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Avam kamarasında hararetli celse 
Eden niçin ltalya ile anlaşmak istemediğini anlath 

Çemberlayn niçin anlaşmak istediğini söyledi 
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Romanyada yeni anayasa 

Parlamento lağvediliyor 
f1rkalar lağvediliyor 

in iliz başbakanına göre 
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Dünya barışı, lngiltere 

ltalya, Almanya, Fransa 

ltalyadakine benzer 
bir temsil meclisi 

Bükre9, 21 (A.A.) - Yeni Roman
ya ana yasası bugün re.mı gazete
de çıkmıttır. 

korporatif 
kuruluya~ 

Anlaşmasına bağlldır ! 
Dün Avam kamarasında ıiddetl e alkı§lanan Eden 

Yeni ana yasa, Romanyanm reji 
mini tea'bit ederek bu rejim aleyhin
de her türlü hareketi yaaak etmekte, 
vatanda9ların h.aklarını ve borçlarını 
tesbit, hükümetin iatik.lil ve otorite
sini tanin eylemekte, ziraatçilerin, 
İ§Çilerin, entelektülellerin ve diğerle
rinin parlamentodaki temsilleri ni•
betini kararlattırmalı:ta. hırıızlık ve 
bilhassa ihtilasları tiddetle cezalan
dırmakta, istimlak ıuretiyle köylUle
rin eline geçen ve geçecek olan top
raklarda bunların mülkiyetini tanı
makta, devlet tarafından iıtimllk o
lunan madenlerin l&hiblerine daha a
daletli bir para temin eylemekte ve 
Romanyada bir asırdanberi oturan e- Yeni Romen 8Qfvekill 

Patrilı Miron Kmtea 

İtalya ile görüşme başhyor 
Londra. 21 (Huaust) - Eden'in "Eden'i istiyoruz 1 İtalya ile pakt is

Yeni_ 
kara 

iıtifur Londrada büyük bir heyecan temiyoruz 1,, diye bağınnıttır. Kabine 
uyandmnıttır, Diln gece Edenin feri- toplantısı Eden'ai.z olarak 22,05 de 
~- ~ .... ı x. : •••• s ..,.,,. .... ı-.... 'D ...... ~~1a+ Me1ıu.,re ?I\ ı'i::ı1rHrs A~:ım Pi'?"ıİ~tir 

mıttır. Bir taraftan kabine toplantrıı min etmek iç.in Londra polisl tefi 
deftlD ederken eliler taraftan da halk ( Sonu 7. inci say/ ada ) 

yollarımız f"' ...... ~o:~:~·~·~;;i·~·::·H·:· 
. ·· 1 hassısla mülikal- _,,,,., ..... '..!~. ~~~ .. ~.~.... ! .. !.:H. .. J 

-Bırmu e . Atatürk ün 
tesekkUrleri litikaınu: gibi bır de Y ba 

Demiryollar:.~~.z olacaktır. Ve Q ftCI telkinler 
lı:arayolları Po 1 ka.I ti bu politi-
biliyoruz ki Nafıa ~e ·1 esinde kendi· KaçME malı haclacl&.rcla d..-... 
kanın tahakkuk ettıkrı m~ felerin neler bilininiz. M-nMket. w-ar • seıdn
•ine teveccüh edece vazı .. ha- bilecek olan adamı, paaaport muaye-

1 
. . · dıt..Unerek ona gorc ___ :~ .ı___ --ı...-ı.·I.!-....!-! 

l.taabul, 21 (A.A.) - Riyueli 
Cumhur Umumi Katiblitiındea ı 

HalkeYlerinin yıldöaümü mü
nuebetile hi.len mevcucl ol-. ve 
yeni açılan baHıevlerinden Ata
tiirk'e, Yatand.atlann umimi ve 
yükaek hi.ıerini Ye kültür çalıt
maLanndaki purlu azmini bilcli
nn telaraflar aelmektedir. Bun
dan çok dayaulanan Atatürk, te
tekkürlerinin ve bqan dileklerir 
nin iletilmeıine Anadolu AjaDlllU 
memur etmitlerclir. 

o abıleceğını ~ -• me)'- ~-·---•· 
.zırlanmaktadır. lan va- Fakat .....nı fikri tethie edip mmn-

Karayollarında bugün ~nı ev- leıkete soıan.rnıMc., maddi hiç bir va-
aıflar hangileridir? Karayt' aharı m · uta it. kabil defildir. Onun madcle-

da müte 11ı1In· • .. .ı .-.Lt!-' 
zuu'nun bu tarafını . - unu lefeHlk kitab yah- aaaete r-unı 
dan öğrenmek .ma~dıyle yaptıg alcbimı aörclüfünüaü ~ memlekete 
bir mülakatı neşredıyoruz. solaıYdıiınızı farzecle'ım. Ya radyo-

••• . . . .za· lara ne diyelim 7 Gökler, her sün ve 
- Otomobil endüstrııının kıa& her aece, .öyfeclilderini ititünn ve 

. • . tekeınmlil ka,rayolluı :.;+&.!-.ı!ı-ı-:..... ._ __ .ıınn.ak iati
nıanda erittıgı . t ok art· "T"·~--- ..- ı-
vaaıtaaiyle yapılan nak.hy~r~tç demek- yabancı meaf&Mlwin ae.ıerile dolu
tırmıttır. Fakat otoınobıl 1 trafik dur. Haydi b..- brtı da tedbir al· 
!ir. Süratli arabalarla yapılan eski yol· dıfmusı cfütünelim Fikir, o elle tu
ııe yeni yollar yap~l~aınnı. ve ıınu tur. tulma• ve sözle aöriilmez 19ydir ki, 
ların ıslah edilmesını ınucıp 0 .. t'·ka bir -•cu, bir tüccar, bir aporc:u onun 

. l'kl 1 il ı - ~.,. '-b Zira eski yolların genıJ 1 er ' kolayhlda tıqıyıcuı '" yap1eıaı o-. i-
Jnetleri laaeleri ve uıse kaplamaları. o-

• ... - . 1 . tcının· Jir. 
tomobilden beklenen f aıde en 
den Uzaktır. Fikrin koutrolu .ncM fikirle ol .... 

y abancJ ye ..,.arlı fikri, türldüiün 
- &ki yollar nasıldı? uclucll d---..ı t ta ak 
- Otomobil ıirkülasyonunun arttı· ınenfaat h an .,.....a ~c 

hi 1 arası lan yeıine kudnt, türk aençliiinin 
iı ıon senelere ~dar teal r e~endiı ~:•ti fikir t...-,.. ve keekin f'IUl'U· 
Yollarının çoğunu, 11koçy ı ın llPI 

Mac-Adam'a U4fe edilen, kırma taf d'8'· 
toeeler teşkil etmekte idi. ~u çe!id fO" İft halkeYlerinİD ;rıldönümünde 
•elerin, otomobil sürat ve ııkletıne ta- 1 s:kaDJ " Parti Gen-1 s~kreteri 

· --'-· lan da bu- ç &.!!-1. l'i' L: .. _b hammfil etmiyeceğl UMU.u.Ur ~:.ı...iİ JCayaDJll 1-SeDÇ I me .llfta 

lunduğu görüldüğünden 20 ıencden- :;--" fretic:i nutkunda bilhuaa bu 
beri yol inşa ,ekillerinde de.vamh t~t- ao:'.:... tebariis et~l~ı olduiu -
kik ve tecrübelere iıtinad edılerek ~r- .. dük, uBüründikleri 'Yuıflar 
çok değişiklikler yapılmıştır. 1:ol. ın~ nu ·~ terdiklerİ l'•J•ler ne kadar 
taat tekniği bugün çok geni!leıı:ııt~ ıhtı YWa~~ oluna olauD. hariçten sele • 
sae !Ubclerine ayrılınıf, t>uıt bır lf ol· c•_,_ t:Hcinleri cfilıcka. t Ye_ih, t.iya.tla te-

y · yapılacalc veya - ı Jlıaktan çıkmı,tır. enı .. .. ibti- lakki etmek " böJ e reJınunu.ze ay-
ıalah edilecek yolların, bugunku .. lli kın yabancı telkinlere ajanlık, çı-
)'acı karııiamakla bcra~e~ mot:~ ğu't&"anlık. dellallak edenlere m.~
nakli,,.. vasıtaları endüstrısınde de --L- ve mii.aad• etmemı;k bepunız 

J - • • cablarına az maaa 
eden tekimlile, istikbalın .. 1 ünülmekte- • · bir vatan borcuch .. ,,. Daha ileri-
Çok uygun olması de duf :"de bunım nuıl yapılacatmı öf
dir. umt oıahi- ,...j1 bulunQJOl'UZ: .. Böyle :r-han-

Yeni yapılan yollarda um. t, ıürat ve yalancı telkin.len mani W.mk 
)'ette olarak ekonomi, emnı~~ ihtiya- ~yyidelenn batmda milletmıdin, 
'.Ve konfor şartları aranır.:: fikir ver- hu•u.ile yarın memleketin ~
ca uygun yollar hakkın~ . d biraz deratlDI idare edecek .. n~l•rurıaua 
inek: üzere bu vasıflar üzerın e yiikHk ..a,.l•ri, meml•lr•t .,. mil 
duralım· l•t• b-ı.ldılılan ••lir.,, ' 1 b inf81ı• ... 
EKONOMİ· Yolun 11 a ve . · 

· b 'i olan ıırkil-
nı müteakip artacağı ta 1 "lamlık-
laıyona müsaid geniflik ve ~Un ol· 
ta olmak şartile inşaatın ~ da geti
duğu kadar az masrafla vucuabe . i 
· la ber r ıy 

SOJilL? ao aanc s nu:ıanıc 2IJJLlJll 

B. Sabri Topraıın 
cenaze töreni 

İstanbul, 21 (Telefonla) - B. Sabri 
Toprağın cenazeıi törenle bugün al
man haıtaneıinden kaldırıldı. Cena.zc: 
namazı Tetvikiye camiinde kılındı. 
Cenaze alayında eıki ve yeni darÜffe· 
faka talebeleriyle, merhumun eskiden 
reisliğini yaptığı Fenerbahçe kulübü 
azalan, mebuılar, merhumu ıevenler 
vardı. Bir poliı müfrezeai de tabuta 
refakat ediyordu. 

Narnudan ıonra, hafta mızıka oldu
ğu halde alay camiden hareket etti 
ve Osman beye kadar omuzda tafınan 
tabut orada cenaze otomobiline .ko
narak belediyenin Maslaktaki yeni 
mezarlığına gömilldil. 

.ce.nazeye birçok çelenkler gönderil
mı9tı. 

Yırın 

nra.. p --a..--1.1 -·· " ,.., _. .. 
Büyük edibimiz 

Yakup Kadri 
İle romanı etrafındaki 
netriyata dair 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Baıbakan Denizbank için çalıımalar 

bugttn geliyor tık toplanacak idare meclisine 
~enaısıne ıns. Aras, ı-uat 

Ağrah ve Rônô Tarhan 
da refakat etmektedir 

lstanbul, 21 (Telefonla) -
Bapbn Celil Bayar yanımda 

Dq l,ler B.ekanr Dr. Tevfik Rüttü 
A.... da olduiu h.W. Jlolm.ebalıçe 
8Uayma 8'iclerelı: eanm... Reiei Ata
türk'e veda etmİf ve N&t 18.45 de 
Acar motoru ile Hayclerpqaya ge
çerek 19.30 ela kıa.likan trenle Anka. 
raya hareket etmittir • 

Batbakanla beraber Dıt itler Ba -
kanından bqka Maliye Bakanı B. 
Fuad Afralı ve Gümrük - inhisarlar 
B-lrem B. Ali Rana Tarhan da An
lı.araya hareket etmitlenlir. 

latuyoncla Bafl>akam Atatürk a
dma batyaver Celil, cumlnr reisli-
ği ı.u.a.i kalem müdürü Süreyya, 
Yali ve muaYinleri, latanbul kuman
d.nr, .. ylavlar, hükümet Ye parti er
kim ve kalababk bir halk kütleıi 
uiurlamıttır. 

B. Ali Cetinkaya da hareket etıi 

B.ir mü.ddetten beri febrim.izde bu
lımma kta olan Nafıa Bakanı B. Ali 
Çetinkaya da bu •bahki trenle An. 
karaya bereket etmittir. 

oaıveKiı reııDK eaeceK 

Umum müdür tetkik yapmal< 
üzere yarın lzmire hareket ediyor 
Denizbank'ın tepldriil Ye faaliyete l'eçmeei etrafındaki çalıt

malara deYam edilmektedir. Banka umum merkezi için Ça.W.. 
ya caddesinde Mııır elçili fi yan mdaki bina tutulmut Ye tefriıine 
haAlanmıtatrr. 

. 
Denizbank Genel Direktörü 

Yusuf Ziya Ônit 

Denizbank kanuniyle idareel 
bankaya bırakılan müeueaeler
de tetkiklerde bulunan umum 
müdür B. Ziya Oniı, tefırimize 
geldikten sonra Ekonomi Ba,. 
katılığında kendiaine ayrılan bir 
odada çalIJmakta idi. Umum 
müdür dündenberi yeni binada 

(Sonu 8. inci aayfada) 

Fıkra 

Modalardan ..• 

Sergi evinde ltalya 
gravür sergisi açıldı 

Eğer İtalyan barekilinin telcliliM 
bakılırsa, bir sabah bütün yahudilet 
kendilerine ll11lhsus muayyın bir dev• 
Jetin tebaası olarak uyanacaklar. llu
solini bu devleti Filistinde .tunm.t 
şart olmadıjı fikrindedir. Alrilcaara 
herhangi bir Jcö~sinde de olabilir. O 
zamaa bif bir memlekette yahudiler a
leyhine mücadeleye lüzum blmıya• 
caktır: fÜnkiJ oalara ancak yabancı bir 
devlet tebaa.sının haJrlarr verilecektir. 
ve daima yabancılıklannı muhafau .
d«eklerdir. 

Doğrusu ameli bir teklif ileri sür
mekten fazla, İtalyan başvekilinin ln
giltereye bir azizlik etmek için bu tek• 
lifi öne sürmDı olduğunu zann«liyo
ruz. 

Fakat baki.kat da odur ki yabudi/i
ğin ıu Y_irr;ıinci asırda çekmiş olduğu
nu, hanı bır dı Roma asrında huisti
y~nlar ç~kmiftir. Yahudi aleybdarllğı, 
b~r .taklıd malı da olmuştur: hif yahu
dıaı olmayan lrankist şehirlerin drvar· 
ların:'}ile ara~ıra şu levhalar asılıyor
muş. Gebersın, yahudiler!" 

rılmeai lazımdır. Bunun 1. d e· 
bir yolun nakliye fiatlarınd• tev ı 

{Sonu 9. uncu sayiıd•)• • 

Geael aekreterimizin bu davlyı 
böyle bu kadar açık olarak ortaya 
koymuı Ye tehlikeyi iaab eemekle 
kaJmıyanak ona kartı naal konma • 
caianızı bildirme.i, yabancı ve ya • 
ıancı telkinlerin Türiri~ batıbot 
balam~~ Yerici bir 
belı sidir. 

