler 

yapmış olan cenubi Afrika mılli mll
dafaa nazırı Pirow, bugiın öğle üzeri 
MiHino'ya hareket ctmıştir. Orada bir 
gece kaldıktan sonra dogru Brüksel'e 
gidecek ve oradan da Parie'e ve Lon • 
dra'ya uğrayacaktır. 

Pirow'un Roma'da yaptığı müli -
katlar hakkında rcsmı hiç bir tebliğ 
neşrolunmamıştır. . h nerı vaı: .• 

llrker gibi bır a ~ "skemle Ü· 
' Otıırdugu ı . 

Sade gelın ... . en daha sakın ve 
zerinde diğerlerınd . du 

. ö nuyor . 
daha müsterıh g ru k korsatarın 

. . sımsı ı 
O da ellerını Uzerinde bir-

... nının · · · aaklıyamadıgı .. ıır ok gorunen dt§~ 
leıtirmiş ... Beyazı c; süzüyor. Eskı 
manda gözleriyle odayı i . cumbası, 

"b" şehn şı, · 
arnuvo evler gı 1 bol agır ve şış-
balkonu çok, çıkınt~~; utreten gizli 
nıan yanaklarını ha 1 ~e d d ktarının 
b. ·1 arada bır u 
ır esneme ı e 

içini ıssırıyordu. "kAh olması· 
. r nler nı il 

Onun hallnı go . . anlıdan daha 

. k ını baımıılar ve u 
lız .am.P. ıurette yaralanmıflır. 
bet ıngılız aiır • . • lngiltere harp aonunda Alrnan~aya 

mukabil ingıhzl-:r ~e Ra kartı da kullanmıt olduğu bu aılihı 
Buna 'da t 75 araP evını bom- şimdi araplara çevirmiştir. Aç kala· 

aabmara l rdır cak olan araplar lngiltere'nin vaidle· 

ramadılar.,, 

ba ile atmıt a • , rini nasıl tuttuğunu öğreneceklerdir.,, 
eteleri lngiltere ye 

Alman IJtD "Medeniyet için u(anılacak 
~'atıyor . b' L~d· ,, . _ "Reuter aıansının ır 11u ııe 

Berlın: ~1::a.iyor· Filistin'de hü- Deutsche Allegemcine Zeitung, 
muhabirı ı kırı· t .g. revi dolayısiyle .. suren na ıya . k şöyle yazıyor: 
kum . ko'"ylerine yıyece "lngilizler 1920 senesindenberi As-T lerın arap 
lngı ız menettiklerine dair Be - ya kıtasında bir istiklal ve buriyet 
taşınmasın~l bir haberin alman tel· havası estiginin herhalde farkına va-

'tan verı en d'l . rut . tarafından netre ı mesı 

za ilk defa mliphhas bir ah1lk timsa- eımiyecek teıekküller 
li, daha sonra çerçeveli bir hukuk dip- Diğer cihetten denizc:iler federaa-
lomaaı gelecek ... - K. Z. G. yonu ile Paria mıntakuı mürettipleri 

* de grev emrine itaat edeceklerini bil. 
Arkadapmız Kemal Zeki Gencos- d.irmi1lerdir. Buna mukabil büyük ma

man bukatlılc Junununua meriyet gazallarda. bankalarda ve ıigorta tir
mevlciine girmesi dolayısiyle ~ehrimi_- kederinde çalııan memurlar greve iş
zin tanınmış avukatları arasında bır tirak etmeği kabul etmemektedirler. 
anket yaptı ve onların neler dütün- Toptan ve perakende mal satan tüc
düklerini sordu. carlar milli birliği bütün azalarına hi· 

Aldığı cevapları yarından itibaren taben bir beyanname neırederek çar-
ne~redeceğiz. tamba günü mağazalarını kapamaları-

Roma' daki temasların 
neıiceai 

Londra, 29 a.a. - Deyli Telegraf 
gazetesi yazıyor : 

Pirow'un Roma seyahati ltalya'yı 
ve cenubi Amerika'yı alakadar edea 
bir çok meilelelerin anlaşmasını ko • 
1ayla1tırm11tır. Bunun neticesi ola -
rak yakında iki meml ket arasında 
bir ticaret muah desi imza edilecek -
tir. 

nı tavıiye etmiştir. Birlik aynı zaman- •••••••••••••• .. 
da bu gibi tüccarların ıerbeatçe yalıp-

DIŞ TABiBi nı bekliyen bir gelın n;ş refakat etti 
fazla bir dişci salonun :n sıkıntısiyle 
fi hastasının sırasını ~ nzetebılirler-
bekliyen bir insana e 

graf aJansı matbuatı lngiltere'ye 
"ı "ne atman 1 uzer . cum etmeğe baş amıştır. 
tekrar bil h kan gazeteler lngiltere-

Berliner BörıM Zeitung'da fU sa • 
tırlar okunmaktadır: 

"Medeniyet için utanılacak bir ha
diseden bahsedildiği zaman Filistin 
meselesinden bahsedilmesi zaruridir.,, 

berlere göre, Filistin arapları Lon· 
dra konferansına ancak apğıda1d ikl 
şart dahilinde ittirake karar vermiı· 
lerdir: 

bilmeleri için hüklimetin lizun ıclen 
tedbirleri almasını istemiıtir. 
Atağı Normandiya'nın karadan yol

cu ve eıya nakliyatı imtiyasmı alan 
ıirketlerin mümessilleri Caen'da top
lanarak Daladiye"nin grev esnasında 
memleketin ihtiyaçlarını kaqılamak 
iizere bütün matzeme'lerini hilkümetin 
amine ftrmdıeri blıkbıdaki teklifini 

M. AZIZ TUNÇ 
di. . n nikah masa-• bır a Saim Moray ın 1 ı ni anlısının 

·ı n na7.ar ar .. 
aından c;evrı e buti.in vucu· 
bakı~lariyle ~a.r ıl~:~~~rnu§ gibi hid
du elektrik pıtıne 
tetle irkildi. d hafif bir kU-

Ve dişleri arasın an öteki tarafa 
ak ı... .. aını 

fllr mırıldanar ..-:. 

Bu saba çı v·a zulüm yapmakla it
. halka boyra ~ 

yı ektedirler. 
ham et~ eblatt" diyor ki: 
"Bertıner ;.a~ aç bırakmak tngilte
"Sivil ah~1 ı~~ karşı muvaffakiyetle 

r ' ın Boer ~&..ı.;. bir aillıbtır. 
kullandıi1 m_.-. 

Londra koni eran11 ve 
Fili:Jıin araplan 

Kahire, 29 a.L - Buraya eelen ha-

1. - Müzakerelerin esası evelden 
tesbit edılecektir, 

2. - Filistin arapları, ineilizler ta
rafından feshedilen ve fakat faaliye
tine devam etmekte bulunan yUkıek 
araP. komitesinte temsil olunacaktır. 

Puardan maada her gün haa· 
talannı kabul ve tcdavı eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Halda Apartımıuu No. 1 



ULUS 

RESMİ İLANLAR 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

re aşağıda mikdar, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatı yazılı kireç, on 
gün zarfında teslim edilmek şartiyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me, 7.12.938 tarihine rasthyan çar~
ba günü saat on birde işletme binası 

dahilinde 1 inci işletme komisyonunca 
yapılacaktır. 