Bir molaka'tımız Maarif Vekili B. Sallet Anlean kendi.ine Nrwi laalılnntla verilen 
Ualtları dinliyor 

Bi~. ~ün bi~ f spar_ıyol dostum diyor• 
du kı. -:-- B~lır mısiniz, bu yahudilit 
meselesı telcin değildir. Romanyalılaı 
onların f ~tikamına hemen uğradılar. 
Fakat bılır misiniz, Amerikanın lspan· 
y~ya karşı açtığı muharebeyi teşvik v. 
lı.nanse eden kimdi? Dönme bir yahu· 
dı/ Ye yalnız İspanyollardan nefret et
tiği içini Hem de o umanlar · artık İs
panyol taassuba dinmi,ıi ve yabudi
ler kıra/Jarımızın dostu olarak sarayııı 
en muhterem davetlileri •rasıaa htıJ.. 
llUflardı. • • Fata7 [Yuıaı 8 lnd aJfada] 
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Adam yetiştirmek 
Dahiliye Vekilimiz, bütün yüksek idare amirlerine bir tamim gön· 

d eriyo r. Onda hükümet işierinin iyi yürümesi bakımından bir çok mü
lıim noktalar var. fakat burada belirtmek istediğim cihet, bütün mes
leklere ve hatta umumi hayatımıza f8-miltlir. Tamimde Bay Şükrü Ka
ya, pek yerinde ve çok haklı olarak diyor ki : 

"Amirliğin birinci vasfı, madunun bütün kabiliyetl~rinden istifade 
etmek, noksanlarını ikmal ederek onu yetiştirmek ve memleket için 
faydalı bir unsur haline getirmektir.,, 

Fılhakika amirin e.ı fenası, her şeyi kendi yapmak istiyen, yanında
kilere iş bırakmıyandtr. Böyle bir amir, böyle bir baş yanında, hatta 
ayak olmak bile mümkün degildır. Halbuki bir müessesede herkes, al
dığı işde salahiyeth ve mesul olarak çalışmak hürriyetine sahih kılın
mazsa ne zekaca gelişebilir, ne şahsi kabiliyetleri beslenir. Şuur yoksu
lu bir saat mandalı gibi kurdukça işler, kurmaya unutuldukça istop 
eder. 

Herhangi bir işin sahibi, "bu iş benimdir." demedikçe ve o iş gerçek
ten k endisine veıilnıcdik~e tabii olarak yan çizer, alakasızlaşır ve ten
bel olcr. Her müessese, bütün bir uzviyet terkibi halinde, her parçası 
vaz.ifesine sahib olnıak şartile i~lediği ve işletildiği takdirde canlı kala
bilir. Böyle işliyen bir varlıkta her parça, her ferd işliye işliye yetişir, 
mükemmelleşir. 

Eski devirlerin darbı mesel olmuş (Kahtı Rical) hastalığı, bu ince 
noktayı idrak etmemiş veya idrak etmiş de sandalye korkusundan in
san yetiştirmeye bit türlii razı olamamış ricalin düşüncesizliğinden ve 
vehminden dognıuş bir devlet ve millet kanseri idi. Cemiyette bir gün 
bırakacağnnız boşluğu doldı.rmak için vatana evlad yetiştirmek nasıl 
vazifenıizse, aldığımız i;te bi7.İ aratmıyacak adamları, hatta bizden da
ha liyakatli bir hale getirmek ondan da önemli bir vatan borcudur. 

Şüphe yok ki asıl olan, insanın kendi kendisini yetiştirmesidir. Fakat 
bu yetış?ne işinde daha üstün ve daha olgun vaziyette bulunanların 
yardım etmeleri lazımdır . Çocuk, elbette kendi varhğı içinde gelişir ve 
büyür. Fakat ana ona varlığından gıda, bütün aile ona zeka ve hayat 
melekesinden himaye sarfetmiyecek olursa o çocuk için mukadder 
olan şey büyüyemeden ölmektir. Adam yetiştirmek, insan denilen mah
lukun yaradana en çok benziyebileceği yüksek bir hasisedir. 

Hasan - Ali Yücel 

Halkevlerinin yıldönümü. 
bütün yurdda kutlandı 

lzmir'de 
İzmir, 21 (A.A.) - Halkevlerinin 

altıncı yıldönümü dün şehrimiz halke
vinde de kutlanmıştır. Halkevinin bü
yük salonunu hıncahınç dolduran bir 
halk kütlesi bu kutlama töreninde ha
zır byluruı;ıustur. Tören~ aııkeri)lando
tır. İlbay Fazlr Güleç halkevlerinın 
faydaları hakkında çok güzel bir söy· 
lev verdikten sonra Dr. Osman Yunus 
da İzmir halkevinin bir yılda bap.rdı· 
ğı işleri anlatmıştır. :augün Kar~ıyaka· 
da yeni açılan halkevi münasebetiyle 
de bir merasim yapılmı§tır. 

Samsun'da 

büyük tezahürler içinde tesid olunmuş
tur.Manisada ayın 18 inde başlıyan bay 
ram o gece türk inkılabının yeni nesil 
edebiyatındaki mevkiini tebarüz etti • 
ren bir toplantı ile başlamıı dün gece 
evin gösteri kolunun temsil ettiği 11Ba· 
balarrn Piİrulhr"Jlvf"c;İ İJ,. rf,.vam VP.J:ıU• 
yan binlerce yurddaşımızın taraf aldı
ğı büyük bir toplantı ile sona ermiştir. 

Bu büyük toplantı saat 18 de bin • 
!erce yurddaşın elbirlik söylediği onun· 
cu cumhuriyet marşı ile nihayet bul· 
muştur. 

Denizli'de 
Denizli, 21 (A.A.) - Halkevlerinin 

altıncı yıldönümü büyüle törenle halk
evi salonunda kutlanmıştır. Önce rad • 
yo ile Ankarada verilen söylevler din • 
lenmiş ve sonra mahal1l program tatbik 
edilmiştir. Gece "Babaların günhı" ve 
"Gelin kaynana" kavgası piyesleri oy • 
nanmıştır. 

Artvin' de 
Artvin, 21 (A.A.) - Halkevlerinin 

altıncı yıldönümil burada parlak tören
le kutlanmıı, coşkun tezahürlere vesile 
olmuıtur. Halkevinde diln akşam hu-

ULUS 
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Gümrükler 
geliri artıyor 

Hazırlanan bir istatistiğe 

. . İç ticaret qyası 

Beyanname ife 
sevkedilmiyecek 
Başka başka kimselere aid iç ti

caret eşyasınm bir beyanname ile 
scvkedilmemesi bundan eve! gümrük 
ve inhisarlar vekaleti tarafından ata-

göre, gümrüklerimizin geli
ri devamlı olarak artmakta· 
dır. 1936 • 1937 aeneııinde 
bu gelir, 72.447.000 lirayı 
bulmuştur. Bu mikdar: 
1928 • 1929 da 66.863.000 
1929 - 1930 da 71.015.000 

• 1930 • 1931 de 67.303.000 
1931 • 1932 de 50.866.000 
1932 • 1933 de 48.104.000 
1933 • 1934 de 50.068.000 
1934 • 1935 de 52.739.000 
1935 • 1936 da 60.686.000 
lira idi. 

• kadarlara bildirildiği halde bazı güm
rüklerce bu emrin yanlış tatbik olun
duğunu gören vekfilet gümrük idare
lerine şu tamimi göndermiştir. Ehe
miyeti dolayısiyle olduğu gibi yazı
yoruz: 

Son senenin 72.447.000 li
rasından 46.770.000 lirası 
ithalat resmi, 10.377.000 li
rası istihlak resmi, 12.734.000 
l i r a s ı muamele verllisi; 
2.476.000 lirası sair gelirler• 

dir. 
~ .....................................• ,.. 

Havalar güzel gidiyor 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve 

hafif rüzgarlı geçmiş, ısı gece sıfırm 
altında, 6, gündüz sıfırın üstünde 8 
derece olarak kaydedilmiştir. Yur
dun Trakya, Kocaeli mıntakalarmda 

hava kapalı diğer yerlerde yer yer 
yağışlı geçmiştir. Yağışların karemet
reye bıraktıkları su mikdarları Rize. 
de 27, Bodrumda 19, Orduda ıs, Si
irdde 10, Trabzon ve Diyarbakırda 4, 
diğer yerlerde 1-3 kilogramdır. Dün 
yurdda kar kalınlığı Erzurumda 35, 
Karsta 28, Vanda 21, Erzincanda 2, 
Sıvasta 1 santimetredir. Dün en dü
şük ısı sıfırın altında İstanbulda 1, 
Sıvasta 3, Boluda S, Kütahyada ve 
Erzurumda 6, Eskişclıirde 8 Çorum
da 9, Karsta 13 derecedir. En yüksek 
ısı sıfırın üstünde Edirnede S, Kay. 
seride 7, İzmirde 8, Antalyada 10, A
danada 13, Bodrumda 14 derecedir. 
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re akşam yemeği verilmiştir. Yarın da 
köylülere bir çay ziyafeti çekilecek ve 
onlarla hasbıhaller yapılacaktır. 

Burdur' da 

Burdur. 21 CA.A.) - Dün halkevle

rinin yıldönümü evimizde coşkun teza

hüratla kutlanmıştır. Halkevi salonunu 
dolduran binlerce halkevli istiklal mar· 

şı ile başlanaiı ilk törenden sonra $ayın 
Genel Sekreterimiz Şükrü Kaya'nın 
yüksek nutku radyoda dinlendi. Bun -
dan sonra halkevi edebiyat şubesinden 
Selçuk'un söylevi dinlenilmiş ve halk· 
evlerinin açılış şiiri de bir öğre~men 

bayan tarafından okurunuş ve alkışlan
mıştır. Akşam Atatürk'ümilzün nutku 
evimizin sesli sinemasında halka dinle· 
tilmiş ve gösteri kolunun hazırladığı 

güzel bir müsamere verilmiştir • 

"Mahreç gümrüklerinin ibraz olu
nan dahili ticaret beyannamesi muh
tevası eşyanın lconşimentolarını tet· 
kik etmesi ve bu tetkik neticesinde 
beyannamede yazılı eşyanın bir şah
sa aid olduğu anlaşıldığı takdirde be
yannameyi tescil etmesi, 2 inci mad. 
desinde de mevrid gümrüklerinin, baş 
ka başka şahıslara aid eşyanın bir be-
yannameye dahil olduğunu gördük
leri takdirde pul noksanlığı ikmal o
lunmakla beraber mürsilleri hakkın-
da gümrük kanununun 109 uncu mad
desinin tatbik edileceği yazılıdır. 

Bu suretle mevrid gümrüklerince 
gelen eşya beyannameleri muhtelif 
şahıslara aid eşyayı ihtiva ettiği tes· 
bit edildiği zaman pul noksanlığı ik
mal ettirilmekle beraber usule aykırı 
hareket edildiğinden ötürü de ceza 
hükmedilmesi tebarüz ettirilmişken, 
bazı gümrüklerce nakliyat şirketleri 

tarafından bir konşimento ve bir be· 
yanname ile kendi şubeleri namına 
sevk ve bu şubelerce tesellüm edilen 
eşyanın ordino veya konşimentoları 

nazarı dikkate alınmaksızın başka 

başka şahıslara aid olduğu düşünce
siyle ceza hükmedildiği anlaşılmak
tadır. 

Mevrid gümrüklerince bu hususta 
yapılacak işi gelen eşyanın ordinola
rını tetkik ederek bunların bir nama 
aid olup olmadığını ve beyannamenin 
bu vesikaya intibak edip etmediğini 
araştınnak ve bu suretle beyanname
de gösterilen teslim yerinin ibraz o
lunan ordinoya uyduğu anlaşıldığı 

takdirde başka bir muamele yapılmak 
sızın işin neticelendirilmesini temin 
etmektir.,, 

llC>llD il lllJlll 

sergisi aııllyor 
Halkevinin yıldönümü münasebe

tiyle hazırlarunakta olan resim ve 
heykeltraşlık sergisi cumartesi günü 
Halkevi salonlarında açılacaktır. Bu 
sergiye değerli sanatkarlarımızdan 

Turgut Zaim, Refik Epikman, Nu
rullah Berk ve Nurettin E~güven İŞ· 
tidk edeceklerdir. Sergide iki yilz

den fazla resim teşlı.ir edilecek. Tab
loların ekserisini ulusal mevzular teş· 

kil etmektedir. Çoktanberi sanatkar

larrmrzın eserlerini görmemiş olan 
Ankara halkının bu sergiye büyük 

bir alil.ka göstereceğini wnuyoruz. 
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Mekteplerimizde kooperatifci lik 

Kültür bakanhğı yeni esasla 
ihtiva eden bir yasa hazırladı 

Okullarımızda talebe kooperatifleri yıldan yıla çoğalmaktadır. Bu gün 
Türkiye cumhuriyeti okullarında 800 den fazla kooperatif faali yet 
halindedir. 

Mevcud okul kooperatifleri istihlak kooperatifleri mahiyetindedir. 
Okul kooperatiflerinin başlıca gayesi talebenin gündelik ihtiyaçlarına ya· 
ray3cak ders vasıtaları ile yiyecek maddelerini temin etmekten ibarettir. 
Elde edilen karların mühim bir kısmı hissedarlara dağıtılmakta ve ancak 
küçük bir kısmı okulun sosyal işlerine tahsis edilmektedir. 

Bu dar çerçeve içinde çalışan okul c) Derslerde işe yarayacak kolleksi· 
kooperatiflerini esaslı bir tedkikden yontar vücuda getirmek ve ders malze· 
geçiren Kültür Bakanlığı, okul koo- mesi tedarik etmek, 
peratiflerine tamamen terbiyevi ve d) Talebeye mahsus bir kütübhane 
sosyal bir istikamet vermeyi düşün- veya okuma odası açmak ve açılllllJ 
müş ve ona göre de tertibat almıştır. kütübhane veya okuma odasmı zengin 

İlk önce türk kooperatifçilik cemi- leştirmeye çalış_mak, 
yeti ile temasa gelmiş ve cemiyetin e) Üyelere ders kitablarını ve dera 
idare heyeti tarafından itina ile hazır· levazımını ve üyelerin başka ihtiyaç• 
lanmış bulunan yasa projesi kültür ku- !arını karşılayabilecek şeyleri satmalı! 
ruluna verilmiştir. üzere tedbir almak, 

Kültür kurulu, okul kooperatifleri f) Okul bahçesinde veya civarın.ı. 
sahasında büyük muvaffakıyetler gös- oyun ve spor yerinin tanzimine y..-dı"" 
teren memleketlerden bilhassa Fransa etmek, 
ve Bulgaristanın neşriyatını tedkik g) Okul bahçeıinde veya civarında 
etmiş ve esaslı incelemelerden sonra çiçek, sebze, bağ ve meyva ağacı yetiş· 
memleketimizin ihtiyacına uygun "ilk tirmek. 
ve orta okullarla liselere ve "b· .. men h) Mahall! vaziyetlerin ve iklimin: 
okullarına mahsus,, bir okul ku,,. ora • icablarına göre, okulda ipek böceği, a· 
tı.ifi yasası kabul etmi~~,r. rı, tavşan ve saire beslemek, 
Şimdi kültür kuruıu bir izahname i) Okulun ilaç dolabını tedarik et· 

hazırlamakla meşguldür. Okullarda mek ve vakit vakit noksanlarını ta· 
yeni yasanın ne şekilde tatbik edilece- marnlamak, 
ğini gösteren izahnameden ıonra yeni j) Ihlamur, hatıniçiçeği, papatya ve 
yasa okullara tebliğ edilecek ve okul saire gibi feyleri toplayarak bunları 
kooperatifleri yeni yasaya göre kuru· ecza evlerine ve yahud başka yerlere 
lacaktır. Okul kooperatiflerini, içti· satmak, 
mai terbiye gayelerine uygun bir şek- k) Yoksul ve muhtaç talebelere ki· 
le sokan Kültür Bakanlığını bu mu- tap, defter, yiyecek ve giyecek tedari· 
vaffakıyetli adımından dolayı cidden ki suretile yardımlarda bulunmak, 
tebrik ederiz. 1) Tatil günlerinde okulun bulundu 

Kooperatifin gayeleri ğu şehir, kasaba veya köyün civarında 
Hazırlanan yasada kooperatifin ga- müşterek gezintiler tertib etmek, 

yeleri şöyle anlatılmaktadır :s m) Kooperatif yönetim kurulunca 
a) Talebeyi karşılıklı güvenle ve el lüzwnlu görülecek şeyleri yapmak. 

birliğile çalışmağa alıştırmak, Kooperatif üyeliği 
b) Talebeler arasında kardeşçe sev- Madde 4 _ Kooperatifin faal ve 

gi ve saygı uyandırarak bunların bir· fahri olmak üzere iki türlü üyesi var• 
birlerine ve okulun sosyal işlerine d 

ır. 
yardım etmelerini temin etmek. 

c) Talebeleri şahsi teşebbüslere ve 
yaratıcı faaliyetlere ıevketmek aureti
le onların sosyal iradelerini kuvvet -
lendirmek, 
... .,..J-•" .._.,.,. .... ~ ....... u ........ .,. ..... a. vu.ı.ı.a. 'f"'"""•'•"" 
yardım etmeğe alı,tırmak, 

e) Talebeyi yerli malı satın almağa 
alıgtırmak ve günlük hayatlarında 
kendilerine ıazım olan e9ya ve malzc -
meyi hileaiz, ucuz ve kolay tedarik e • 
debilmelerine detalet etmektir. • 

Okul kooperatifinin yapacağı 
işler 

Madde 3 - Kooperatif özleri yuka
rıki maddede gösterilen gayelere uy
gun olarak aşağıda sayılan i§leri ya • 
parlar : 

a) Okul binasının, avlu ve bahçesi
nin temizliğini ve güzelliğini temine 
ve okulun sağlık işlerinin yolunda 
gitmesine çalışmak, 

b) Okul bahçesini ve mümkünse 
münasib başka tarafı ağaçlandırmak, 
ağaçları hastalıklardan ve tırtıllardan 
korumak için lazım gelen şeyleri yap· 
mak, 

Kooperatife yılda on kuruştan 200 
kuruşa kadar yardım etmeyi üzerine; 
alan talebe kooperatifin faal üycai sa• 
yılır. Okulda talebe olarak kayıdlı ol• 

cre·maı ~a~t:ı:aagan:aed~~le~ie~öriemli~ya~i; 
dımda bulunanlar kooperatifin fahri 
üyesi sayılır. 

Madde S - Kooperatifin faal üyesi 
yıllık teahhüdünü aylara pay ederelı; 
ödediği gibi yıllığını birden de öde· 
ye bilir. 

Madde 6 - Üyelerin ödediği para• 
!ar için her defasmda kendilerine bir 
makbuz verilir. 

Madde 7 - Üyelerin teahhild ederek 
kooperatif sandığına ödediği paralar. 
hiç bir sebeble kendilerine geri veril• 
mez. 

Madde 8 - Kooperatifin kurulduğll 
okulda her talebe, kooperatife üye ola· 
bilir. Ancak bunun için velisinden o· 
kul idaresine yazılmıg bir muvafakat 
mektubu getirmesi tarttır. 

Madde 9 - Kooperatifin faal üye
lerinin vazifeleri 'unlardır: 

Samsunı 21 (A.A.) - Halkevlerinin 
altıncı yıldönümü Samsun'da parlak 
bir şekilde kutlandı. Gündüz evin yeni 
salonunu eşi görülmemiş bir halk küt
lesi doldurmuş, oandoya iştirak eden 
halkın bir ağızdan okudukları istiklal 
marşından sonra radyoda Ankara neş· 
riyatr, hitabeler, şiirler, müzik konseri 
dinlenmiştir. Gece muhtelif kolların 

hazırladıkları müsamereler büyük si· 
nemada bini geçen halkın takdirlerini 
toplamıştır. Metodlu çalışmalariyle u
lusal ve kültürel sahalarda faydalı iş
ler gören evimizin sinesinde toplanan 
binlerce yurtta~, bugün, hakiki bir 
bayram ya~~.mışlardır. 
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a) Yasa hükümlerini, genel kurul 
ile yönetim kurulunun kararlarını ye
rine getirmek ve gözetmek, 

b) Kooperatif toplantılarında bu· 
lunmak, 

Edirne' de 
Edirne, 21 (A.A.) - Halkevlerinin 

yıldönümü dün Edirne halkevinde çok 
parlak bir surette kutlanmıştır. 'Gene
ral Kazım Dirik'in baş müşavir ve va
linin de hazır bulunduğu bu toplantıda 
Şükrü Kaya'nın Ankara halkevinde 
verdiği konferans dinlenmiş, halkevi 
namına Ziya Somar ve Hakkı, birer nu
tukla halkevlerinin maksad ve gayele· 
rini anlatmı§lardır. Bundan sonra hal· 
kın büyük bir zevkle dinlediği alatur· 
ka ve alafranga konserler verilmiştir. 

Konya' da 
Konya, 21 (A.A.) - Konyalılar si· 

ııema salonunda halkevlerinin açılışını 
zengin programla kutlamış ve yeni a
çılan evleri hararetle sclamlamıglar· 

dır. Gece gene sinemada Selçuk &por 
tarafından büyük bir konser verilmiş
tir. 

Erzurum' da 
Erzurum, 21 (A.A.)-Halkevleri yıl 

dönümü büyük törenle kutlandı. Muh· 
telif atletik müsabakalar yapıldı. Vali 
ve parti başkanı Haşim İ,can, canlı bir 
söylev verdi. Akşam ar komitesi bir 
müsamere ve konser verdi. Törene çok 
canlı ve kalabalık bir halk kütlesi işti
rak etti. 

Erzincan' da 
Erzincan, 21 (A.A.) - Halkevleri

nin altıncı yıldönilmü münasebetiyle 
dahiliye vekili ve C.H.P. genel sekre
teri Şükrü Kaya"nın verdiği nutuk sa
lonu doldur:ın nalk taratından yükaek 
alaka ile dinlenmi~tir. 

Manisa' da 
Manisa, 21 (A.A.) - Halkevlerinin 

6 ıncı kuruluş ve açılış yıldönümü çok 

42 
Bir takım rakamlar vardır ki 

bazı tesadüfler yüzünden onları iyi 
ve yahut kötü bellemişsinizdir: Bu 
bir batıl itikad değildir, bazı hAdi
selerin o rakamlarla olan alakası 
zihninizde böyle izler bırakmıştır. 

Mesela 93 rakamım 1293 de os
manlı ordularının büyük bir mağ/0-
biyete uğramalarından, mesela 31 
rakamını 1325 martının o tarihinde 
lstanbulda bir irtica ayaklanması 
olduğu için hatırınızda saklarsınız. 
Büyük harbta yaşamış olanlar da 
42 rakamı11J, kolay kolay, unuta
marlar. Çünkü alman/ar, bu harbın 
sonunda 42 lilı: bir top yaparak Pa
ris'i bombardıman t1tmi§lerdi. 

Fakat bayır, artık 42 rakamını 
sava§ boylarında duman Vf! kan i
çinde gürleyen eski bir alman topu 
yüzünden değil, sulh, kültür ve ge
lişme ilemindekl yeni bir başarı, 
Kemalist Türkiyede balkı yükselt
me yolunda atılan en son adım do
Jayısiyle ezberliyect1ksiniz: 

Eve/ki gün yeniden tam 42 Halk
evinin kurdellsını kestik. • T. 1. 

Gazeteci korku&u I 

Franuz Adliye Bakanı Paris'te 
yabancı gazetecilere : 

" Gazeteci korkusu politika adıun
lanru kiyasete aevkecler!" demiı. Fa
kat aynı beyanabn son tarafbmn ·h 
gelen ıu cümleyi de okuyunuz: 

" Gazetelerin mutlak hürriyeti 
kartıaında bir efe gazetecinin mutlak 
meıuliyeti olmak gerektir." 

Bu aon cümleyi okuduktan aon • 

ra insanın baı taraftaki cümlenin bir 
parmak bal olduğunu sanacağı geli • 
yor. 

Fakat korku, inııanlann primitif 
duygularından birisi değil midir? Ve 
ferd de cemiyet de geliıtikten ıonra 
bu duygu, yerini "sevgi'' ye bırak

maz mı? 
Gazeteciden korkan bir politika 

adamı ile gazeteciyi seven bir politi
ka adamını yanyana getiriniz: Han· 
giıi daha kiyaoetli, daha sempatik· 
tir? 

Gazeteciyi korkutmak için önce
den ondan korktuğunu ıöylemek de, 
belki, politika adamının fendlerinden 
biriıidirl 

lnt(iliz sinemaları ve pazar r 

lngilizler, pazarı tam bir iıtirahai 
günü aaydıklan için o gün gazete çı
karmaz ve ıinemalan açmazlar. 

Son günlerde lngilterede ıinema• 
lann açılma11 için bir cereyan uyan
mııtır ve bu it için seçilen komiteler 
meseleyi incelemektedir. 

Bu teıebbüı, sesli ve ıözlü filmler 
çıkmadan önce baılasaydı, belki ko
layca muvaffak olurdu; fakat sesli ve 
sözlü filmleri, pazar günü seyreden 
bir İngiliz, bilmem ne kadar, kafasını 
dinlemiı sayabilir? 

Zavallı köpekler ! 

Şimal kutbunda bir bankiz üzerin· 
de uzun müddet ıürüklenen Sovyet 
heyeti, nihayet. iki buzkıran ııerniıi 
tarafından kurtarıldı. Siyaıi ıınırlarla 

alaka11 olmıyan ilim ve fen adına bü
yük bir fedakarlığa giriıen bu heye· 
tin bir kazaya uğrama11, bütün dün· 
yayı teeaaürlere ıürüklerdi, Kurtul· 
duklan için de, ıüpheıiz, herkeı ıe
vinmiıtir. 

Bu kurtuluı haberini veren ajans 
telgrafında ıöyle bir cümle vardı: 

"Katiflere refakat etmit olan köpe
ğin ne olduğu belli değildir." 

Bundan birkaç yıl önce cenub kut
buna gidip orada uzun bir müddet 
kalmıı olan amerikan heyetinin ora
daki hayat ve maceraları filme alın

mııtı. Burada da bir köpek vardı ve 
heyet, geri dönerken beraber alınma· 
11na imkan bulunnuyan bu zavallı 
hayvanı tabanca ile ö!dürd'üklerini 
perdede gördüğüm zaman ne kadar 
üzülmüıtüm, bilmezıiniz. 

Şimal kutbuna ııiden köpeğin a • 
kibeti d2 belli olmadığına göre, fen 
yolunda canlarını veren köpeld~r iki
leıti, demektir. Merhametimizi yal -
nız inıanlara haare•-eğe taraftar de
ğilıek Byr•'' e ele, Papan.in-

in köpeğine de acımalıyız. 

Argo I 

Sokaklarda büyüklerin, hatti. 
küçük çocukların, konuıurken, en 
kaba küfürleri • mana11ru hatıra bile 
getirmeksizin • ıavurduklannı, bili, 
duymaktayız. Onlann kültürsüz, bil
gisiz ve görgüsüz olduğunu düıüne -
rek, haydi, teselli bulalım. Fakat mü
nevver ve yarı • münevverler arasın
da da konuıma clilini "arııo" ile bu • 
landıranlara raıtlıyonız. 

Bir iki sene önce latanbul lisele
rinden birisinde imtihanda bir mü -
meyyizin ıöyle bir sual sorduğunu 

rivayet ediyorlar: 

- Nil nehri olmasaydı, Mısır ne 
yapardı? 

Talebe bu suale hemen cevab ver· 
rniı: 

- Hapı yutardı efendimi 

Cevab yanlıt değildir; fakat bu
mı aöyliyen çocuğun coğrafya bilgiıi 
yerinde bile olaa, türkçenin hangi ke· 
limelerini, hııngi yerde kullanmak la· 
zım geı ... .::·:: :.amedjği muhalıkak • 
tır. 

Mekteb dıtıncla ela bunun bir ta
knn örneklerine te1adüf ediyoruz. 
Gayet ıık giyinmiı genç bayanlann 
ağzında bi!e, zaman zaman. "argo" 
tabirlerinin dolaıması kulaklarımızı 
tınnalama.l<tadır. • 

Y alnn: yazıda değil, konuıma di· 
tinde de yakııık alan ve almıyan ta· 
birleri biribirinden a,yırmak li.zun 
gelmez mi? Bin bir itina ile hazırlan· 
mıı bir ıuvare tuvaleti ile mercan 
terlik giyebilir misiniz? 

c) Kooperatifin muvaffak olma•ma 
gayret etmek. 

Madde 10 - Kooperatif üyelerin • 
den her biri, yönetim kuruluna yut 
ile müracaat etmek şartiyle istediği 
zaman kooperatiften çıkabilir. 

Madde 11 - Kooperatifi zarara so
kan, üyelik vazifelerini benimsemiyen 
ve yapmıyan talebeler, genel kurul ka
rarı ve direktör veya baıöğretmenin 

muvafakatile üyelikten çıkarılırlar. 

Gelirler ve masraflar 

Madde 12 - Kooperatifin gelir kay· 
nakları JUnlardan ibarettir : 

a) Üyelerin teahhüd ettikleri para· 
lar, 

b) Kooperatif satış,ında elde edilen 
kazançlar, 

c) Papatya, ıhlamur gibi şeylerin 
ve okulda beslenilen ve yetiştirilen 
hayvanların veya mahsullerinin satı· 

şından elde edilen paralar, 
d) Şahıslar, 'irketler ve yahud re&mi 

makamlardan kooperatif için yapıla· 
cak yardmılar. 

Okul idaresinin hontrolu 
Madde 13 - Okulun direktöni, ba' 

öğretmeni ve yahud kendilerinin koo· 
peratif işi için yazı ile tavzif ettiği 
kimse, okul kooperatifinin genel gidi· 
şini kontrol eder. Toplantılarda dinle
yici sıfatiyle bulunarak icabında ta· 
!ebeye yol göotermek suretiyle yar· 
dım eder. 

Madde 14 - Okul direktürü, başöğ· 
retmeni veya bunların kooperatif iti 
için tavzif ettiği kimse, okulu teftij 
sa!Ahiyetini haiz her makama koope· 
ratif hakkında hetab verıncğe ınccbıor• 
dur. 
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rı 

lı 
Edenin istifası 

İngiltere kabinesinin cumartesi ve 
~zar günleri içtimaa karar v~e : 
61nden İngiliz hükümetinin bırıncı 
de.recede ehemiyetli siyasi mesele ile 
karşılaştığı tahmin edilmişti. Bir in• 
giJiü, daha az ehemiyetli bir sebeb 
"'eek end tatilinden vaz geçireıııez· 
Bu ehem.yetli meselenin ne olduğu 
e-vetki ak§81D geç vakit anlaşıld~: 
ll:ıun bir müddetten beri Baıvekıl 
ile Hariciye Vekili arasmda süriİP 
R~en ihtilaf, ltalya ile müzakereye 
Rırişilip giri'ilmemesi etralfınd~ ~ı~ 
kan anlaşmazlık yüzünden büsbutun 
had bir safhaya girmiş. Ve nihayet 
liıuiciye Vekili istifa etmiştir. 

Asi kıtalar Teruelin 
Varoşlarına· girdiler 

Almanya Mançukoyu 

resmen tanıdı 
Tokyo, 21 (A.A.) - Almanya, Man

çuko'yu tanunak kararını bugün res
men bildirmiştir. 

SANAT 
SIHAT 

Halkevlerinin yıldönümü 
KURUN'da Asım Us, kuruluşu pek 

yeni olan Halkevlerinin kısa zamanda 
başardığı itleri anlatarak diyor ki: 

;ün 
fet Çin mahfillerinde ümidsizlik 

i TABiAT 

SPO~ J 

"Denilebilir ki halkevleri devlet tet· 
kilatı çerçevesi haricinde kalan her tür· 
lü halk topluluklarının ve milli faali· 
yetlerin adeta birer merkezi olmuıtur. 
Her vatandaş buralarda kendi iatidad
larina, kendi sanatına, kendi zevkine 
göre tahsan faydalanabildiği gibi mem
leketi ve vatandaşlan için faydalı ol· 
mak istiyenler hizmetlerinde yardım 
görmektedir. Bu itibarla halkevleri ye
ni iatidadlann inkişafı için birer kültür 
ve tecrübe laboratuvarı demektir. Rad· 
yo vasıtasiyle sesleri ve sözleri her ta
rafa yaymak imkanını verdiği için halk
evleri memleket için bir kardeşlik oca• 
ği, yahud bütün türk milletinin müşte
rek kalbi haline gelmittir. Memleket 
haricindeki muhitler için de türk mil· 
letinin dili olarak hitab ebnektedir. 