Kabataşta levazım ve mübayaat ıube
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

iV - Muaddel şartnameler parasız 
olarak her gün inhisarlar umum mü -
dürlüğü levazrm ve mübayaat şube -
sile Ankara ve İzmir baş müdürlüğün
den alınabilir. 

yet vesikası göstermeleri laııO' 
Bu vesikanın istihsali için eksi~ 
nin yapılacağı günden en az sekıJ 
evel bir istida ile isteklilerin nafıJ 
kaletine müracatlan ve istidal 
buna benzer yaptırdıkları işlere a 
yaptıranlardan aldıkları vesikala 
raz etmeleri lazımdır. Bu müddet 
fında vesika talebinde bulunmı}-ı; 
eksiltmeye giremiyecekler. 

. 
Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

:Alma Kmi&ynundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon ve bir 

tavla ve bir mutbak inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de 
talip çıkmadığından 20.11.938 den i -
tibaren bir ay zarfında pazarlıkla yap
tırılmasına karar verilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 65840 liradır. 
3 - Kati teminatı 9875 liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait keşif plfin

larmı ve şartnamelerini Muğla dağ tu
gayı satın alma komisyonundan üç li
ra bedel mukabilinde aldırabilirler. 
İstiyenlere gönderilir. 

5 - İsteklilerin 6 ı. ci kan. 938 den 
itibaren Muğla dag tugay karargahın
da müteşekkil komisyona her gün mii-
racaatları itan olunur. (4868) 8722 

Muhtelif • 
ınşaat 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
İ\111* Komisyonundan : 

1 - Küllükte iki pavyon ve bir 
tavla ve bir mutbak inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de 
talip çıkmadığından 20.11.938 den i -
tibaren bir ay zarfında pazarlıkla yap 
tırılmasma karar verilmitşir. 

2 - Keşif bedeli 57842 liradır. 
3 - Kati teminatı 8677 liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait keşif pHin

lar;nr ve şartnamelerini Muğla dağ 
~gayr satın alma komisyonundan üç 
lıra bedel mukabilinde aldırabilirler. 
lstiyenlere gönderilir. 

5 - İsteklilerin 6. ı. ci kan. 938 den 
itibaren Muğla dağ tuğay kararga
hında müteşekkil komisyona her gün 
müracaatları ilan olunur. (4869) 8725 

Nohut ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kmisynundan : 
1 - Ankara garnizonu için kapalı 

%41.rfla alınacak olan 54000 kilo nohuda 
teklif edilen fiat makamca gali görül
düğünden yeniden kapalı zarfla ek
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin e<Jilen bedeli 7020 lira 
olup ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8.12.1938 perşembe 
günü saat 15 de Ankara Lv. amirliği 
aatmalma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi ve nümunesi komis
yonda görülür. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektuplarının saat 14 
de kadar komisyona verilmesi 

(4887) 8731 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'Alma. Komisyonundan : 
1 - Sürbehan ihtiyacı için 175000 

kilo un eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 28875 lira olup 

muvak.kat teminatı 2165 lira 62,5 ku
ruştur. 

3- Eksiltmesi 16-12 - 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

. 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
ııl:~e .. günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, uncu maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu
nır;n satın alma komisyonuna verme -
lerı. ( 4929) 8827 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komi&yonun-tlan : 
1 - Iğdır ihtiyacı için 175000 kilo 

un eksiltmeye konmuştur. 
2 - TahmiX: bedeli 28875 lira olup 

muvakkat temınatı 2165 lira 62,5 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme.si 16- 12 - 938 cuma gü
nü saat 14 dedır. 

Un alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonun'tlan : 
1 - Kağızman ihtiyacı için 21500 

kilo un eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 32250 lira olup 

muvakkat teminatı 2418 lira 75 ku -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16-11-938 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. ( 4932) 8830 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonun-dan : 

1 - Yozgat piyade alay eratının 

ihtiyacı için 21500 kilo sığıreti açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 3655 lira olup 
muvakkat teminatı 274 lira 13 kuruş
tur: 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü
nü saat 8,30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 saydı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarım Yozgat 
piyade alay satınalma komisyonuna 
vermeleri. (4934) 8831 

Top hangan yaphnlaca"k 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : 

l - Kor mıntakasmda Kırklarelin
de ve Çorluda ikişer top hangarı 
Kp. zarf eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 6997 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü
nü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Çorlu 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4936) 8833 

Sade yağı olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 

ı - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 
için 11000 kilo sadeyağı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 825 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü
nü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarrnr Çorlu 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(4935) 8832 

· Demiryolları 

170 adet baskül ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin. 
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarım Erzu
rum satın alma komisyonuna verme · 

Yerli olduğu takdirde muhammen 
bedeli 50. 720 lira ve ecnebi malı ol
duğu takdirde muhammen bedeli 
28.350,- lira olan 170 adet baskül 
4. 1. 939 çarşamba günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli ol
duğu takdirde 3.786,- ve ecnebi ol
duğu takdirde de 2.126,25 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Ieri . ( 4930) 8828 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (4830) 8681 

Elektrik (ıplak tel ve kablosu 
alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komi&
yonundan : 

Yerli malı olduğu takdirde muham· 
men bedeli 35720,- lira, ecnebi mah 
olduğu takdirde muhammen bedeli 
18615,- lira olan 15 kalem elektrik 
çıplak tel ve kabloları 5. ı. 1939 per
şembe günü saat 15.30 da kapalı zart 
usuliyle Ankara'da idare binasında 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin yerli 

mah için 2679.- ve ecnebi malı için 
1396,13 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri ta
zımdn. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 4831) 8682 

İzola teller alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi&

yonundan: 
Muhammen bedeli 28921.- lira o

lan 30 kalem izole teller 5. 1. 1939 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin {2169.08) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa vezn~lerinde satılmakta
dır. ( 4832) 8683 

Elbise ve ~alto yapllrdacak 
Devlet Demiryollan ikinci ltlet

me Müdürlüğünden : 
Kumaşı idare tarafından verilmek 

üzere personelimize yaptınlacak ve 
muhammen bedeli 23850 lira olan kış
lık tahminen 1800 takım elbise ile 900 
adet paltonun harç ve imaliyesi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

12. 12. 938 tarihine rastlıyan pazar
tesi günü saat 15 de Ankara istasyo
nunda ikinci işletme binasında topla
nan komisyonda ihalesi yapılacağın
dan isteklilerin kanunun tayin ettiği 
vesikalariyle 1788.75 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektup
larını ihtiva edecek tekliflerini mu
ayyen saatten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine vermiş olmaları 
lazımdır. 

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

(4839) 8686 

Yolcu binaS1 inşası ve muhtelif 
lesi sat 

Devlet Demiryolları 8. inci hlet
me Müdürlüğünden : 

Komisyonumuzda mevcut proje ve 
fenni şartnamelerine göre ve "15540' 
lira 98 kuruş muhammen bedel ve va -
hidi fiyat esası üzerinden Ödemiş'te 
yaptırılacak yolcu binasiyle binaya a
it elektrik, su ve lağam tesisat işi 8 -
x11 - 938 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 16 da Alsancakta 8. ci işletme 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından kapalı zarf usuliyle ihale edi -
lecektir. 

Un a~ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·:fnn : 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dı~ (4829) 8680 

1 - Karaköse ihtiyacı için 200.000 Elektrik tel ve kablosu alınacak 
kilo un eksiltmeye konmuştur. 