~ir. Şehrin tamamen İşgal edilmesi bir 
saat meselesi halini aldı 

Şanghay, 21 (A.A.) - Mançuko'nun 
Almanya tarafından tanınması bütün 
mahfilleri derin bir esef ve fütura 
duçar etmiştir. TARİH__J ra

~ir. 
.ak Çinli siyasi bir müşahit Reuter ajan

sı muhabirine şöyle demiştir: 

si-
~e-

r 

Harekôtı bizzat General Franko idare: ediyor 
Şehri olarak 

-~-· ..,., . .----.:-~ 

"- Vehim ve hayaIJerimiz mahvol
muştur. Fakat hiç olmazsa şimdi Al
manyanm ne tarafta bulunduğunu bi
liyoruz.,, BURSA 

Eden, i.stifasmm sebeblerini dün 
llYıun kamarasında şu yolda i:zah et· 
ti: 

- İtalya ile a.ramızdaki anlaş
~hklarm halli için mfü.:akere?:_~ 
Rİriftnek sırasının gelip gebnedıgı 
llleaelesi üzerinde batvekil ile araın
da çıkan ihtilaf dolayısile istifa et
b:ıeye karar verdim. İtalya ile anlat
rn..ya ben de taraftaru.ı. Fa.kat h<:
lliiz zeminin hazırlanmadığına kanı
. b · Jtal· Un. Geçen senenin başmdan en . . 
h ile iki defa anlattık: Biri, ikiJıcı 
k&ııun 1937 tarihinde, ikincisi ~~ 
haıYekiI Chamberla..in ile MussolmJ 

. edil ınek· ~ıumda geçen yaz teatı en d 
tublardan sonra. Her iki defasın a 
da İtalya bu anlaşmayı yapa~ !af~ 
bl.az tecavüze b .... ladı. ltalya bızonak 
h -.. d'~ h . 

alcikaten anlaşmak iste •~P 

Çin protesto etti 
Hankov, 21 (A.A.) - Çin hüküme

ti, Berlin'deki büyük elçisine bugün 
talimat vererek Hitlerin nutkunu ve 
Mançukuo'nun tanınmasını alman hil
kümeti nezdinde protestoya memur et
miştir. 

İngiltere • İrlanda 
görüımeleri 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere - İr-
landa arasındaki görüşmeler, buhran 
dolayısiyle salıya bırakılmıştır. 

Sömürgeler bakanı B. Macdonald, 
bugün B. de Valerayı ziyaret etmiştir. 
İki devlet adamının İngiltere ve İtalya 
bakanları tarafından bu hafta gözden 
geçirilecek olan İngiltere ile İrlanda 

.... 

yı takdim edeceğiz. Bu ili· 
vemiz için fotoğrafçımızı 

Bursaya yolladık; Uludağ 

ve ıebirden birçok resimler 
aldık. 

CUMARTESİ 
ilavemizi bekleyiniz. 

Buz üzerinde 
274 gün! 

Halkevleri evclce kahvelerin peyike
lcrinde paslanan türk gençliğini yeni 
bir istikbale hazırlamak için, ideal po

tası içinde eriterek hamur eden cihaz • 
dır. Bu yüksek ideal cihazı her türkün 
kendi imkanları niıbctinde kuvvetlen -
dirmek, milli bir vazifedir. 

AVRUPA NEREYE GiDiYOR? 

kında teminat vermedikçe bir defa 
daha böyle bir teşebbüse girişm~kte T eruel civarında harekatta bulunan askerler 

ya müteallik meseıe1erin hepsini göz: Papanin Jimal kutbunda yapılan 
den geçirmiş olmaları muhtemeldir. 

~ahımalarm neticelerini 

SON POSTA gazetesi İstanbul ga
zetelerinin siyasi muharrirleri arasın • 
da enteresan bir anket açnuı, onlara 
son hadiseler hakkında sualler sorarak 
cevablannı hep bir arada neırediyor. 
ilk sual anşlus itinin tahakkuk edip et• 
miyeceği etrafındad~r .. Bu suale veri • 
len cevabta fikirlerine müracaat edilen 
altı muharrir birleşmektedir: Almanya 
ile Avusturya'nın birleşmesi bugünkü 
hadise ve ~artların icabı ve mukadder 
bir akibetidir. Şimdiden manevi birlet
me yolunda ilk adım atılmıştır. Kati bir• 
leşme için Almanya daha müsaid bir 
zaman bekliyecektir. 

f • t ınuza
a:vda görmedim. Bu tenıma ' I al 

'- . dan evel t • ~erelerın batlamasm ' 
Yanın İngiltere aleyhinde propagan
dadan vaz geçme&İ ve İspanyadan 
askerlerini geri çekme>';e. m~vaf akat 
etnıesi şeklinde verilebilırdi. 

.. alan başvekil 
Eden'den sonra soz · ve 

kend· ·· ·· ünü müdafaa etınıt 
it-• ı ·ıgoru! akerelerin baştaınası -

cuya ı e muz ~ b.i.ldirmittir. 
lla taraf dar oldugunu h .. künıe. 
Chaınberlain'e göre, ltalya. u . 

• 4j .. ütlülenn,, gerı 
ti ispanyadan gon. . "liz teklifi· 
çekilmesi hakkında.ki 1~~erelere 
tıi kabul etmiştir. Ve ınu 
lto.nai'a ba§laoacaktll"· • 

• - . A tJ Edep'ı 
" f ve ~..h·i .:fil"''1•nıJnf:bir iiik -

•t • rl -ba§Ve ın ·ı· Mua901İDİ 
t~ÔI 11 ,.. diye tavsif etd~ ~ ~ . ··yıemı· b 

L_ " • f ·· ter 1gını so " ~§ısmda za gos 
lh-

• . . e kadar varan 
tden'in çekiJmesill mda da 

hu ihtil~ f avanı kanıara& .. 
a ' idi"" e gore &a.t-ih 1 ak ifade edi gın • 

o ar l al 'le yapı· 
~e ... : d "ild. Yalnız t ya ı -... eg ır. . .. 
1 ak nıeaelesı uze-
a.cak olan mü.z ere nikası • 

tinde değil, İngiltere dıt 0 ~e bazı 
ttın her safhasında b~ıve o~tları ara
taı-atf darları ve Eden ıl~ d .. teden beri 
6ttıda aörüc farkı oldugu o . 

0 
" •• parti arasnı· hıaluındu. Konservator Cham~ 

da da böyle bir ihtilaf vardr Horne, 
berJ • H l'f k saınue aın, a ı a .s.. ·1 hard denilen 
konservatör partının dı ve 
\re Eden Moris gibi, dahad~~nun··ç en 
"d ' a,yrı uş 1 

• ealist unsurlarınd~ A vnıpa 
hu- ZÜınresidir. Bu zünU"e,. tinden 
l><>litikasınm milletler ceınılyel ve 
ziyade İngiltere Fransa, ta ykab. 
A.•- , kk"'b edece ır 

.. uanyadan tere u . · dare· 
d.<>ttler diktatörası marifetıle ı~~ilt~ 
•ıne taraftardır. Bu sebebi~ .uııo 

1 
• 

a- • l 1 ıle an 8§ enın, talya ve A manya 

21 (A A) - Milli Barselon, · · . .., . 
müdafaa nezaretinin teblıgı: .. 

T erueldeki harb, dün de . b';1Y 
.. k bir tiddetle devam etmııtır. 

Mu ueto'yu ellerinde tutan cu 
ans . . . h k"l 
h ·yetçiler ıkıncı atta çe ı -

m urı , d n·· 
w mecbur kalmışlar ır. uş mege l . .., 

man, bütün gayret erıne ragmen, 
kıtalarımızı buradan çıkaranı~ 
mııtır. Sol cena~ta da,. ~umhurı
yetçiler, Rio Turıa va~ısı~e da!'a 
nan ikinci hatlara çekılmışlerdır. 

Teruel'in müdafaası, düşmanın 
şehir yakinlerinde işgali altında bu
lunan mevzjlı:r sebebi yle güçleşmiş· 
mudafaasr ıçın tevkalaae ıcalfratnan-

Jıklar .gösterilmi~tir. Düşmanın zap
tettiğini bildirdiği Castralvo h.ala 
elimizde bulunmaktadır. 

A6iler şehrin varoşlanna 
girdiler 

Laı Palmas, 21 (A.A.) - Radyo 
ile netrolunan bir haberde Fnankıiat 
kuvvetlerin dün sabah Teruel'in va
ro§larını iıgal et.mit olduldan bildi
rilmektedir. 

Şehrin i1Jgali bir BllD.t 

meselesi oldu 
Calaınocha, 21 (A.A.) - Havas a

jansı muhabirinden: 
Teruel şehrinin frankistler. tara

fından tamamen i,gali artık bır. saat 
meselesi halini almıştır. Frankıstle~ 
dün sabah şehri kuşatmışlar ve hatta 

d.. ög~ leden sonra şark ve ~rk ce-
un ·d ·1 1 nubu istikametinde yenı en ı er e-

mişlerdir. . 
Frankistler, Teruel • yalen~ıya yo-

lu boyunca epey ilerlemışlerdır. 

Asilerin tebliği 

B. Hitlerin nutkunun akisleri 

Londra ve Pariste intiba 
hiç te elverişli değil 

anlalcyor 
Moskova, 21 (A.A.) - Papanin 

ve arkadaşları aşağıdaki telgrafı . gön· 
dermişlerdir: 

Bize verilen vazifenin neticeleri
ni beraberimizde getirmekle bahtiya
rız. Şimal kutbundan 75 derece şimal 
tulüne kadar önce kararlaştırılmış o
lan bütün araştırmaları yaptık ve a
meli sahada fevkalade kıymetli neti
celer aldık. Bu tetkikler bilhassa 
buzların seyri, suların cereyanı ve ha
va tazyikleri hakkındadır. Biolojik 

Nutuk Belçikada heyecana sebeb oldu 
Amerika tereddüt ve kararsızhk içinde 

Paris 21 (A.A.) - Hitler'in nutku 
kın büyük kısmı bu nutı.tu, oteaenoen 
tamamiyle malı'.im olan bir takım gö
rüşlerin ifadesi saymaktadır. 

Dün dış bakanlığında B. Hitlerin 
nutkunun metni alındıktan sonra B. 
Chautemps ile B. Delbos, Leger, Mas
sigli ve Corbin arasında saat 17 den 21 
e kadar devam eden bir konferanıı ak
tedilmiş v~ bu konferansa bilhassa İn
gilterenin Paris büyük elçisi B. Phip· 
ps iftirak etmiftir. 

lngili:1 mahfillerine göre 
Londra, 21 (A.A.) - Hitlerin nut

ku, Lcndra mahfillerinin çoğunda İn
giltere de dahil olduğu halde demok
rasilere karı;r bir takım hücumları ih
tiva etmesi sebebile elverişli olmayan 
bir intiba uyandırmı9tır. 

Herkesin dikkati Eden'in istifası 
meselesine çevrilmiş olduğundan bu 
nutuk hakkında mütalea serdedilme-
mektedir. 

Belçikada heyecan 
Brüksel, 21 (A.A.) - Hitlerin nut

ku ve Eden'in iatifaaı, Ren'in itgalin
denberi hiçbir Mdiaenin Belçikada u-

_, •....................................• __ . . 
• 

yandıramadığı bir heyecan doğurmuş- tetkikler de yaptık. 
m~ıuuatın umumıyetıe mutaıeasına J. ,J3trd'l~.i-n.•oof'yaı? {fzfiid'l:ıe uu-

göre, Hitlerin nutku ile Edenin isti- lunduğumuz buz kUtlesi kmldıktan 

fası arasında münasebet vardır ve bun- sonra gene tetkiklerimize imkan nis
dan böyle Merkezi Avrupada yeni bir betinde devam ettik. Buzkıran vapu-
alman hareketi beklenmelidir. rıuna 70,54 derece fİmal arzı ve 19,48 

Nutuk Romada çok güzel derece garb tulünde biniyoruz. 274 
bulunuyor gün devam eden buz kütleleri üzerin-

deki seyrimJz esnasında 2500 kilomet
Roma, 21 (A.A.) - B. Hitler'in nut- relik bir mesafe katettik. Şimal kut-

ku burada çok iyi karşılanmıştır. Bu bunun fethini sizlere ilk telgrafiy
nutka B. Hitlerin şimdiye kadar söy- le haber veren telsiz iıtaıyonumuz 
Jemiş olduğu nutukların en özlülerin-

vatanla daima muvaulayı muhafaza den biri olarak bakxlmaktadır. Bolşe-
etmiş ve bu aon telgrafla da vazifesivizme karşı medeniyetin müdafaası sa-

hasında B. Musolini tarafından sarfo- ne nihayet vermiştir. 
Iunan faaliyeti ve yapılan işleri hatır- Buzkıranlar ilerliyorlar 
latan fıkra pek ziyade memnuniyet u- Taimir buzkıranrndan da şu tel-
yandırmıştır. graf alrnrnıştır: 

Alman ekalliyetlerine müteallik o- "Papanin ve arkadaşlarım taşımış 
lan fıkra hakkında mUtalea yürütülme- olan buz kütlesi şimdi kırk mil kadar 
mektedir. geride kalm~tır. Taimir ve Munnan 

Siyasi mü~hidler, ecnebi memleket- buzkıranlarr kesif buz kütleleri ara
lerde yaşayan 10 milyon gibi büyük bir smda hareket ederek şark cenubu is
mikdardan yalnız 150.000 almanın yu- tika.metinde vatan kıyılarına doğru 
kan Adigede yaşamakta olduklarını yol almaktadır. Groen1and kıyıları 
kayıd ile iktifa etmektedirler. hemen hemen gözden kaybolmuştur . 

Japonyada da çok iyi İçinde Şrnid'in bulunduğu Ermak 
karşılandı buzkıranma yarın rastlamamız muh-

Tokyo, 21 (A.A.) - Harıiciye neza- temeldir.,, 

Almanyanm Çekoslovakyaya karşı 
istilacı ve ilhakçı bir harekete girişmesi 
ihtimalini ileri süren suale verilen ce
vablar, Almanynnın Avusturya hadise
si ertesinde Cekoslovakyaya karşı bir 
tiddet hareke'tine girişmesini muhtemel 
görmemekte, böyle bir hareketin hnrbı 
intııç edeceğini kaydetmekte, ve daha 
ziyade Çekoslovakyanm südet almanla· 
niçin ınüsaadekar bir vaziyet almasiy • 
la ~Jmanvl'.ik.fs~mJtı~t\kn.arq!!..IUt'-: 
varacağı ümidini izhar etmektedir. Yal
nız Muharrem Feyzi, Çekoslovakyarun 
bağlı olduğu bütün ittifaklara rağmen, 
inhilale uğramasından bir Avrupa har
bı doğnuyacağı kanaatini ileri sürüyor. 

Üçüncü sual ıudur: "Mevcud derd• 
lere inzimam eden bu meseleden sonra 
Avrupanrn vaziyeti düne nazaran daha 
karanlık değil midir?'' Bu suale verilen 
cevablarda ittifak yoktur. 

Yunus Nadi diyor ki: 41A~pa bil
hassa son üç senedenberi içine daldığı 
karanlıktan kurtulmadı ki onun dünü 
ile bugünü araımda fark aranma imka
nı bulunabilsin. Avrupa kabına sığım. 
yan bir suyun kaynadığı kazana benzi· 
yor. lngilterenin kuvveti ve methur 
inadı ufukta bir baskı 'tesiriyle kendini 
gösterip durmasa, bu kazan çoktan ta· 
şarak dünya çorbaya dönerdi." 