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

2 - I ahmin bedeli 28000 lira olup 
muvakkat teminatı 2100 liradır . D. D. Yolları Satın Alma Komi&-

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü yonundan : 
nü saat 10 dadır. Muhammen bedeli 20.000 lira olan 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek- (76) kalem hususi elektrik tel ve kab
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2. loları S. 1. 1939 perşembe günü saat 

3 üncü maddelerinde istenilen bel 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
g,eleriyle birlikte ihale gün ve saatin- ra'da idare binasında satın alınacak· 
den en geç bir saat eveline kadar te- tır. . . . • 

(4138-4856) 8747 

Kireç alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi&

yonundan: 

İsteklilerin, eksiltme şartnametıinde 
yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği şerait dairesinde yukarıda 
yazılı tarih ve saatte eksiltme komis
yonuna müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartname Haydarpaşa yol bat mü · 

fettişliğinden parasız istenilir. 
Cinsi Tonu Beher tonun mu-

hammen bedeli 
Kireç 50 1500 kuruş 

Tutan Muvakkat teminatı 
7 5.000 kuruş 5625 kuruş 

(8514 - 4896) 87 59 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Regülôtör inşaatı 
Nafıa Veknletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adana'da Seyhan nehri üze

rinde yapılacak regülatör inşaatı, ke
şif bedeli (2.400.000) liradır. 

2 - Eksiltme 4 ikincikanun 939 
tarihine rastlıyan çarşamba günü sa
at (15) de nafıa vekaleti sular umum 
müdürlüğü su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla

caktır. 

3 - istekliler, eksiltme şartname -
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (50) lira mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (85.7 50) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile nafıa vekale -
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazdı saatten bir 
saat evetine kadar sular umum mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazrmdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. {4358) 7788 

Batakhk kurutlurulacak ve 
muhtelif inıaat yaphnlacak 
Nafıa Vekaletindea : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Erzincan sol sahil bataklıkla

rının kurutma işleriyle Kirlevik şe -
Hile suyunun tahliye kanalı ve bu ka
nal üzerindeki köprüler ve şütler 
inşaatı, keşif bedeli (299.926) lira 
(99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat (15) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın -
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname -
si, mukavele projesi bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartnamesi 
ve projeleri (15) lira mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabi -
lirler; 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (15747) lira (08) sekiz ku -
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yaprlacağı günden en az 
sekiz gün evet ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fıa vekaletine müracaat ederek bu i
şe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. 

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

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

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (4882) 8825 

Gümrük ve in. B~ 

Font boru alınacak 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmaların fiatsız teklif ve kata
loklarmı ihale gününden 7 gün eveli
ne kadar inhisarlar umum müdürlü -
ğü tuz fen şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammm ve
sika almaları Iazımdır. Bu vesikayı 
haiz olmıyanlar münakasaya iştirak e
demezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V ci maddede yazılı 
tuz fen şubesinden alınacak eksilt -
meye iştirak vesikası ve % 7,5 güven
me makbuzu veya banka teminat mek
t.ıbunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi liizımdır. (8499/4857) 

8721 

Askeri Fabrikalar 

50 ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 50 ton benzin askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7.12.938 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edile -
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak-
1 ıt teminat olan (975) lirayı havi tek
lif mektuplarının mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa • 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4877) 87 56 

Ekonomi BakanhOı '·-

lktısat Vekaleti lç Ticaret Umıan 
Müdürlüğünden : 

30 İkinci teşrin 1330 tarihli Ecne
bi Anonim ve sermayesi eshama mun
kasim Şirketler kanununun hüküm -
lerine tevfikan Türkiye'de çalışması
na izin verilen ecnebi şirketlerden 

Singer Dikiş Makinesi Kumpanyasr
nın Türkiye umumi vekili bu defa 

6 - İstekliler teklif mektupl 
ihale günü saat 10 a kadar eksilttııl 
misyonu reisliğine makbuz ı:nulc 
linde teslim edeceklerdir. Postadl 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4851) 8753 

· ·. ··. Ok.ullor· 
Dersane leva11mı yapllnla<' 

Müzik Öğretmen Okulu Pir 
törlüğünden : 

1 - Müzik öğretmen okulu 
dersane levazımı yaptırılacaktır. 

2 - Münakasa açık eksiltme ~ 
tiyle 5-12-938 pazartesi günü saat 
de Okullar Sağışmanhğmda teşe~ 
edecek komisyon tarafından yaf 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 1788 titJ 
kuruştur. Talip olanlar % 75 # 
paralariyle aynı gün ve saatte ko 
yonda bulunmaları ve teminatı bit 
at evveline kadar yatırmaları, 

4 - Şartnameyi görmek istiye 
rin okul direktörlüğüne müracaat 
ilan olunur. (4845) 8672 

Mahkemeler 
Bünyan Asliye Hukuk Mahı<el 

sinden : 
Bünyanın İbrahim bey mahaJleS 

den Omer oğlu Abidin vekili o 
Ali Ararın bu mahalleden Yahya 
lu Mustafa aleyhine mahkeı:nt 
sulh hukuk kısmına ikame eylcd 
gayrimenkul taksim davasının ya 
makta olan muhakemesi sırasııı 
müddeialeyhe gerek davetiye ve g: 
rekse gazete ile ilanen tebliğat yar 
dığı halde daveti kanuniyeye ica 
etmediğinden namına gıyap kari 
imlasına ve gıyap kararının ilall 
tebliğine karar verilmiş ve muhal' 
mede 5-12-938 pazartesi günü saat 
talik kılınmış olduğundan tarihi tt 
liğinden itibaren beş gün zarfrfl 
itiraz etmediği ve kendisini teıd 
ettirmediği takdirde mahkemeye ~ 
bul olunmıyacağı ilan olunur. 8839 

müracaatla Ankara, Çankırı, Kasta - ~ 
monu, Yozgat ve Kırşehir vilayetle- ı JV7; 

riy1e mülhakatı acenteliğine, şirket Milli Müdafaa Ba~anhğı 
namına yapacağı işlerden doğacak ,.,., -------------·; 
davalarda dava eden, edilen ve üçün
cü şahıs sıfatiyle hazır bulunmak ü
zere Ankara'da mukim Osmanoğlu 
Mehmet Sami Acun'u tayin ettiğini 

bildirmiş ve lfü:rmgelen vesaiki ver
miştir. 

Keyfiyet tetkik 
hükümlere uygun 
la iian olunur. 

edilerek kanuni 
görülmüş olmak-

8819 

Devlet Hava Yollar1 

Beton asfalt yol ve 

pist yaptırılacak 
Devlet Hava yolları Umwn Mü

dürlüğünden: 
1 - Devlet hava yolları umum mü

dürlük binası beton asfalt iltisak yo
lu ile hangar önü beton asfalt pist in· 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. . 

2 - Keşif bedelı 37.919 lira 70 ku -
ruştur. 

3 - Eksiltme 9.12.938 cuma günü 
saat 11 de Devlet hava yolları umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 95 kuruş mukabilinde 
Ankara ve İstanbul'da Devlet hava 
yolları acentalarından alınabilir. 

5 -. Eksiltmeye girebilmek için 
2844 lırahk muvakkat teminat verme
leri; nafıa vekaletinden alınmış ehli _ 

12 Ade mi ros" Gp alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 1" 

misyonundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiya 
2520 lira olan 12 adet Mikroskop l 
Birinci kcinıın 938 pazartesi günü sal 
10 da açık eksiltme suretiyle M. ftl 
V. satın alma Ko. da satın alınac~ 
tır. 

2 - İlk teminat 189 liradır. Şart 
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alt 
nır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kamıll' 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 tlf 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerlt 
birlikte eksiltme gün ve saatinde kO' 
misyonda bulunmaları. (4616) 8194 

Sahra pili alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına KO" 

misyonundan : 

1 - Hepsine 3800 lira fiyat tahmil 
edilen 5000 beş bin adet sahra pili ıı• 

çık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 15-12-938 pcrşembl 

günü saat on birdedir. 
3 - İlk teminat 285 lira olup şart· 

namesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kantı' 

ni teminat ve 2490 sayılı kanunu!I 
2,3. maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte muayyen gün ve vakitte :r.f. 
M. V. satın alma komisyonunda btı' 

lunmaları. (4913) 8824 

1 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ ~ = --~ 26 cı Tertip ~ inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
l _İdaremizin yavşan tuzlasına ge-

~ ~ = BÜYÜK PİYANGOSU ~ tirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi i
çin şartnamesi mucibince satın alma -
cağı ve 19.10.938 tarihinde iha!e edi
leceği illin edilen ve eksiltmeden kal
dırılan 25."000 mere inşaat tulünde 60 
m/ m kutrunda font boru ve listesinde 
müfredatı yazılı hususi aksamına ait 
şartnamede tadilat yapılacağından ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydar
paşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

= ~ 
§ İkinci keside 11 birincikônun 938 dedir. ~ - ~ 

~ Büyük ikramiye 45.000 liradır. ~ - -~ ~ =: Bundan ba,ka: 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 et· ;:: = meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına ::::: 
§ girmit olursunuz... §§ - ::::: • klı"f mektuplarını Erzu . Bu işe gırmek ıstıyenlerın (1500) 

mınat ve tc · ·1 k 
1 komisyonuna verme • liralık muvakkat temınat ı e anunun 

nım satın a ma 1 · · · · "k l e teklı"flerı· · . (4931) 8829 tayın ettıgı vesı a an v nı 
len. 

Devlet demiryolları Haydarpaşa iş
letmesi ihtiyacı için şartnamesine gö-

III - Eksiltme 4.1.939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü aaat 15 de 

~ ~ 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 
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30 - 11 - 1938 ULUS 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 22. 11. 1938 vaziyeti 
AK T 1 F : 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildckı Muhabirler : 
Tilrk Lirası 

17.158,662 

Harıçtckı Muhabirler : 
Altın: Safı kilogram 9.054·624 

Altırıa tahvilı kabil serbest dovızler 
Oiger dovu:ler ve Borclu 
ldirinız bakiveıerı 

Hazınc Tahvillen : 
De~uhte edı evrakı nakdiye kar$ılığt 
Kanunun 6 • 8 ancı maddelerınt' tevfl· 
kan hazine tarnfından vakı tedıyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazıne bonoları 
Tlcarf ıenedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı n~kdiye~.i." 

A - kıır$ılıi:ı esham ve tabvılfit (ı.ı· 
bari kıymetle) 

D - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Hazıneye kısa vadeli avans 
Altıc ve Dovız uzerıne 
Tahvillt ilzerine 

HiuedRrlar: 

Muhtelif 

Lira 
24. 1 SS.030,79 
17 .984.340,-
1.068.717,10 

903.8~,21 

12.736.053,28 
22.372,85 

8.349.311,11 

158.748.563.-

15.137.602,-

76.705.557,59 

39.482.691,95 
6.767.045,92 

6.917.000,-
183.402,38 

8.212.253,65 

Yekun 

Lira 

43.188.087,89 

903.854,21 

21.107.737,24 

143.610.961,-

76.705.557,59 

46.249.737 ,87 

15.312.656,03 
4.500.000,-

14. 135.015.05 

365.713.606,88 

PAS 1 F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi ı 

Adi ve fevkallide 
Husu'Si 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrııkı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inc:i maddelerine tevfj. 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edı. evrakı nakdiye bakiyeaı 
Kareılıtı tamamen altın olarak lllivetcr 
tedavulc vazcdılen 
Reeskont mukabili ilaveten t.ed. v:ı.zd. 

fürk Lirası Mevduatı ı 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Dil.er dövizler ve alacaklı 
kllrinıı bakiyeleri 

Muhtelit 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000ı-

158.748.563,-

15.137.602,

)43.610.961.-

19.000.000,-
34.000.000,-

3.710,12 

32.737 .719.22 

Yekun 

Lira 
15.ooo.ooo,-

8. 712.234,11 

196.610.961,-

ı 9.239.397 ,97 

32.741.429,34 

93.4-09.584,46 

365. 7 ı 3.606,88 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans% 3. 

......... " .......... i 
! 
........................... .... 

Vilôyetler 1 .................................................... 

Adalar üzerinde inşa edilmekte olan 
belediye garaj santral binasının mü
temmimatından olarak mevcut pro -
jesine göre yaptırılacak k ı~men bir 
ev ve kısmen 3 katlı gazıno = lo
kanta ve 3 dükkan 10 ıene müddetle 

Hükümet konağı inşası icara verilmek üzere 23.11-938 tari . 
hinden itibaren 15 gUn müddetle ve 

Manısa Nafıa Müdürlüğü~nd~n: kapalı .zarfla arttırmaya çıkarılmış -
1) Turgutlu hükümet konag~ ~.nşa· tır. Takım halinde icar edilecek olan 

atı 46329 lira 78 kuruşluk keş:ı uze - bu binaların 10 senelik icarmm mu · 
rinden kapalı zarf usuliyle eksıltmeye hammen bedeli elli bin lira olup bu 

konmuştur. . . namesi 1• para pe§İnen alınacaktır. Müzayede-
2) Bu işe aıt eksıltme şart ye iştirak için muvakkat teminat mik· 

le proje ve keşif kağıtlar~;e !~~~~i~ tarı 3750 liradır. Projelerini görmek 
mütefcrri kagıtlar 232 ku .. ş .. istiyenler baı:ı.mtibendislig~ e icar ~rt-" dürlugunden a· :ı- r-
linde Manisa nafıa mu namesini görmek istiyenler de bele • 
lrnabilir. k. · · diye başkatipliğine müracaat eder -

3) İhale b·ırinci kanunun se ızın. cı d . . 1 • • ler. Taşra an ıstıyen er proJe ve ıcar 
şembe günü saat on altıda Manısa şartnamesinin 250 kuruş bedelini ve 

~~l~yeti nafıa ınUdürlügil odasında ya- posta ücretini göndermelidirler. Ka· 
pılacaktır. r palı zarfla ihalesi 9·12-938 cuma günü 

4) :Muvakkat teminat <3474.73) ıra- saat 16 da belediye encümeninde ya-
dır. . k. pılacaktır. Iştirak edecekler 2490 ıa-

.s) lsteklilerin ıhaleden en az se ız 
· f üdü l'"g~ u·· nden yılı kanunun tarifi dairesinde hazır -

.. ~el Manısa na ıa m r u 'f k 1 "h 1 . gun kl hr t sikası i lanmış tekh me tup arını ı a e tarı· 
bu iş için alaca arı e ıye ve • h. l 2 938 .. .. 15 
Je 938 senesine ait ticaret odası vesi- 1 do an 9-~. • c~7ğ~unu saatrd· e 
kasını da teklif mektuplarının içeri - ka ar encumen r ıs ı me verme ı ır-
ine koymaları lazımdır. 1 ıer. (4214) 8777 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırhyacakları teklif mektup - Münakasa tehiri 
!arını 8. birinci kanun 938 perşembe 
günU •aat 15 e kadar nafıa mUdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya bu saate kadar gelecek surette 
posta ile göndermeleri v~ p~ı;tada ~~
k' teahhurların kabul edılmıyeceğı t· 