Ası mUs Avrupanın bugünkü vazi
yeti karanl1k olmakla beraber yakın -
larda bir harb tehlikesi olmadığlru IÖy· 
lüyor. 

tn d ı Geçen yaz asına çalı~makta rr ar. . . 
eh b . . . t"f. barıcıye vea.tn erlain ınuuya ı 1 r . 
kaletinin eli~den alarak Musso ını 
ile nıuhabereye girişti. Fakat bu nı~· 
habereden bir netice çrkmadı. 1Bır lraç ay evel de Almanya ile an aş
~ inıkanlarmı aramak için Lord 
1-lalifaks'ı Berline gönderdi. Alman -
Yanın bu vesile ile ileri sürdüğü 
fartlar Fransa'nm sovyetlerden ay -
t'ılınas: gibi bir neticeye varacağ~ -
dan Eden buna muvafakat etme~ş
ti. Binaenaleyh ingili:z - al~an muz~
kereleri ilerliyemedi. O gull;d~n berı, 
baıvekil . ve taraf tarları harıcıye ~e
k ilinin kabineden çekilmesini .. te~ıne 
Salıtnıakta idiler. Gerek hukwnet 
· • · daEden'e ıçınde ve gerek partı ara~ın .. 

Salamanka, 21 (A.A.) - Radio ~ ~ : 
. 1 umumi karargahın verdigı 

8-9 yaşında reti namına söz söylemeye salahiyetli 
bir zat, B. Hiıtlerin nutkunun Japon- K d • d f 

Muhiddin Birgen diyor ki: "Avru
pa'mn hali elbet bugün dünden daha 
karanlıktır. Dünyada umumi tanzim it
leri genişledikçe daha karanlık olacak
tır!' 

tarafdar olan kuvvetli bır ~~~e .b~
lunduğundan hariciye vek1!ının ıs~
fası açrktan açığa taleb edılemezcli. 
Bu seb hl d. k . Eden'in muarızları e e ır ı b .. 
fıra.at kolladılar. l~t• bu fırsa~ ~ 
ÇJloru~tır. Filhakika ba,vekıl ve a
t"oafdarlan i.ııgiliz kamofU kar§ısınİ 
da Eden'i italya ile anlatmaya enge 
"Vaziyetinde göstererek, hak kazan· 
inak ı· t . 1 d. Hakikatte bu po· 
. . s eınış er ır. da daha 
lıtıka manevrasının arkası~ h d f 
hüYiik ve daha şümullü b~ • e ;e 
'Vıu-cfır Bu hedefin mahiyeti 
Cha.ınberlain tarafmdan dün avam 
k ·· lerden an-

lllnarasmda söylenen soz lh un 
•~ılıyor. Başvekil Avrupa su I ~ 
İ.ngiıltere Franaa, Ahnanya ve ta .ya 

' • ..:,iri ıneıwuye 
llt'aaaıda yapılacak te"° "':" . ki bu 
bağlı bulunduğunu söcrlenıı§tir .

1 
' 

birçok defalar Mussolini tarafından 1 e· 
ti sürülen dörtler diktatürasınd~ ~ş· 
ka b" d w•ıd· Eden'in ıstıfası • ır şey egı ır. . akib 
ıngiliz politikasının böyle bır yol t 

Nacıona , . d" . 
~ d ki son haberı neşre ıyor. 

aşagr a 1 nııntakasında faaliyette bu-
Terue k d lıvm 

dört ı<ol da, baş uman an g 
lunan . d. ~ · hedeflere varmış-
k dilerıne ver ıgı . 

en .. düşmanın mukavemetı 
1 dır Dun . . t• ar . f tarak tecellı etmış ır. 
daha az zayı ~ obakrmdan alınmış te· 
T uel asken b h-er bT Bununla bera er, a 
lakki ol_un~ 1 1~~n düşman kuvvetleri, 
loka edılmış 0 hri tahkim etmeğe 
acele bir surett~ şe ler kazmağa başla 
ve sokaklarda ııpe;.eruel'in düşme
mışlardır. Yalnız, d değildir. 
mesi imkanı mevc~ Teruel harekatı-

Başlangıçtanberı ko idare etıniş-
b . at general Fran 

nı ızz 

tir. 

b.. ük engeli or· 
etmesine mani olan en uy iındi in· 
tadan kaldırmış bulunuyor ... Ş . b. 

. . di h d zurnresı D 
.. ilı0 z kabinesının e ar . · · - zak gırışır • 
taraftan İtalya ile mü ereye d 

d S etler en ay· 
ken diğer taraftan a ovy 'k 
rıın:ak için Fransa üzerine tazyı yapa· 
caklardır. Böyle bir tazyik için de ge~~: 
gün lordlar kamarasında Lord ~n h 
tarafından söylenen nutuk ile zeının ~d 
zırlannuştır. filhakika bu Lord Arno 
ile beraber birçok Iordlar f ran~ın 
Sovyetlerle imzaladığı paktı tenkıd et· 
mişler ve lnailterenin Rusya~an ayrıl· 
ınak için Fransa üzerine tazyık yapma· 
snu taleb etmişlerdir. Bu itibarla ~~en• 
in istifa11 yalnız lngiltere dıt .~litika • 
srnm rl~ğil, enternasyonal munasebet· 
lerin ruıninde de bir dönüm noktasıdır. 

A.Ş.ESMER 

Gazi Osman Pa§anın müdafaa

sında "Plevne" de küçük yaşta 

bulunmuş olan bir 

Türk zabiti 
matbaamıza geldi. "Plevne 
müdafaaaında bir İngiliz za· 

• biti" tefrikaaının mütercimi
ne Plevne' deki 

hatıralarını anlattı. Neden 
ıonra aynı zabit Plevne'ye 
f!iderek eıki hatıra yerlerini 
doltıtmıttı. Muharrir arka-

dtıtımrza bu ikinci 

Hatıralar 
mı anlatır. "Plevne müdafaasın

da bir ingillz zabiti" tefrikasrn-
dan sonra, size birkaç gün süre

cek olan bu nefis tefrikayı ve· 
receğiz. 

Bekleyiniz! 

• 

yanın her tarafında çok iyi karşılan- ara enız e lrtlna Selim Rağıp bunun aksi kanaatte. 
mrş olduğwıu söylemi§ ye tunları ila- Sinop, 21 (A.A.) - Karadenizde dir :"Bütün zevahir harbtan uzaklaş. 
ve etmiştir , dün başlayan fırtına devam etmekte- hğnnızı gösteriyor. Fakat, şunu unut. 

"- B. Hitlerin Almanyanm uzak dir. Cumhuriyet vapuru İstanbula gi- rnamak lazımdır ki bugünün şartları i
şarktaki politikasına müteallik olan derken bocalayarak limanrmrza sığm- çinde harbtan en uzak bulunduğumuzu 
beyanatı, Hankov h~ti için bir mıştır. sandığmuz gün, barba en çok yakınlaş-
derı olacaktır. Mançukonun Almanya mış anlar olabilir. Bu sebcble bu suale 
tarafından tanınmasının Mançukonun Kop dağında miinakalat en salahiyetli devlet adamları bile güç 
enternasyonal vaziyetini yükseltmeye başladı cevab verebilirler. 
medar olacağına ve şarki Asya vaziye- Erzurum, 21 (A.A.) _Bir haftadır Muharrem Feyzi bugün vaziyetin 
tinin istikrarı yolunu hazırlayacağına karla kapalı olan Kop dağı açılmış ve dünkünden daha karanlık olmadığı ka-
kaniiz.,. otobüs seferlerine başlanmıştır. naatindedir: '.Hiç olmazsa politika la· 

Aynı zat, B. Hitlerin Almanyanm bii seyrini bulmuş ve istikrar yolunu 
uzak şark topraklarında asla gözü ol- re tatbik edilecek olursa başka yerde tutmuştur" diyor. Fakat bir hududlan 

• madığı suretindeki beyanatı hakkında değilse de Uzak şarkta her türlü te- genişletme hareketine giriıildiği takdir 
mütalea serdinden imtina etmiştir. cavüze muhalif olan İngiltere, Ame- de harbın çıkabileceğini de ilave ediyor. 

Amerika kararsızlık ve rika ve Fransa arasında müşkülat ve Omer Riza diyor ki: "Dünyanın bu-
tereddüd içinde ihtilaflar zuhur edecektir. günkü vnziyetini daha karanlık değil, 

Vaşington, 21 (A.A.) - Bizzat A- Nutkun en fena karıılanan daha vazıh saymak gerektir. Çünkü 
merika hükümeti de dünkü hadiseler fıkrası halledilecek meseleler tebellür etmekte-
d 1 · 1 h dir. Ve !Ju meselelerin sulh yoluyla hal 

o ayısıy e ayret ve kararsızlık için- Bay Hitlerin nutkuna .,.elince .· •. k~ 1 d k d 
d d . İ ·1· b h " m an an a en ini göstermektedir. e ır. ngı ız u ranı, Avrupada de- Nutkun en fena karşılanan fıkra- N · 

k ·1 · ~ f d .. ·· elice itibariyle büyük bir harb yakın mo rast erı za a uşurmekten başka sı, B. Hitlerin Almanyanrn otarcıik ol ' 
bı·r netı·c..,ı· lam k ı ·da· b ·y masa gerektir, <fiyorum. Me"ru emel-'"' o ıyaca o an cı ı ir infiradını muhafaza etmek arzusun- " 
hadise olarak kartı l t l~ri ta. tmi.· n Y_0 lu tutulursa ve galib mag--Tı anmış ır. da olduğunu beyan ile ekonomik sa- ı-

B Çemberla ,. İ 1 ub zıhnıvetınden vaz geçilirse harb · yn ın ta ya ve Al- hada enternasyonal her türlü iş pla-
manya ile a la · · f · gayet uzal< bir İstikbale kalabı·ıı·r." • n şma ıçın aar etmış ol- nını reddeden fıkrasıdır. Bu ise, ci-

. 
lslanbulda bir sandalcı ·boğuldu 

duğu çalışmalar, Amerika kamoyu ta- handa ikıtısadi libera1izmin teessüsü
rafından fena karşılanmıştır. İtalya- nü sulh mefhumuna rapteden B. Cor
nın Habeşistan üzerindeki hükümran- dell Hull siyasetinin zıddıdır. 
lığının tanınması, Amerikalıları bil- B. Eden'in iıtifaıının Avrupada 
ba&sa muazzeb edecektir, Çtinkü böy- ve Amerikanın tek başına kalmak 
le bir tanıma amerikahlarm kuvvet muhatarasına maruz bulunduğu Uzak 
ile kazanılmış olan arazi hakimiyeti- şarkta nazi dinamizmine mani olmak 
nin tanınmasından ibaret olan e11aslı hususundaki ingiliz azminin kırı)ma
akidelerini müteessir edecektir. E- smın bir delili olmasından korkul-

"\1 .................................... ,r ğer fütuhatın tanınmaı;ı U6ulü bir ke- maktadır. 

İstanbul, 21 (Telefonla) - İnebo -
lulu İsmail adında bir sandalcı eşya 
dolu ~daliyle köprü gözünden ge
çerken dalgalar kayığı devirip batrr -
mış, sa dalcr kurtarılamryarak boğul
muştur. 
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Sigorta etrafında -'$~ 
, Müdaf aa!:>ında. Bir alakadarlar ne düşünüyor? 

safhanın milli kuruluşumuzda nasıl f · 1 
bir merhaleye tekabül ettiğini kısaca J R A O Y Q . 
tahMli!e11Aç~lı~cağı~ : . d . f:,.. .. _____________ ......,.,_,, 

ı ı ıktısad sıstemın e sıgorta en
düstdsi, mali sermayenin, yeni, mü
rekkeb ve yüksek bir faaliyet sahnesi
dir (1). 

Ankara: 

INGİLİZ ZABİTİ Anketimize gelen cevablar Mali sermayenin faaliyet şekilleri -
ni mesela bir ehram gibi üst üste sıra
lamak kabil olsa, sigortacılık bu ehra
mın üstünde ve zirvesinde yer alır. 
Çünkü sigortacılıkta, mali sermayenin 
esası olan itibar, hatta maddi serma
yeden de ayrılarak, sadece bir takım 

Ugıe J'weşriyatı: 
12.30 muhtelif pa.k 

neşrıyatı - 12.!ıO .t'l&ıt: ı ıır.c ı.ıuı;1,.ııu ve 
halk ı;arkılan - 13.15-U.30 .lJaiıılı ve ıı;ı.n
ci haiJerlcr. Yazan: 

Yüzbaşı F. W. von Herbert 
Ceviren: 
Nurettin ART AM Yazan: Şevket Süreyya Aydemir Akşam Neşriyatı: 3 M h 

1
.f 

1 
... 

-111-On bin boğa~dan birden çıkan bir ses 
merhametsiz gökyüzüne yükseliyordu 

Türkiyede sigortacılık : lunmaması. Yanı sıgorta ışlerinın hal- ihtimal unsurları üstüne dayanan en 
Türkiyede sigortacılığın 68 yıllık ka karşı meçhul kalışı. (Düşününüz mücerred ve binaenaleyh en i:.ı;tün şek

bir tarihi vardır. İlk kurulan sigorta ki bütün milli faaliyetlerimiz içinde, lini almıştır. 

18. O u te ı p a• 
neşriyatı - 19.00 Turk musı.ıusı ve n.ıık 
prkıları (Servet Adnan ve arkaoaşlan) -
19.30 Saat ayarı ve arabca neşrıyat - lY.45 
Tiırk musikisi ve halk şarkıları (ı ezıhe ve 
arkadaııları) - 20.15 Sıhi konuşma: Prot. 
Dr. S. Kiimil Tokgöz - 20.30 Plakla dans 
musikisi - 21.00 Ajans haberleri - 21.lS 
Studyo salon orkestrası: ı - E. Bach: U. 
RcvH du Printemps, 2 - R. Wagner: La 
Walkyrie, 3 - Mendelssohn: Romance sanı 
paroles, 4 -A. Boito: Mefistofels - 21.55 • 
22.00 Yannki program ve istiklal marşı. 

müessesesi 1869 da İstanbulda çalış- hakkında istatistik neşrolunmay:m Halk arasında cereyan eden bu ka-
Bütün bu askerler tek bir düşünce- , Bu saatte bütün birinci fırka, maya başlayan bir ingiliz yangın si- yalnız sigorta işleri varoır.) Binaen - dar mürekkep ve mücerred bir itibar 

de, tek bir duyguda idiler: atılmak, ya- müstakil liva, ve nakliye kollan neh- gorta şirketidir. Fakat 1890 da, yani aleyh milli tasarruf ve mevduat hare- muamelesini başı boş bırakmamak her 
hud ölüm! rin aol kıyısında, bizim iki tabur memleketimizde ilk sigorta müessese- ketleri gibi sigorta hareketlerinin de yerde devletin tabii vazifeleri ara-

Bu, bizim son kaynağmu;u barcayı- müstesna olmak üzere, ikinci fırka sinin kuruluşundan ancak 21 sene her yıl devlet istatistik yıllığında ve sına girmiş bulunmaktadır. Devletler 
ıımız, bu bizim son silaha aarıbşmuz, ise aağ kı:yısmda. idi. ikinci fırkanın sonra İstanbul da çalışan sigorta şir- her ay cumhuriyet merkez bankası bül- bu vazifelerini şimdiye kadar ekseri • 
Bu bizim son kozumuzu oynayıııınız, beı bataryası, bizim tabura verilmiı ketlerinin sayısı 32 yi bulmuştu. Bun- teninde neşrolunması lazımdır. yetle sigorta kanunlaryile başarmak-

İstanbul: 

aon yüksek hamlemizdi. Sonunda ne 0 _ olan altı top hariç olmak üzere aağ !arın senevi tahsil ettikleri prim ise 3 - Sigorta şirketlerinin teminatı - tadırlar. Bu kanunların mevzuu sigor-
lursa olsun, biz vazifemizi yapmış ola- taraftaki sırtlarda mevzi almıı ve aa.- 250.00U altın liradan fazlaydı. nın eksikliği (Mesela Föniks Dö Vi- tacının sigortalıya karşı olan teahhüd-
caktık. at 9 dan sonra düıman mevzilerine Türkiyede sigortaların ilk evvela yen ve Türkiye Milll Sigorta şirket- !erinin ifasını ve sigortacının hangi 

vgıe J'wcşrıyatı: 
12.30 Plakla ..... 