1 8727 
l!n olunur. 

idare binası yaphnlacak 
lnhiaarlar Kars Müstakil Müdür· 

Jüğünden : . . 
Kars'ta yapılacak idare bınası ınşa 

atı ihale edilemediğinden inşaat eve!· 
ki şerait dairesinde ve kapalı zarf usu
liyle yeniden münakuay.: ko~~l?,1uş
tur. İhale 1.12.1938 perşembe gunu sa
at 15 de Müstakil müdürlükte yapıla· 
caktır. Teklif mektuplarının m~ayyen 
&ünde saat on dörde kadar komısyona 

, Yerilmiş olması lbımdır. (4884) 8730 

Satıhk gayri mamul 
çam ağacı 

Denizli Vilayeti Onnan Çevirge 

Müdürlüğünder_ı : . · Çivril kaza· 
1 - Denizli vılayetını~, 1 kdere 

. • d k' Akdagın n.aran ı 
ıu dahılın e ı 2 13 14 15 numara 
devlet oramnınm 11,l • ' ' · kr. 

624 ) metre mı ap 
lı maktalarından (1 b. senede or· 
gayri mamul ~am ağa.cı ır dilmek Ü· 

da k ·mal ve ıhraç e 
man n at ı 1• le artırmaya 
zere ve kapalı zarf usu ıy 

Bolu Orman Okulu Direktörlü-
ğünden : 

Bolu Orman mektebi talebelerine 
yaptırılscak elblae için 2-12·938 tari
hinde yapılacak kapalı zarf mlinaka
sasının görülen lüzum üzerine işarı 
ahire kadar talik edildiği ilan olunur. 

(4938) 8834 

Ankara Belediyesi 

Su saatlerinin soGukf an 
muhalııası 

Belediye Reisliiinden : 

Su saatlerinin !Yi bir halde muha -
fazası abonelere a1t olduğundan kışın 
bunların donarak hasara uğramaması 
için saat sandıklarının soğukta~. koru· 
yucu maddelerle doldurulması ]uzumu 
kendilerine hatırlatılır. 

Bu hususta kafi tedbl ralınrnaması 
yUzUndtn saatlere gelecek zararların 
tamir masrafı abonelerden istenecek • 

tir. (4810) 8608 

Cemiyetler 
sıkarıımıJtır. 1938 tarihine mu· Pansı·yon bı·nası aranıyor 

2 - Artırma 16.12· 1 k 
5 d yapı aca • 

ıadif cuma gunü saat ı e 

tır. enizli Orman çevirge 
3 - Artırma D . . to )!anan O r· 
.. d .. l " ' ğ" binası ıçınde l mu ur u u apılacaktır. 

man satış koıı~isyonunc~ y çam ağacı-
4 - Artrrma~a ko:~ :etre rnikabı-

nın beher gayrı ın~m deli (505) ku-
nın muhammen tarıf e be 

ruştur. . t (615) lira 9 
5 - Muvakkat temına ı 

kuruştur. k !arını 
6 lstcklilerin teklif me tup 

ik. -: ddcdc yazılı saatten bir ~aılt 
ancı ma evırgt 

' Ce . Hukuk Fakülteıi Talebe mı· 
yeti Batkanhğından: 

Cemiyetimiz fakir ~rkad~şla.rı~~n 
tma yerini temin içın elh kışıhk ya .. 

. . n açmıya karar verınıştır. 
bır pansıyo . . 
M

.. •t ev·ı olanların talebe cemıyetı 
usaı 1 . d. 

b •kanlığına ınUracat etmeler nı ı -
as. 8840 

leru:. 

. kra ve lf lôs 
eveline kadar Denizli Orma~ ıilindt 
müdürlüğüne makbuz mu a mu· ı Dördüncü icra Meaıurlu· 
vermeleri lfizımdır. Şartname ve . Ankara 

k 
. . ··.....,ek ve almak ıs- ~ d n • avele projesını go.... . mil- gun a • .• 

tiyenlerin Denizli Orman çe~~rge lu- Eti Palas oteli altında Çıçın yurt 
d .. 1 .. ~.. üracaat ctmelerı ıl1in o ..,,1 8 halen lokanta olarak kul-

ur u(g4,u8~3c)m 8734 sokak ~ .. b~· dükkln aıağıda yazılı tart 
nur. ..., landan ır • k . 'I" dairesinde bir senelik ıcarı açı 

1 nşaa t 1 on 1 la: rmıya çıkarılmıştır. . 
. . d • ar 1 

• • tarak 480 lıra tah-
lzmir Beledıyeaın en • l Bir senehk ıcar ~ . 

Basmahane civarında 9 Eylfı ı·n edilrnittir. Birıncı artırma 16-12· 
nh l n 33 36 sayılı m 

meydanında ce,ı~·e a a ' 

938 günü saat 10-12 arasında Ankara 
dördUncil icra memurluğu odasında 
yapılacaktır. Talipler takdir edilen 
kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka teminat 
mektubu veya tahvili getireceklerdir. 
Satı§ gUnü artırma bedeli takdir olu
nan kıymetin % 7 5 ini bulduktan 
sonra mezkfır günUn 12 inci saatin
de en çok artırana ihale edilecektir. 
İşbu artırmada teklif edilen bedel 
mukadder kıymetin %75 ini bul • 

madığı takdirde 20-12-938 günU saat 
10 ila 12 de yapılacak ikinci artırma· 
da en çok artırana mezkür günün 12· 
inci saatinde ihale edilecektir. 

Üzerine gayrimenkul ihale edilen· 
ler dosyadaki şartnameyi görmÜ§ ve 
okumuş ve miindcrecatını kabul et -
miş sayılacaktır. Daha fazla izahat 
almak istiyenlcr dairemizin 937-8526 
numaralı dosyasındaki şartnameyi 
her gün görebilecekleri ilfın olunur. 

8822 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : Muhammen keşif BD. Depozito 

Ada 
321 
322 
325 
327 
331 
331 
331 
340 

Parsel 
13, 14, 15, 16, 17 
1,27,28.3.4.23,24,25,26 
8, 23, ıo ıı, 31 
l, 2, 3, 4, S, 6, 25 
2, 14, ıs 
4. 5 
10, 11, 12 
Ada dahilindeki bilumum 
mebani 

Lira K. 
1890 
1781 50 
1540 
1344 
1862 
1036 
1610 

143 

Lira 
141 
133 
115 
100 
139 

77 
120 

143 

K. 
75 
62 
50 
80 
65 
70 
75 
25 

1 - 'J.'ıp fakultesi inşa edilmek üzere ıuhhat vek letince istiml k olunan 
Nümune hastanesi civarında kain ve yukarıda ada parsel ve muhammen ke
şif bedeliyle depozitoları yazılı bilfimum ev, dükkan, baraka ve bahçe dı· 
varlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviye· 
si işi 5.12.938 pazarte&i günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle arttırması ya· 

pılacaktır. 
2 - Arttırmaya girebileceklerin nafıa müdüı-lüğUnden alacakları fenni 

ehliyet vesikaları ve depozito makbuzlariyle birlikte sözU geçen günde mU· 

ayyen aaatten bir •-t evci teklif mektuplarının komisyona verilmesi; 
3 - Talipler fenni şartname ve ketif raporlarını ve haritasını g6nnek 