musıa..sı - l~.:ıu rıavadıs - l.>.U:ı .l"Ja.kla 
tur~ ınusııusı - l.> • .>U - .ı.4.00 kwıtelıt ,p.la& 
neşrıyatı. 

insan göğsüne gök yüzünden inen ateş etmeye bağlanuıtı. Ruslar da yangın işlerinde çalışmaya başlamı~ !erinin iflasında bu teminat eksikliği şartlar altında bu teahhüdleri ifadan 
bir kıvılcım gibi ümid, bizi 0 derecede buna hem cebheden, hem de Dolna olmalarının sebebi aşikardır. Muhafa- bir defa daha anlaşılmıştır.) Bu temi- kaçınabileceğini nizam ve teminat al
sarhoş etmiıti ki, neferlerden çok daha Dubnik yakmmdaki bataryalarından zasız ve ekseriya ahşap olarak kurulan nat eksikliği yeni kanun projesinin tına almaktır. 
fazla iıin ne halde olduğunu bilen za • mukabele ettiler. şehirlerimizde yangının sık sık tahri- esas mucip sebebini teşkil etmektedir. Eski Türkiyede böyle bir kontrol 

Akşam Neşriyatı: 17 .oo İnkı~ dcrai; 
Unıver&ıteden nakıen Yusut Kemal T~r
şenK - ııs . .>u .t'Jakla dans musıkisi - .Hl.+i 
.t.:mınonu halkevı ne§rıyat kolu namına N._. 
ret ::ieta - 19.00 Konferans: ..tı:ıninOoi 
halkevı sosyal yardım şubesi namına M11-
vaıfak .t:senderiı ('l urk roman ve hikiyoci· 
lıgı) - 19.!ıS Borı;a haberleri - 20 Kla
sik turk musikısı: Okuyan Nuri Halil, k•· 
man ı<eşad, kemen~e Kemal Niyazi, T;uı. 
bur Durru Turan, kanun Vecihe, ney Tev• 
fık, nısfıye Salahaddin Candan, ud Sedad-
20.30 Hava raporu - 20.33 Omer Rıza ta• 
rafından arabca soylev - 20.45 Vedia Rı· 
za ve arkadaşları tarafından tiırk musikiıı.i 
ve halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Tah
sin ve arkadaşları tarafından tiırk musikisi 
ve halk şark,ları - 21.15 ORKESTRA: 1-
Lalo: Le Roi d'Ys, ouverture, 2 - Leopold: 
.l'olonia fantasie, 3 - Poussigne: İdylJe, 
4 - Cremieux: Quand l'Amour refleurit 
valde, S - Chopin: Polonaise - 22.45 A
jans haberleri - 23.00 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları - 23.20-23.30 Soıı 
haberler ve ertesi günün programı. 

bitler bile önlerinde uzanan sahanın Saat 9.30 da borazanlar: bat yapması, yangına karşı sigortalan- 4 - Teftiş ve murakabe kifayetsiz- bahis mevzuu olamazdı. Çünkü eski 
karşısında fÜphcyi, tereddüdü unut- - tleri! boru.sunu çaldılar ve iki mak itiyadını ~ehirlerimizde kolay liği. (Bu cihet !imdiye kadar kanuni Türkiyede devlet mali sermayeyi de _ 

ml·ı uzunlug-und ki \f: t k b. ·· d yerleştirdi. Çünkü mesela yalnız 1870 hükümlerdeki kifayetsizlikten ileri ge - ·1 h d b' ı 
1
• muşlardı; daha harbı yapmadan za- a sa:~, e ır vucu gı, - em e ecne ı o an - ma ı ser-

fer kazanmış gibi co~kun hisler halinde ilerlemeğe başladı. Miralay, tarihınde çıkan Beyoğlu yangınında liyordu.) maye devleti kontrol ediyordu. Türki-
b

. • t b b d d B. b. ki zarar 4.000.000 altın liradan tazlay- 5 - Sigorta işlerinin millileşmemiş h · · d h ·ık ·· l . d içinde idiler. ızun a urun aım ay ı. ız, ı- ye cum urıyetı a a ı gun erın en 
· • f k bh · d b. dı Yangın s·ıgorta ·ını memleketimiz olması. Çünkü sigorta islerimizde ecne · 'b b · · 

1 
ld Kar§rınızda sisler içinde rus si- rmcı ır anın ce esm en ıraz ge- . s - T ıtı aren u ışı e e a ı ve 1149 numara-

'd ·d· rd k B Se de hayat, nakliyat, kaza sigortaları ta- bi teşebbüsleri ehemiyetli surette yer ı k · . 
1 

. d d 
1 

k perleri görünüyordu: Bizimle hür- rı e ga ıyo u • en, ymour ya- ı anun sıgorta ış erın e ev et on-
d 1 k ·· b. · · .. _ '- d kı·b ettı' Fakat ba-'<a memleketlerde almıştır. Halbuki ecnebi memleketler-

1 
'Ik riyet ve kurtul•.. arasma dikilmi§ nrm a o ma uzere ırıncı ~nn a · ~ tro unun ı esaslarını koydu. Şimdi 

-... b 1 d T b -'- J il be s· ta l - "h'm bı'r subesi olan deki siyasi ve iktisadi istikrar hakkın- dd 
1 

manialar halinde. u unuyor um. ere a-.er er e - ıgor cı ıgın mu ı T mua e kanun projesile bu esaslar 
b d ·d ı· d · · · t h an si"orta da son zamanlarda haklı olarak şüphe-Onun a.rkasmdaki sisli topraklar- ra er otuz yar a gerı en ge ıyor u. zıraı sıgor a ve ayv b sı gene devlet kontrolu prensipi dahi-
D .. · ı · d - J bizde henüz tecrübe edilmiş de"il- ler duymaktayız. Bu gün bizim için 

1
· de · 

1 
.
1 

k <fa hün-.iyet ve kurtulU§, hedef ve Uftnan sıper erme ogru yapı an t> ın genış etı me te ve tamamlan-
b k d dah b . h dir. Kaldı ki sigortacılık şubeleri en istikrarlı unsur ancak milli unsur-gaye gizlenmit duruyordu. u a m an a. muntazam ır a- maktadır. Bu safhanın ehemiyeti bü-k t 1 d A k l d··--d n yalnız bunlarla da tahdid edi- dur. 
re e o a.ınaz 

1

• • er er -~- a · · yüktür ve bu ehemiyet yalnız ekono-on •• •• n C •• fası 1 ateş ediyorlar; biz de koıar adnnla lemez. Başka memleketlerde hatta a - 6 - Mükerrer sigortanın mıllıleşti-
UÇU U ilerliyorduk. Askerler hep fU a.rabca rı sokmasına veya pazarların yağmur- rilmesi ve mükerrer sigortada tam mik değil sosyal bakımdan da çok yük-

cümleyi tekrarlıyorlardı: lu geçmesine karşı bile sigortanın devlet garantisi · sektir. Bu yeni tedbir, halkın devlete 
"Bismillahir Rahmanirrahim !,, mevcud olduğu düşünülürse bizde si- 7 - Sigorta propagandasının yok - ve devletin her şeyi düşünücülüğüne Son rıkıc: 1"5mj Verı·ıen Bu ses taburdan tabura ya.yılıyor, gortacılığın henüz tam sistem halinde luğu. karşı olan itimadını daha da arttıra-

Avru)la: 

ll' ~ 
1 

heceler adnnlara uygun bir ahenkle teşekkül etmediği ve bu iktisad bran- 8 - Sigorta şirketlerinin birbirleri 

d tekrarlanıyordu. On bin boğazdan şının ülkemizde henüz geri ve kifa- aleyhinde müşterilerine karşı telki- cak, Türkiyede sigorta hareketleri in-
dör üncü Plevne ha rbı birden Ç<kan bu .... merhamet.iz yctsiz bulunduğu daha iyi anlaıdn. natta bulunmalan. kiıaf edecek ve •igo"alarm milHlcş • 

Ut'c..t<A ve OPERETLER: 20.55 Prag 
- 21 Briıksel, London - RcgionaJ, Mıı.:mo, 
Varııova. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SE.N· 
FONlK KONSERLER: 13 Lüksemburg, 
14.10 Laypzig - 16 Köninsberg - 17 Ko
lonya - 19.10 Hamburg - 19.25 Droit
wich - 19.30 Bukreş - 20 Liypzig -
21.05 Beromünster - 21.30 Strasburg -
22.10 Roma - 23.15 Tuluz - 24 Stuttgnrt. 

10 llkkanun 1877 
Donukça bir kıt sabahmm ı§ığı 

önümüzdeki manzaranın Üzerine 
yayılıyordu. Önümde çıplak, muha
fazasız, yavaş yava§ yükselen bir o
va vardı. Dolna Netropolie iki bu
çuk mil sağımızda (§imali garbide), 
dağ sırtına varan yolun yarısmda 
idi. Goına. Netropolie dört mil ile
rimizde ( garbde) ve tepenin Üze
ıinı.ıbıam 5\mv yıınil-liz&ıua. ouıu
nuyordu. Ön hatlarda toprak iatih
kimlar vardı. Biraz daha. yükaek 
bir yerde de tabyalar va.rdr. Benim 
aağrmda nehr:in kenarmcla bulunan 
Bivolar duruyordu. 

gök yüzüne yeknaaa.k bir ahenk ha- Bu geriliğin sebebini, daha ziyade, Aşağı yukarı herkesin üstünde mu- mesi hareketi süratleşccektir. 
l ı 1 k 1 k t . · d · t l - k tabık kalacag~ı bu noktaları ben şah-linde yükse iyordu. nan muyaca mem e e ımız e sıgor acı ıgın uru - Fakat bize kalırsa bu hareket büyük k d k b. · · d ·d luşundan beri mevcud olan ve son se- san hem sigortadan zarar gören hem de 

a ar ısa ır zaman ıçm e gı ece- ve milli sigorta siyasetimizin ancak - · · • d;.:~t ·· ·· ·· 1 t k nelere kadar sigorta şirketlerine karşı hala her ay sigorta şirketlerine büyük gımız yenn ..... e uçunu a mış 1 

• b' · bir safhası ve bir merhalesi olacaktır. 

Solumda ise Vid ovası, nehrin va· 
aisini takib ederek şimali garbi isti
kametinde uzaıuyor ve Orhaniye şo
aesiyle kesileıiyordu. Arkamda mu
vakkat Opaneç köprüsünün içinden 
Griviça çaymm geçtiği üç köte bir 
vadi bulunuyordu. Bu çayın Vid 
ırmağı ile birle§tiği nokta. benim 
bulunduğum yerden 300 yarda ka· 
dar uzaktı. Griviça vadisinin her 
iki tarafında yükselen aarp ve yük
aek tepeler, bizim eski mevzilerimi
zi ve Plcvne kasabaamı gizliyordu. 
Nehrin yukansına doğru bakmca 
orta köprü ile üzerinden atlar, ara
balar durmaksızın geçip giden eski 
taf köprüyü görebiliyordum. 

Müşirin verdiği emre göre nakliye 
kolları daha gün doğmadan köprü
den geçmİ§ olacaktı. Fakat böyle hal 
lerde gecikme olmasın olmaz. O se • 
beble son araba ancak saat 9 da ge
çebilmişti. 

Rus piyadesinin açtığı ate§ safları- duyulan şikayetlerden aramak kabil - ır prım ödeyen bir sigortalı türk va-
mrzda derin bo§haklar yapıyordu. A- dir. tandaşı sıfatile ısrarla teyid ve müda- Büyük ve milli sanayi sistemimizin 

faa edebilirim. k I d 'k' · k teı o kadar fiddetli idi ve o kadar Memleketimizde sigorta İ§lerinin uru uşun a teşvı ı sanayı anunu ve 
ki 'h b. · · Bu ciheti böylece işaret ettikten cana kıyıyordu nı ayet ınncı inkitafma. engel olan sebebler nasıl sanayi primleri, büyük devlet sanayi -b . d d ki d-'- il · sonra sayın Başbakanımızın son beya-fırka da, ız e ura a. ıı&. en huliaa edilebilir? inin yanında nasıl bir merhale olmuş hatta bulun.an neferler yüzü koyun natına mevzu olan ve milli iktisad kal-

Yukarda işaret olunan şikayetler, kınmamızda bir dönüm noktası olacak ve bir yardımcı unsur olarak inkişaf yere kapandılar. Birinci fırkada. bir yahud memleketimizde sigorta işleri-
düzelme ~eti oldu. Fakat barut kadar ehemiyetli bulunan yeni si&orta etmişse, büyük milli sigorta endüstri 

rln · .. ı.:;a•J.L"J' .......... ı ,.ı,." cu.heh1.... -...,..b • .:ı. ı..! ......... '""'"" ııu · u• cu•uu • .vc;v• lece b~ır me .. 'Lale olacak ve bı'r yardmı tedbirlerin ne olduirunu göremedim. bı·ıı·r •• ' • • .n -

• let kontrolü ve devlet garantisi • ı k · k;.,..,, d k · Binba•ı at üzerinde geldi ve bana cı unsur o ara ın ~ e ece tır. Çün-" 1 - Sigorta primlerinin yüksekliği, 1149 numaralı eski sigorta kanunu verdiği emir mucibince b~ Terel>'- yani sigorta pahalılığı. (Bu cihet si- hükümlerini tadil ve ikmal eden yeni kü mücerred itibara dayanan sigorta 
İn taknnmı da i.ler.icre aldan. Böyi«:.e gorta Rı·rketlerı'nı'n tahsı·ı ett'ıklerı' dd l k · · T" k' d · tekniğinde ideal teminat ancak devlet 

T mua e anun pro1esı, ur ıye e aı-
birinci takıma kırk kifilik bir kuvvet primlerle, tediye ettikleri tazminatın gortacılığın devlet kontrolü altına a - garantisi olabilir. Devlet kontrolu bü-daha. katılmı• oluyordu. Bu tertib · b ı · d' - l k 1 ı k 1 ·11·1 · · • 1 d 

-s • nıs et erı ıger mem e et er e mu a- ınması ve mı ı eştırılmesı yo un a yük bir kudrettir. Fakat devlet ga-şayesinde bölüğü iyi bir vazıyette yese edilince anlaşılır). 1927 den beri devam eden hareketin · · 
bulundunnak mümkün olmu•tu. rantısı ondan da büyük bir kudrettir. " 2 - Sigorta istatistiklerinin neşro- yeni ve çok şümuJlü bir safhasıdır. Bu 

Bu sırada topçu atefi kulakları Kanaatimizce Türkiyede ideal sigor -

sağır edecek kadar artmııtı. Birinci ta devlet sigortasıdır. Sigortacıya kar 
fırkanın altı bataryası çok iyi ateş .dllll 1 lllllJlll lllll llllllll l llllll lll lllll l lllll lllll llllllllll llll lllll llll lll iL. şı sigortalııyı koruyan değil, fakat 

ediyor ve bizim seksen sekiz topu-_-= Yazan: Alexis T ol•toi No: 7 ~ fazla olarak sigortasızı sigortalanma-muz sürekli atıılarla ön ta.rafta.ki _ _ 

rus tabyalarını dövüyorlardı. Nakli- : : rak yalnız iktisadi bir faktör olan ser-ye kollarının a.rasmda bir kaç infi-
lak oldu; bu yüzden mekkare hay - _ 
va.nları ile ara.balar bir hayli karı§- -
tılar. 