üzere milli Emlak ve nafıa müdUrlilklerine müracaatları, (4890) 8766 

~Sovyet sosyalist ittihadı "URSS,, un~ -E: Fransızca neşriyatı = 
:= 1939 senesi için aboneman kaydına batlanmıştır. =: 

--= JURNAL DE MOSCOU 1 Siya•!· lktısadi, içtimai ve = • Edebı Haftalık Mecmua ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makaleler, Sosyalist inşaatına ve URSS'un dahili hayatına, sulh 5 
için mücadelesine, sınai ve zirai inkişafına ve aynı zamanda Sov- := 
yet ittihadının edebt, fenni ve artiıtik hareketlerine hasredilmiştir.:= 
Aboneman: Seneliği: 1.50 Türk lirası, 6 aylığı 75 kurut =: 

ve nüshası 4 kuruştur. := 
Reıimli = 

aylık mecmua =: REVUE DE MOSCOU : 
l-Icr nüshasında siyasi ve iktısadi makaleler, URSS Milletlerinin =: 

hayatı üzerine hikayeler, manevi hayatının son tezahüratı hakkın- =: 
da hülasalar, edebi artistik ve tiyatro ve sinema kritikleri. Sovyet =: 
mecmualarının yazılmamış eserleri, malfimat ve saire vardır. ~ 

REVUE DE MOSCOU : 
Bol resimler, orijinal fotoğraf = -ve krokilerle müzcyyendir. _ -Aboneman: Seneliği: 2 Türk lirası, 6 aylığı 1 Türk lirası, -

nüıhaıı 20 kuruftur. 
JOURNAL ve REVUE DE MOSCOU'un müıterek 

abonemanı seneliği 2 lira 70 kuruştur. 

URSS EN CONSTRUCTION : Zengin Resimli 
Ayhk Mecmua 

------
--

Sosyalist sanayiine, Sovkhoz ve Kolkhozlara, maarife, Sovyet := 
ittihadı adamlarına ve günlilk hayatlarına alt çok gUzel resimler. = 

Aboneman: Seneliği 4 lira 80 kuru§, 6 aylığı 2 lira = 
LlTTERATURE 1NTERNAT10NALE: Aylık Resimli § 

Mecmuaı 40 kuruf, nüshası 40 kuru§tur. = 
Sovyet İttihadının sosyalist maarifine, edebiyatına ve bütün =: 

dünyanın anti faşist sanatına vakfedilmiştir. -Aboneman: Senelik 2.50 Türk liraıı, 6 aylığı 1 lira 25 = 
kurut ve nüıbası 25 kuruıtur. = 

"Journal de Moscou", Revue de Moıcou" ve saire bütün := 
Sovyet neıriyatı abonemanı için: MEZHDUNA ROHNA- := 
JA KNlGA: (18 Kuzneckij Most, Moscou) ve URSS -
DEVLET BANKASINA: (UlNO 12. Neglinnaja. Moscou)::: 
Müracaat olunmalıdır. -----Türkiye Şubesi Hoşet kütüphanesi = İstikHil Caddesi 469 No. Posta Kutusu Beyoğlu 2219. Talep vuku- =: = unda katalog ve nümunelik nüshalar gönderilir. 8823 := 

':Eiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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atıhk : 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elvenşli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe· 

ren. 8176 

Satı!ık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı
mıınlar ve bahçeli C'vler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Sntılık - Ankara':un her t"'rafır~ da 
apartıman ~v arsa alm;ık ve atmak is· 
tiyenlcre tavassut. Tel: 2406 Neşet 

Şeren. 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında kö§e 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık ev eşyası - Azimet dolayı -
siyle yemek odası ve yazıhane acele 
satılıktır. Bakanlıklar karşısında Er -
sin Ap. daire 8 Ti: 3195 8801 

Kiralık : 

Bekarlar için kiralık 2 <Kla - Bir 
odası möble, öteki boş. Banyo, elek -
trik. Adliye sarayı karşı.sında Ankara 
pasta salonu üstünde Çulhazade apar
tımanı No. l kat 2. 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demırte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

Kiralık aparlnnan - Y enişchir Ata
türk bulvarında Tuna apartımanında 

kalorıfcr ve konforlu vebolitten geç • 
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire • 
!ere elverişlidir. 8620 

Kiralık apartırnan - Kaloriferli 6 
oda, muşambalı mükemmel boyalı ve 
badanalı Çankaya saddesi San 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 İnönU caddesi sonunda 
Tel. 2451 8757 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde -
si 1 - 2 No. lu Kugu apartmanında ki
ralık <laire aynı apartmanda 7 numa -
raya müracaat. 8758 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı • 
sın da üç odalı, iki balkon, nezareti f ev· 
kalade daire kiralık. Çağatay sok. 22 

8767 

Kiralık - Havuzba§ı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Dcmirtepe Fev· 
zi Çakmak sokak No. 7 ye mUracaat. 

8781 

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

8782 

Kiralık hane - 1smetpaşa mahal. 
lesinde U zunyol'da poliı noktasının 

alt tarafında Tinli sokak No. 24 mlis -
takil ikinci kat, muntazam nezaretli 3 
oda, 1 hol, mutbah, banyo vardır. Al -
tındaki No. 22 ye müracaat. 8783 

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

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

Kiralık odalar - Karaonfan Mer-o 
kez apartrman birinci katta kapı önün-
deki gazeteciye mUracaat. 8789 

Kiralık oda - Yeni~ehir Demirtepe 
köprilsil yanı Özverenulus sokak ı N. 
lu ap. Alt katta macarca, almanca bi -
len aile yanında. 8790 

Kiralık - Veni ehir Adakale cad. 
No. 5 de beier odalı 2 daire kiralıktır 
lsmct lnönü caddesinde 70 numarar 
müracaat. Ti: 3677 8 799 

Kiralık - Yeni~ehir Seliinik cad 
desi 22 No. lu müstakil hane 3 oda 
mut~ak, banyo, elektrik, su, gaz, fiyat; 
4 7 lıradır. 8802 

Kiralık oda - Tek bir bayan veya 
bay iç.in Taşhan civarında apartımanda 
elle yanında banyolu bir oda 9 • 10 ve 
S - 7 arası 12 30 telefona müracaat. 

8803 

Kiralık - Müstakil oda. Anafarta -
lar caddesi Emek Ap. müatakil mut· 
bak ve helayı havi kaloriferli bir oda 
kiralıktır. 8805 

Kiralık oda - Aile yanında konfor. 
lu. Işıklar caddesi Yüksel apartımanı 
3. cü kat No. 8 e müracaat. 8807 

Kiralık oda - H avuzbatında kalo
rif erli ve konforlu bir oda kiralıktır. 
Telefon No. 3568 e müracaat. 8808 

r~·~~~~·""~·;~~ ..... ;~;;i~ rı 
i Dort satırlık kuçuk 115.nlardan : 

1 Bir defa için 30 Kuruş 
lkı defa için 50 Kuruş j Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruş 

1 

Devamlı kiıçuk ı•Snlardar. her defası 
ıçin 10 kurut alınır. Meseli on defa 
netredilecek bir i lin ıc;ıı. 140 kuruı 
alınacaktır. Bir ıcolaylık olmak uzere 
ner satır, kelımc aralarındaki boşluk· 
lar mustesna, 30 harf itibar edilmiı
tlr. Bır l.uçuk ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla he• 111tır için ay
rıca on kuruş alınır. 