On dakika kadar süren bir fasıla.
dan sonra birinci fırkanın borazan - _ 
ları : (Sonu var) : --Enıekıı albay ı<.aşı~ t..raı.~ - Jzer' e: : 

Tercüme etmekte oldu&umuz kitab, yüz- : 
başı F. W. von Herbert tarafından yazılmış -
ve 1895 senesinde tabedilmiştir. Eserin, i- : 
kinci basılışı 1911 senesindedir. Basan kü- : 
tüphane Londrada Murrar kütüphan~ıidir. : 
Riz kitabı bir takım tashıhler ve tadıllerle -
çıkı~ış olan bu ikinci tabından tercüme edı- : 
yoruz. S1ygılar - N.A. ----

- ya sevkeden ve ona karşı teminat ola-

: mayeyi değil, aynı zamanda sosyal bir 
: faktör olan devletin siyasi kudret ve 
: itibarını karşı koyan bir devlet sigorta 
: sistemi, bütün sigortacılık sisteminde 
_ ideal bir mefhumdur. -
: Ben bu ideal teşkilatın da, asrımı-
: zın bi.ıtün idealleri gibi evvela 'ı ürki
- yede baş:arılacağına inanıyorum. --- (1) Meseli :;ıgortacılıgın en eski ve ~Ü· 
- teammim 3eklı olan yangın sigortaları bıle E 

1 

ilk defa ancak 17 inci asrın sonlarında ku· 
: rulmu:ıtur. 

ODA MUSİKİSİ: l6.15 Var§ova -
17.05 Roma - 17.30 P:-ag - 21.15 Frank• 
furt - 23.15 Paris. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 Hamburıı 
- J5.30 Kolonya, Laypzig - 16 Münib -
17 Paris - P. T. T. - 18.15 Straıburg -
21 Roma - 21.15 Brno. 
HAFİ FM0Z1K: 6.30 Berlin_.ftamburs 

- 8.30 Kolonya - 10.30 Franlr dl Harr 
burar- 11.15 Berlin - 12 Bre 1 o.T, 
hl.ıra . MUnih Stut•-r• - ı..ı. 1 °·~aii, 
- 20 Berlin, Breslav, Frankfurt, .. lttgart 
- 21.15 Königsberg - 22.30 Hamburg -
22.35 Königsberg. 

DANS MUztöt: 17.10 Münib - 19.10 
Königsberg - 21 Kolonya - 22.20 Münib 
- 22.35 Stuttgart - 23 Floransa, Krakovi, 
Poznan, Roma, Vilno - 23.35 London • 
Regional - 0.05 Drottwich. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu aene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergün etli sıı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardım 
etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruy at· 
mak suretiyle yapılaca!: yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllll~ 

mağa mı geldin yoksa? 

=(__~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hülôsa 
[Çiftliğinin demirbaş kölelerinden ikisini 

çagırtıp bir arkadaşı ile birlikte bunların kı
znklarına binerek Moskovaya . dogru yola 
çıkan Vasili Volkov isminde bır boyar, ~
şakları da yanında olduğu halde. ~ehre Mı
yasnizki kapısından girdi. Bu kafılede, ba· 
bası tarafından Volkov'a kole olarak satıl
mıll bulunan Alyo§ka isminde bir de çocuk 
vardı. 

Hassa milislerinin yoklaması münasebe
tiyle Moskovaya çağırılmış olan boya~larJa 
maiyetleri ,suvarilerin toplantı mahallı ola
rak gösterilen Lubiyanka'ya kalabalıktan 
güçlültle vardılar. Yoklama burada yapılı
yordu. Volkov ile Uljakları atlara binerek 
yoklama heyetinin yanına giderken Alyoş
ka'yı kızakların yanında bıraktılar. O sıra
da oradan bir çörekçi geı;iyordu, ı;ocuk aç
lığa dayanamıyarak çorek almakla meşgul
ken kızaktaki koşumların çalınmış olduğu· 
nu gördü. Koştu, başına gelenleri babasına 
anlattı. Babası da onu bir tanıdığına gon
dererck ondan bir binek atı istemesini em
retti. 

Bu sırada çar ölmüş ve yerine, kiıçük bir 
~ocuk olan Petro, çar ilan edilmiştir. 
Babasından aldığı emir üzerine bir at is

temek üzere Danila'nın evine giden Alyo3ka 
ise orada ,ev sahibinin, iki arkadaı;ı ile içki 
içerken çocuğunu dövdüğünü görmüş, fakat 
vazifesini hatırlıyarak Danila'nın ayağına 
kapanmıştır.] 

- Burada işin ne? Hırsızlık etmeğe
mi geldin? Yoksa konuŞ,ulanları rlinle
meğe mi? Ne dolaşıyorsun buralarda? 
Alyoşka titrek bir sesle Mihaila 

Tiroftan bahsetti. 
Adamın bakır yüzündeki damarlar 

gerildi. Çocuğun ne demek istediğini 
anlamamıştı : 

- Hangi Tirtof? Hangi at? At çal· 

Alyoşka ağladı. Yeminler etti. Uç 
parmağiyle istavroz çıkardı. O zaman 
adam onu saçlarından tuttu, kudurmuş 
gibi sürükledi, ayağının altına aldı, bir 
tekmede kapıyı açıp kaygan merdiven
lerden aşagı fırlatırken sarhoşluktan 
sallana sallana bağ~rdı: "Defol, hır
sız I" Ve köpeklerin Alyoşkayı ısırma
ları için onları "kıs .. kıs,, diye te~vik 
etti. 

Danila Menşikof, kapıdan içeri gi
rerken bir boğa gibi başını eğdi, sofra
ya yaklaştı, kadehini doldurdu, kokla
dı, parmaklariy!e bir tutam turp al
dı. Çatlak bir sesle: 

- Papas, sen kitablarda ne yazar 
bilirsin. Bizim oğlan başıma bela 
oldu. Bu piç dc.ğru yoldan çıktı. Ne. 
yapmalıyım? Kitablar ne diyor? Söy
le? 

Papas Filka vakur bir eda ile cevab 
verdi : · 

- Bak kitab ne diyor: Oğlunu genç 
yaşta iken cezalandır ki ihtiyarlığında 
seni sevindirsin.. Sakın zaf göster
me Onu döğmekle, sopa çek
mekle kuvvetlendirmiş olursun. Me
rak etme, ölmez... Onun vücudünde 
yaralar aç •. Zira ancak bu suretle onun 
ölmez ruhunu kurtarabilirsin. 

Sivri burunlu adam, bir iç çekişi ile: 
- Amin 1 dedi. 
Danila: "Müsaade et te biraz nefes 

alayım, onu tekra- çağırıp döğerim. 
Ne zamanlara kaldık, a dostlar! heI 

- --- -- ----- ------ --- -- -- --- -- ---- -- -- -- -- -- --
BUVAYARLAR -

şej' gittikçe bozuluyor. Çocuklar ba
balarına itaat etmiyorlar, ananelere 
aldırış eden kalmadı ... Halk ne yapa
cağmı bilmiyor. İki sene var ki hazi
neden aylığımızı alamıyoruz. Yiyece -
ğimiz kalmadı. Nerede ise açlıktan 
öleceğiz.,, 

Çiçek bozuğu adam, hafız Foma 
Padpiçaef: 

- Nikonlar eski imanımızı, itikad
larımızı berbad ettiler. (Şehadet par
mağını kaldırdı.) Lakin dünya, imanı
mız yüzü suyu hürmetine duruyor. 
Şimdiki çocuklar hep küfür içınde do
ğuyorlar. Onları ölene kadar döğmeli .. 
Başka yapacak şey yok. Ne imanları 
var, ne itikadlan ! •.. Çobansız sürüyü 
kurd kapar. Papas Abbakum yazıyor: 
"Bir Nikonyan nedir? Murdarın biri, 
bir leş kokusu, uyuz bir köpek .. " 

Danila masaya bir yumruk vurarak 
arkadaşını teyid etti: 

-Köpeklet 1 

Papas Filka ilave etti 
- İpek elbiseler içinde dolaşıyorlar, 

mel un köpekler!... Göbek şişiriyor
lar. 

Kadehlerini doldurup birbirini se
lfunhyarak içtiler. 

- Streliçler Nikon tarafından yazıl
mış ne kadar kitab varsa yırtıp attılar. 
Allahın inayeti !le, eski itikadlarımızı 
müdafaa edecekler. 

Döndü. Dışardan köpekler havlıyor
du. Merdivenin basamakları gıcır
dadı. "İsa" adı anılarak verilen mutatl 
selamı kapı a::dından işittiler. "A
min ,,dediler. Kapı açıldı. Danilanın 
kain biraderi ve Pijov taburundan, i· 
ri yarı bir streliç olan Ovseyi Rijof 
içeri girdi. A~iz tasviı lerine dönerek 
istavroz çıkardı. Saçlarını geri atarak 

- Eğleniyorsunuz ha? Halbuki olup 
bitenlerden haberiniz yok, değil mi? 
Çar öldü. Narişkinlerle Dolgoruki
lex .P~u ~ ilaıı ct*leı:. §.imdi attık 

hepimiz boyarlarla Nikon taraftarları- - Ne bileyim? Seni gebertirim de-
nın elindeyiz, demektir. diler. Dönersem, at meselesinden mu· 

- 8 - hakkak beni öldürürler. 
Alyoşka merdivenin üst basamağın

dan alt b .. samağına kadar yuvarlana 
yuvarlana karların içine düştü. Köpek
ler üzerine saldırdılar. Alyoşka kolla
riyle yüzünü kapadı, gözlerini yumdu. 
Fakat iyi ki köpekler onu ısırmadılar ... 
Homurdanarak uzaklaştılar. Birisi, 
Alyo~kanın üzerine iğildi, başına par
mağını dokundurdu. 

- Kimsin sen ? 
Alyoşka evvela bir gözünü açtı. 

Köpekler gene homurJ;\ndılar ... Biraz 
evvel dayak yiyen çocuk Alyoşkanın 
yanına çömeldi : 

- Adın ne, senin ? 
- Alyoşka 1 
- Kimin nesisin? 

- Brovkin'im. Köylüyüm. 
Çocuk Alyoşkaya köpeklerin baktık

ları gibi başını hazan bir omuzuna, 
hazan öteki omuzuna iğerek bakıyor
du. Damların üzerinden, ay ışığı. 
onun iri gözlü yüzünü aydınlatıyordu. 

- Haydi, dedi, gidip ısınalım, olur
mu? Yoksa karışmam. Sen döğüşmesi
ni bilir misin ? 
-Hayır. 

Alyoşka yine çömeldi. İkisi de bakış
tılar. Alyoşka nazlanan bir sesle : 

- Bırak beni, dedi, bırak da gide
yim •• Sana bir şey yapmadım ki. 

- Nete.ve &idecebin 'I 

- Baban seni döver mi ? 
- Babam beni sattı. Artık döğmü-

yor. Ama onun yerine başkaları dövii
yor. Evde iken de döverlerdi. 

- Demek, kaçtın ? 
- Daha kaçmadrm ••. Senin iMnin 

ne? 

- Aleksaşka... Soy adım Menji
kof ( l) Babam beni günde iki üç defa 
döver .. Sırtımdan kemiklerim fırlıyor. 
Her tarafım mos mor 1 

- Zavallı ... 
- Haydi gidip ısınalım. 
- Haydi gidelim. , 
Alyoşkanın biraz evvel atcıini gör

müş olduğu sobanın bulunduğu bod
rum katına koştular. 

İçeride kuru bir sıcak vardı. Taze 
pişmiş bir ekmek kokusu duyuluyor
du. Demir bir şamdanda bir iç yağr 
mumu yanıyor, kara hatıllı dıvarlarda 
karafatmalar dolaşıyordu. Ne iyi idi 
burası! Keşke hep burada kalsalardı. 

Aleksaşka, bastı bacak bir a~ı ka
dına "Vassenka, dedi, babama bir şey 
söyleme 1 .. Sen de pabuçlarını çıkar. 

l 
(Somı Yar) 

(1) Aleksandr Menşıkof, daha sonralan 
Buyuk Petronun gozdesi olmuıtur. ( M İle/• 
/ilin notu) 
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~ HAYAT ve SIHHAT ) 
: ··•···························• --··········································· 

Felsefeden deva 
Her biri bir derde deva, hepsi de 

türlü türlü süslenmiş ~işeler ve ku
tular içinde hazır ilaçlar w içmeğe 
- yahud yutmağa - ahştıgmıız bu 
zamanda sadece fikir demek olan , . uh f 
felsefeden şifa ummak belk~ t ~ 
görünür. Halbuki bu kuvvetlı deva
nın yüksek bir misalini, daha ya
krnlarda, bütün gazeteler yazmış~ 

lardı. . 

Felsefeyle tedavi her zamanda te· 

sir edecek bir usuldür. ~~~ız, 00~ 
b ,.1_ da zor)"'lr bu turlu deva-

tat HLln ~ fikrİ 
dan tesir bekleyen hastanın 
zaten az çok hazırlanmıt obna~ı, 

ani felsefeden anlayabilecek bir 
Y l"" dur• Bu halde bulunması uzumu . 
türlü tedavi usulünün sonralarda 

gwbetten düşmesi felsefeden anla· 
ra . ik azal-
yaıbilecek hastaların gıtt çe . 
nuş olmasından ileri gelse ge~ektir. 

Fakat .felsefeden anla.y.abıle~~ 
i 'n hele sinir hastalıklarında,. e. -
çıf ' k't bları okumak kuvvetlı hır see ıa lma 

deva olur. Onun için, hasta o 1 -
dan öne felsefe okuınağ~· ~<: an ~-

A~ık sütunlar 

Yergiler hakkındı bazı dllekler 

Her sene Kamutayın işe başlıyacağı 
sırada Millet vekilleri vasıtasiyle Ata
türkün asil millete müjdelediği icra
at programı yeni ilerleyişlerin gönül 
okşayıcı müjdecisidir. 

Son irşadları arasında, vergi cihetin
den, millet ferdlerinin imkan dairesin
de, yüzünün güldürülece~ini bildirm~ş 
ve bu yüksek i§arete tebaıyet eden hu
kümet bu husustaki tetkiklerine ehe-
miyetle sarılmıştır. .. . 
Kış tatilinden ~e>nra budcenın hazır: 

lanması ve tasdikı sırasında bu vergı 
bahsinin canlanacağı, gazetelerin tek
rar edegeldikleri ferahlı havadisler-

dendir. 
Her milletin dişlerine kadar silah-

Ya.zan: Milô.alı Gad Franko 
şubenin ve takdir komisyonunun da
yandığı esaslar yanlış ve bu verginin 
itirazları tetkik komisyonuna terkini 
pek mümkün ve varit olabileceğinden 
verginin nısfının ve hizmet erbabına 
aid ise tamamının arada tahsil dolayı
siyle mükellef pek ezilmiş olur. 

Bir misal getireyim: Bay Ali beyan
namesini vermiş ve müteallik olduğu 
sene için on bin lira kazanc! olduğunu 
bildirmiştir. Maliye şubesi hemen on
bin lira matrah üzerinden vergi tarh
eder ve iki taksitte tahsil eder. Bu pek 
doğru ve pek muntazam bir usuldür. 
Fakat şube beyanname veren Bay Ali
nin defterlerini tetkike, evrak ve ve
saik istemeğe salahiyetlidir. Tetkikle-

Pek yakında 

"ULUS., &lzelesl 
kendi karllerlne 

1938 
senesi türk gazeteciliğinin en 

parlak, en faydalı, en canh 
tefrikasını verecektir 

ŞiMDiDEN 
Eserin yalnız ismini haber ve

relim: 

Türk Çanakkale! 
ve muharririni hatırlatalım: 

Münevverin mesuliyeti 
- Münevver olduğumuzdan emin 

~iz? 
Evelki gün, halkevlerinin altıncı 

yıl dönümünde, sayın Şiıkrü Kaya
nın söylediği nutku dinliyen veya 
dünkü gazetelerde okuyan her mü
nevver, bu suali kendi kendinden 
sormuş olmalıdır. 

S. S. Papa geçen yıl ~ddet.lı saı;i 
cılarla hıuıtalandığı valcit, şıddet 
iztiraba karşı pek büyük metanet 
gösterdiğini gazetelerde elbette ~ 
kumuştunuz. Çok saym hasta .hayh
ce yaşlı olduğu halde herkesın ko
laylıkla atlatamadığı hastalı~tan 
kurtulmasında, kendisini tedav.ı ~
den derin ve bilgili ve geniş ~~-
b 1. f ·· h 1-:-:- e.üphe&ız bue ı pro esor eıunnu. "' 
yük bir hizmeti olmakla beraber, 
hastanın gösterdiği metanetin de 
hüyük tesiri bulunduğunu hesaba 
katmamak yanlış olur. 