: .............................................. ...... 
Kiralık - Yenitehir İnkılap cad. 

No. 11 ilst katta 2 oda, ı hol, Adakale 
cad. No. 18 de 1. ci katta 3 oda ı hol, 
elektrik, havagazı, banyo. Ti: 2655 

8189 

5 odalı daire - Bahçeli yeni mu • 

şambalı ve tekmil konforlu. Yenişehir 

Kazım Özalp cad. Onovluk sokak 8, 

B. Tümer 2612 sabahlan ve 2 - 5 ara-

sı gezilir. 8818 

Kiralık - Şurayıdevlet arkası 56-
zenler caddesi Oyhon apartımanmda 

4 oda, ı hol, konforlu daire devren ki-
ralıktır Telefon: 3289 8820 

Kiralık oda - Kooperatif arkaar 

Yusuf Esendemir Ap. I. numaralı da

ireye öğleden sonra müracaat. 8821 

Kiralık 1 oda - Mobilyalı, banyo 

ve konforlu. Postahane caddesi 16 mı-
maralı apartımanda No. 8 8837 

Kiralık - Mobilyasız güzel bir ~ 

da kiraya verilecektir. İtfaiye meyda

nı İhsan bey apartımanı ikinci kat 5 

numaraya müracaat. 8837 

I!" verenler : • 

Mürebbiye aranıyor. - Altı ya • 

şında bir kız çocuğuna fransızca öi
retecek ve bakacak orta yaşlı bir mü

rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8779 

Dadı aranıyor - Küçük çocuk ba
kabilen alman bir dadı aranmaktadır. 

Tl: 1619 8792 

Aranıyor - Bir tiear! tqekkülde i
ki muhasebe memuruna ve bir laıai -
yer bayana ihtiyaç vardır. Muhaeebe 
memurlarının muhaeebe bümeai. pıt • 
tır. Uhu'ta S. S. rumuzuna tahriren 
milracaat. 8794 

Aranıyor - Bir bayan piyano öf • 
retmeni aranıyor. Orduevi arkaaında 
Dikmen caddesine muvazi Arman ~ 

kak No. 21 Turan Ap. daire S e mil• 
racaat. 8800 

lneilizce muallimi aranıyor - On 
iki yaşında çocuk için. İngiliz tercih 

olunur. Mazhar Göknil. Ziraat Banka-

sına müracaat. 8836 

l~ arıyanlar : 

Franırzca ders - Uerletmek ve ye
niden öğrenmek istiyenlerc iyi ve ~

buk asri usul, müsait şeraitte tecrübeli 
bir bayan evlerde der.s veriyor. Ba

kanlıklar postahanesi Postrestant Ba-
yan BEYMON. 8791 

lt arıyor - Tecrübeli bir mühen -
dia (su, yol, demiryol, köprü inıaatı) 

Mühendis Wolf. Ankara Yenişehir 

mühendisler birliği oteli. 8804 

Dans meraklılanna - 20 gUnde 

mükemmel dans ögrenmek istiyorsa

nız Ulus'ta B. G. rumuzuna mektupla 

müracaat ediniz. Dans evlerde veri-
llı. 8838 

···-! Po$ta, Telgrafve Telefon 

Telefon santralı ahnacak 
P. T. T. Levazon Müdürlüğünden: 

22·11 -938 tarihinde eksiltmesi mu -

karrer {10) adet yirmili manyetolu 
Telefon santralına talip zuhur etme -

mit olduğundan 3 kanunuevel 938 cu

martesi gUnü saat (11) de Ankara'da 

P.T.T. Umum Md. lük binasındaki 

aatrnalma komisyonunda icra kılın • 
mak üzere münakasa (10) gün müd
detle temdit edilmiştir. 

Muhammen bedel (2500) muvakkat 
teminat (187,5) liradır. Şartnameler 

Ankara'da P.T.T. levazım. 1stanbul

da P.T.T. ayniyat şube Md. lüğün -

den P.arasız verilecektir. (4919) 8826 
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A\. 
T E L E F U N K E N ~lil, 

------------w -------------Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo § 
dinlediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo- :; 
!arının 939 modellerini dinliyerek kati kara- :; 
rınızı verebilirsiniz. -

-
~I -----------------

ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

:; Diş doktorunun bütün hastalarına 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler 

--9 
-= Beş Kıt'ada 70 den fazla memlekette TELE-
:; FUNKEN radyolarının büyük bir rağbet ve 
:; itimat görmesi sizin için en kuvvetli teminat= tır" 

:= söylediği gibi dişleri sadece parlat= makla kalmıyarak onları mikroplar· = dan muzır salyalardan ve h3mızlar= dan temizleyip çelik gibi seğlamhk = veren yegane iksirdir. 

f A R Hasan fare zehiri 

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

Türkiye vekili : 

Ankara satış yeri: 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi No: 10 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
Galata Voyvoda 

Telefon : 41460 Telgraf 

Caddesi 58 62 

Elektron - İstanbul 

• 

= Her sabah - her öğleyin - her akşam = yemekten sonra 

-- RADYOLİN -----= -~~~~~~~~~~;;.......-§ ........................ .. 
Dr. M. Şerif Korkut ----------

Nümunc Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarım kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5 8242 

- ---~~~~~~~~~-

-----
--

lle öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa• 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaı· 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek• 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10. hüyük 25. iki~i bir arada 30 kuruştur. 8493 

'-' 
yagı 

Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Batkanlığmdan : 
Teminatı 

Miktarı Tutarı muvakkate Günü ihale şekli saati 
Cinsi Kilo Lira Lira 

-----Sade yağ 22000 22000 1650 2-12-938 Açık eksiltme 14 
cuma 

1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları olan 22.000 kılo sade yat 
bir ay içinde eksiltmesi yapılmak üzere ihaleye konulmuştur. 

2 - Talipleri 2-12-938 cuma gününe kadar müracaatları. 
3 - Komisyon 2-12-938 cuma günü saat 14 de tekrar toplanacağından 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalariyle birlikte ko .. 
misyona müracaatları ilan olunur. (8408/ 4809) 8607 

= ~ = ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fi=' 
Anadolunun bütün mühim şehirlerinde bayilerimiz vardır. --

ULUS -19. uncu yıl. -No.: 6225 

imtiyaz Sahibi 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
ıeve kullanılan, ve cildi trra!

tan sonra pamuk gibi 
yumu§atan 

-

Mangal kömürü ve tahta fiatları 
Belediye Reisliğinden • 

• 

1 - Mangal kömürlerinin perakende fiatı l.xn.938 den 
itibaren 6 kuruıtan 5,5 kuruıa indirilmiştir. Toptan fiatın
da bir değişiklik yoktur. 500 kiloya kadar perakende bun
dan yukarısı toptan sayılır. 

2 - Mangal kömürleri dükkanlarda delikleri 5 milimet
re genişliğinde bir kalburdan geçirildikten sonra tartıla
caktır. 

3 - Çıralık enkaz tahtaları odun hükmünde olup top
tan 2 ve perakende 2,25 kuruıa satılacaktır. 
Sayın halka ilan olunur. ( 4939) 8835 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

2880 

POK 
lıra1 bicaklarını kullanınız. 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllffllfllllllllllllllllllllllfllllfllllfflllllffllllfllllflllllfllllfllllfllll!::. - -- -- -
BİLMELİ! ~ 

-- HERKES ------- --Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalarm güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve := 
:; saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince bar- := =: sağın iç zarına yapışarak :ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. -

----.;,,,y, """" HEL0IOS ,., •. 
';_M•S.><• UESSESATI "T•••uı..&AL•' 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ ---
YO'l'VQOA ("'OOC 

~···••ıııııııııııııııııııııııııııııııııı. 
: Ehliyet sahibi bir makinist ara. ; 
: nıyor. Taliplerin sinemalara : 

müracaatı E = -"111111111111111111111111111111111111111i=" 

: ... :,.. Ankara, Valiliği · · 
. ' ....... . -· ' 

Kum parseli 

icara verilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup ldarei 
hususiyete 505 lira bedelle icara ve
rilmiş olan 4 No.Iu kum parselinin 

Muhtelif elbiseler yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesğut yatı okulu talebeleri için aşağıda yazılı elbiseler yaptırılacaktır. 

2 - Bu elbiselerin bedeli (1607) liradan ibaret olup açık eksiltmeye konulmuştur. 

. 
3 

- İsteklilerin şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere her gün kültür 
dırektörlüğüne ve ihale günü olan 5. 12. 1938 pazartesi günü saat 15 de ve 
~ 1.5 muvakkat teminat akeçsini hususi muhasebe veznesine yatırarak vi-layet daim! e .. · .. ı F" 

ncuı:nenıne muracaat arı ıyatı Tutarı 
. Adı Takım Adet Li. Ku. Li. Ku. Elbıse erkeklere 70 13 20 924 

Rop kızlara 30 9 50 285 

Mintan 70 ı 50 105 
Erkeklere don 

140 45 
63 

Erkeklere gömlek 140 60 84 

Göğüs! ük 40 2 30 92 
Kızlara don 60 45 27 
Kızlara gömlek 60 45 27 

(4871) 8726 1607 

tarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiyatı her eczanede 20 kuruş tur. ( l S M E T ) ismine dikkat. 
8616 

Yeni ve Sus' ta SİNEMALAR Halk Sineması 
BU GÜN BU GECE 

ULU ÖNDER"IMIZ VE EBED! ŞEF"IMIZ 

tatürkün cenaze töreni 
Bütün tafsilatiyle lstanbul ve Ankara safahati ile 

HAYA TINA AiT KIYMETLI iNTiBALAR 
------

DIKKA T : Bu filmi bütün vatandaşların görebilmesi için 
C. H. P. sinin tensibile tenzilatlı tarife tatbik edilmektedir 

Fiyatlar : Balkon 35. Salon 20 
Seanslar: Normal şekildedir. 

BU GECE 

LOREL - HARDI 
ISVIÇRE"DE 

TÜRKÇE SÖZLÜ KOMEDİ 

Bugün gündüz matinelerde 
ATATURK'ün CENAZE 

TÖRENi 

Bütün Tafsilcitiylc 
BU FiLM İÇİN FİYATLAR 

Balkon: 35 - Salon; 20 Kuruş 

UCUZ HALK MATiNESi ı2.ı5 

RIN TIN -TIN 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RüŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartunanı 2. ci kat No: 6 Tel: 22oa 

Perıembe 

1 
tLKKANUN 

1 9 3 8 -
5 KURUŞ 

UJua Basımevi 
Çankm C~, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara 

TELEFON 
imtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

. !eri 1062-1063 Yazı ıı "dil .. !06ı 
Matbaa mu ru 1064 
tdare 

Da 1a9..~.Y.~ .... ~9..~.· 

F~;iısa'd 
Ufak bazı 

Paris'le ve eya 
fabrikalar ve 
normal şeki 

-
Paris'te tahrikôt yapan y' 

Billancourt fabrikalarının İ§galine kar§ı sevk 

-------:-11 8. Da 
Vorti avukatlık 
kanunu hitabe --

Hüri 
f. R. ATAY 

Ne mahkemele!, dn: :dlik:::~~ 
1 ltanat devnn . . 
ar. sa • • e kafi gelebılmış
yetı tesıs etm~gh metinlerde 
. N ksan cı az ve d" tır. o • ' d l tin ve fer ın 
değil, bızzat . ~v de terbiye
hukuk telakkısın e ve da dava 

d . d" Fert karşısın 
sin e 1 

1
· d 1 t . in adeta bir 

k ak ev e ıç , "d" azanın 'h . et meselesı ır. ··f ve QScy k nu uz .. dava deme , 
Vatandaşa g~:~lı çıkmak için 
behemehal .. delede bulun
kanuna karşı. mB~yle bir devir, 
mak demektır. ~f ve ahlakını 

da vazı e 
avukatının · eder: Avu-

d·ı· •. den tayın 
ken ı ıgın . d , tarafı da gev-• vıc an .. kat eger · ., de mu-• . k sene ıçın 

'
ekse, hır aç . natkarı olur. 

b . tezvır sa . 
kemmel ır . k" ltanat tarı-

Bunun içindır ı .s~n onulmaz 
. devrını .. ki hi hır kanun . tir Tur er, 

' · ·ı geçmış · · de hasretı ı e . _ !arının hepsın 
Osmanlı inkı~) t aramışlardır 
her zaman a a ~ulamamışlar~ı~: 
ve yalnız unu da müsavi, sozu 
Kanun nazarın .. avat kelime-

d 

B. ar ve mus ·ı tat-kanun, naz "d" Onu fı en . 
leri kadar eskı . ır. bir cemiyet~n Paris, 30 a. 
bik edebilmek ı~e, t seviyesi içrn saat 20 de bü 
kültür ve me~e~~ı::ı eder. ki nutku söyl 
en iyi şahade • ·dermek ve, .. _ Fransız mi 

Kanunsuzlugu gı gönlünde ve vtanperverliği 
vatandaşın ·· hu- t 

bilhassa, . etmek curn lak bir surette. e 
adli emniyeti tesıs n başlıca 

30 
teşrinisanı. 

riyet inkilapçılar~~nun erken olacaktı: Mille~ı 
kaygısı olmuştur. e güç olaca- sıınlarımızın ı_nus 
ve kolay değil, geçÇvünkü mesel~ de, dünyadakı 
g" ına şüphe yoktu. ve hakimler• kederli nazarları 

hkeme 1 1 müddetle felce u ne yalnız ma d kanun ar k= 
d sa ece k . Bugünün a ,.-artırmak, ne e değiştirme tı. bilirim ki .. 30 teşr 

düzeltmek ve:kadar, telak~i ve rihi bir gu~ 1~~ın Unsur ve kadr · telakkı ve ffakiyetsız ıge 
. . e bu yenı . "b t- va em zıhnıyet, v .. bu""tu··n ınzı a.. v bütün m 

re gre ' . retl zihniyete go lesi idi. Bugun kümetın gay h .. 
ları kurma~ mese vukatlar ka•nu- ve kanunlar~ . ~: 
.... ıu··g·e gıren A . . bu de- necabetını yurur . "imının nın . . 

.. hurıyet reı 1 eser- .. termıştır. nu, cum . . am ıyan gos • 
vamlı cehdını tam "Bu rıetıce 

"d" J " nasıl !erden birı ır. kanun koyan a- Bugünun M 
1 Bir vatanda~ın I re olduğu ka- hacet yok: e: 

b "k eden e I 1 Jiyet ser ra ve tat ı .. dafaasına me- ti aa ' 
8 d h kkını mu (Sonrı ar, a d l 

( Sonu 8. inci sayfa a 