Felsefeyle tedavi efr ınlarla ~e
va ilfürükle aemavi dediğimiz duı-
.1 ' • • k 
lerin manevi kuvvetme manara 
düalarla §ifa vennek değildir. Bu 
usulde tedavi - efsunlardan daha 
eski değilse bile - düalardan, ~dıı;t
ti. hekmılik ilminden de eski l!". 

ilk ve en büyük üstadımız lpokrat 
hekimin henüz adı bile meydanda 
olmadığı zamanlarda, ~ski Y~~~: 
filozofları, efsunların hıtab etti 

. . l ·ı hiç ianınadık-rı cm ere ve pen ere 
ları halde içerisinde haa.ta bul~an 

w ' h fiikrmızm sag-maga alışırsanız em 
y . h' et etmiş hem de hasta-

hgma ızm li b' deva hazır-
lık halinize kıymet ır 
tamış olurswıuz. G.A. 

BİBLİYOGRAFYA 

ANA 

Ç k Esirgeme kurumu taratmda~ 
ocu "A ,, . . 1ı 
. başlanmış olan na ısım 

neşrıne 'hl' .k. 
·1 muasının 15 şubat tarı ı ı ın-

aı e mec . r 
ci sayısı çıkmıştır. Bu güzel resım ı 
mecmuanın son sayısında şu yazılar 

B .. .. k kadın Behçet Kemal 
vardır: uyu ' 
Çağlar: Türk kadını, İshak Refet, ~na 
ve çocuk, Diyarbakır saylavı Hayrıye 
Özin: Dünkü ve bugünkü kadın, R. ~· 
Arkın: Ana, Dr. Fuad Umay: ~merı-

. · • ahadakı rolle-kada kadınların ıçtımaı s . k 

lanma yarışına iştiraka muztar kaldığ~ 
ve siyasi ihtirasların, volkan ateşlerı 

ibi her tarafa alevler saldırdığı bu 
:ırada kuvvetli olmak bir lüzum değil, 

t lak bir zaruret bulunduğunu göz mu .
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. 
.. "ne abreak hükümetten, vergı er cı
onu · ~ b kl k 
hctinden, büyük tenz~lat. e. e.~~. 
doğru olmaz. Bunun içındı~ ~ı ?u;:ı
metten bir taraftan büdcemızın .ım an 

.. saadesi hududunu geçmıyecek 
ve mu ·1~ b kl 
derecede vergide bazı tenzı at e e-

ki beraber diğer taraftan parayla 
ml:k el Iınıyan ve mükellefleri çok, 
aaaıo ih. d 

k k en tatbiki uiuller c etın en 
pe ço ez . b"l· 
bazı kolaylıkları kuvvetle ısteye ı ı-

rizİstenilecek kolaylıkların en mühimi 

tahsilat noktasiyle alakalıdır. Malum
dur ki vergi iki esas dairesinde tarhe

dilebilir. Biri maktudur, işgal edilen 

erlere yahud belli esaslara, diğeri 
:ükellefin tanzim ve takdime mecbur 

olduğu beyannameye göre tarholunur. 

ri sırasında kanuni esasların tefsir ve 
tatbikinde mükellefin fikrine iştirak 
etmediğinden kazancın on bin lira de
ğil elli bin lira olduğu kanaatine var- · 
dığıni farzedelim. O saretle işi takdir 
komisyonuna göndererek elli bin lira 
üzerinden yeni bir tarhiyat yaptırarak 
ve çok hallerde bır misli ceza da zam
mederek ikinci bir ihbarname tanzim 
ve mükellefe tebliğ eder. İşte bu yeni 
verginin nısfı, mükellefin şikayet ve 
itirazları dikkate alınımyarak ve itiraz 
ları tetkik komisyonunun kararı bek
lemeksizin hemen tahsil olunur. Hal
buki bu görüş anlaş.mazlığında belki 
maliye şubesi ve takdir . komisyonu 
haksız ve mükellef haklıdır. Her ne 
kadar komisyonlarda kazandıktan 
sonra mükellef ödiyeceği verginin ya
rısını geri alabilir ise de bir taciri, 
beklemediği bir sırada büyük bir meb-

Türk askeri muharrirlerinin halk İ 
tarafından en tanJnmış olanı 1 

Şevki Yazman 
Bu eser bütün teknik kıymeti

ni muhafaza ederek, herkesin 
derhal kavrayabileceği bir tah
kiye ve üshib ile yazılmıştır. 

Neşir vasıtalannın son derece ge• 
lıi§mit olduğu zamanımızda münev • 
ver vasfını kazanmak ve münevvere 
aıd vazifeleri yapmak kadar münev
verliğe has mesuliyetlere tahammül 
etmek de güçtür. Pani Genel Sekre~ 
teri bu güçlüğü yenmenin lüzunıwıu 
hatırlatıyor: " ... Münevver, bilgisini 
okumak veya dinlemek yolu ile gü • 
nün bilgisi seviyesinde tutmazsa. 
hem münevverliğini kaybeder, hem 
de bilgisi ve görgüsü mekteb sırala
rında öğrendiklet"ine münhasır kala
cağından yan cahil olur ve irfan ha
yatında tam cahilden daha muzır 
bir hale gelir.,, 

Münevverin başlıca mesuliyeıti. 

Çanakkale türktür 
Hele birkaç gün bekleyiniz. 
"ULUS" sizi hiç bir zaman 
hayal sukutuna uğratmaz l .................................................... 

ye mecburdur. Halbuki kanun mükel
lefe temyiz komisyonuna ve orada 
hak kazanmazsa devlet şurasına mü· 
racaat hakkını tanımıştır. Fakat tem
yizin icrayı tehir etmemesi kanuni 
bir prensip olduğundan, mükellefi ez 
memek için, bütün borcunu ödiyece
ğine dair muteber kefalet verirse tem
yiz komisyonundan icranın tehirine 
karar alacabileceği gösterilmiştir. Bu 
tarz muamelede tenkit edilecek bir 
cihet yoktur. Çünkü bir kere ilık ko· 
misyon tetkiklerden ve mükellefin 
itirazlarını ve şifahi tavzihlerini din
ledikten sonra bir karar vermiştir. 
O kararın tamamen icra ve tenfizinde 
adaletsizlik olmaz. ·Zaten Adliyede 
dahi temyiz icrayı tehir etmez, bunun 
la beraber kefalet vermek sureti ile 
bu icranın dahi tehiri temin edilmek
t~dir ki mükellefler için fÜkrana şa-

iıte bu "yarı cahil olmak ve irfan 
haya.tında tam cahilden daha muzır 
bir hale gelmek,, tehlikesinden do
ğar, münevverliık vazifesini tam ya.-ı 
pamamalda devam eder. 

Münevverin - ~ayed sıraya koy • 
nıa.k kabilse - ikinci mes'uliyeti, 

muhitine intıbaktadır: Sadece mü

nevver yoktur; türk münevveri, İn• 
giliz münevveri, alman veya Holan
dıa münevveri vardır. Ancak, türk 

.ınünevver~ de, in.giliz, alman veya 

Holanda münevveri gibi cihanın malı 
olan ilm'e temellükte elbette serbest. 

tir. Nutuktaki: " ... Bu memleketin 
ve milletin milli seoiyesini koruya• 

rak müsbet ilmin ve modern tekniğiıı 
bütün icablarmı tatbik etmek" sözle

rinde münevvere aid mesuliyetm 

ifadesini bulabiliriz • 

' "h tlarıyle evleri dola~ırlar ve na$1 a ' 
.. 1 .. l ny· le hastaları iztiraba guze aoz e .. 

ehemiyet vennemeğe, metanet gos-
termeğe teşvik ederler ve 0 zam~
larda bilinen maddi ilaçların .!esı
rinden daha kuvvetli t~ler go~te
rirlerdi. Meşhur filozof Zenon ~ 
k lduğu "Stücisme" felsefesı 
urmuş 0 ini' w · .. :-ai farkla-
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• u1 .. u·· en kuvvetlı derece te avı us un 
eine çıka:rmı~tı. k dilerine yu-

E~: Romalılar, en. •v ek 
• • lan gelen hekunlige p 
\~r• - h \de felsefeyle te-
ııı§ ve kları a---~-, .... _.oı-a-- ~~ -

gll~ ·r1ı::of ·;:'iırırlardı. O da . .;tzrl 
aö~lerle, nasihatlarla, teşv: ;.~ e 
hastayı tedavi ederdi. Roınal~ ı ı t o
zof Senek'in kitabları bu usu e ,,. e-

' • d Onun ın-davi için çok ışe yarar 1• k 
ıd ~ttUt. en-

san bir sancmm hafif 0 u 6 ---

di • . dınnağa !(alıtır• sancı 
m man .. ·· her za

gerçekten hafifle~ir'' sozu 

inan meşhur ohnu~tur. ulü eski filo-
F elsefeyle tedaV'l .us tuhnUf de-

zoflardan sonra da. u_ııu. ın bü-
v•ld' D ha on sekızıncı asr 
:!~1. ırf'.l a fu Kant gayet ağır ve 
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b .. b'"t" nazari diyebı ığlDll 
us u un · • yara-fil f bil hastaların ışıne ozo e, __ ,....,. t 

yacak yazılar b~·1t er. d"' ·· ce-
d ''Kara kara uşun 

Bir yer e: dikleri 
1 fikr.inıe rahatsızlık ver 
er ekten sebeble-

zaman bunların gerç d .. u·· ' dw ı uşun-
ri bulunup bulunma ıgın a-
riim. Hiç bir sebeb bul~az:;;~ ~i
hud bir sebeb bu)undugu k limde 

. . . k etıne e 
le onun tesırını Y? k' mad· 
değilse, ruz~enın ~~a~irle, e
delerine geçerun. Baş f bı · b' tara a -limde olmayan şeylerı ır w 1 ·· _ 

ul olmaga u 
rakırım, onlarla meşg 1 dik 
zum görmem ve başka şey ere 
kat ederim." diye yazmıştı ... 
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Mevsim hastalıklarına daır ı gı e:. 
Afife Ecev.it: Ayın moda hareketlen, 
el işleriı birçok tablo klişeleri. . 

Bu nezih ve istifadeli mecmuayı bü
tün kadrolarımıza tavsiye ederiz. 

......... .., - ! 

Bergama Halkevi taraf xndan bu 
şehirde her yaz mevsiminde tertib e
dilen Kernes eğlencelerini tanıtmak 
ve sevdirmek maksadiyle neşredilmiş 
güzel bir broşür gördük. İçinde Ker
mese dair birçok malft.matla birlikte 
geçen seneki Kermes eğlencelerinin 

muhtelif safhalarını tesbit eden bir
çok resimler vardır. Kuşe kağıd üze
rine zevkle basılan bu broşürü mu
vaffak olmuş bir eser addetmek ta
zımdır. 

Kaynak 

Balıkesir Halkevi tarafından her 
ay neşredilen bu mecmuanın .19. ikin
cik§nun tarihli 60 ıncı sayısı ıstıfade-
li yazılarla çıkmıştır. 

Hatay 

Maltepe askeri lisesi felsef.e öğ
retmeni Faik Türkmen'in bu ismi ta

şıyan büyük eserinin ilk 2 cildi çık
mıştır. Türk Hatayın tarih ve .coğraf
yasını mufassalan anlatan harıtalı re-

' mli 640 sayfalık bu kitab Hatay 
sı • . . • ve 
hakkında tarihi, coğrafı, ıçtımaı 
iktısadi en etraflı ma1Umatı veren, 

YEŞİL DEFTER 
Y 

• Margörit Randü azan. 
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l========~=========. =.==l~a=n~Cimıni, karşısında i

Otomobilin perdeleri inikti ve ünifor- nı çevırmış o d ğu intibamı edinmiş-
nıalı şoför yakasını kaldırmış, kaske- ~i~ ~~~~:X~ ~oğr~~~::ı.di~~~:a:b~i 
tini öne eğmişti. . ayene netıcesınde .. eldı' kt' gar-

Bı'r an sonra, kapı arıldı ve bır ses yle g :ı hareket etti, ve ona 0 

sordu: ? be doğru gidiyor. . . 
- Ne istiyorsunuz, dostum . A ni kuru ses devam ettı. 
Cimmi ciddi bir tavırla cevab·t~dı ~ _!Eğer polisle anlaştıysanız, bey-
- Ben B. Neylor'un mü~ess~ ıyı_xn. hude vakit kaybediyors~~uz. ki 
- Neden kendisi gelmedı? sız kım- - Siz de benim gibi bılıyorsun~zd ' 

• . ? b rınadı O sız en 
sınız . k Neylor polise aş vu · 

- İsmim size bir şey söyl~~ı!e~ei~ ziyade ondan korkar. 
Vo B. Neylor beni gönder ıgı ç Görünmiyen adam bir şeyler hom~~~ 
kendisi gelmedi. ban d d ve Cimmi bir tabancanın tetıgı 

C
. . b·ı· du ki başkaları - an ı ' , " ·şitti üze-
ıınmı ı ıyor . '.. id ettikleri kalkıyormuş gibi bir , çıt ı bü .. 

gerden para çekmeyı um f mua- rinden bir ürperme geçti, fakat,. tu~ 
d y adama ena k nı· n kımseyı 

müddetçe yolla ıgı . oyunlarında Karaınas e .. .. sü-
nıele etmekten çekinecekle~dt itimad öldürmemiş olduğunu duşunerek 

- B Neylor bana tamamıy e ~ kiln buldu. 
eder diye sözüne devam etti, satacagı- Karanlıkta, kısa bir gülüş, korkuısu-
nız ~eyi ben tetkik edeceğiın. d nun farkedilmiş olduğunu ona anlattİı. 

Otomobilde haydudlar araların a _Tabancamız yoktur, dedi ıes. -
görüştüler. şittiğiniz çıtırdı, otomobil plakasının 

Ayni ses: . . . k rşımı- değiştiğine delalet eder. Eğ~r. kurnaz-
- Bininiz, emrını verdı ve .a sanız binmeden evel otomobılın nu~~-

za Ot Uz raslnI Zabtctmişsinizdir. Faka. t bu. ışı-
urun . . . d. Otomo- b 

Cimmi emri yerıne getır ı. l nize yaııamıyacaktır; çünkü f~dı aş-
e kapının ara ı-

bil gölgede durmuş.tu v rdu Yalnız ka bit numara taşıyoruz. . .. . .. 
ğı keriye ışık sızdırmıyo .: Cimıni: "Bunlar her şeyı duşüııu-

• :ı • - sof ore sırtı-
bır ses işitmesıne ragmen. T 

Maktu ver·gi verecek mükellef ile 

verdiği beyannamedeki kazanç üzerine 

konulacak vergiyi tediye ede~ek ola~ 
kimsenin bu vergileri biri hazıran, dı: 
ğeri ilk kanunda iki taksitte ödemesı 
gerektir. (Madde 73). Bu~.da .. şikayet 
edilecek bir şey yoktur. Çunku bu hu
susta yanlış yapmanın ihtimalle_ri. en
derdir. İşgal ettiği mahallin gelırınde 
anlaşmazlık olsa dahi verginin alınma
sı için bu ihtilafın hallini b~kle~ekte 
isabet olmaz. Keza mükellefın bızzat 
·"'·""""~;,. '4~· e,~""'·--.-ı.A .:i,ar;",\pn t::lThedi-
mekte haksızlık dü§ünülemez. Zira 
Maliye şubesi mükellef tarafından 
resmen beyan edilen kazancı, esas tu
tarak tarhiyat yapmış oluyor. 

Fakat verilen beyannameye Maliye 
şubesince itimad edilmiyerek yapılan 
tetkiklerde mükellefin gösterdiği ka
zanç aşağı görülür ve bu mikdar resen 
artırılırsa hemen tahsil cihetinden, 
haksızlıklar gözükmeğe baflıy<>r. 
Çünkü kanunun maddesi mucibince 
resen yapılan tarhiyatm nısfı hemen 
tahsil olunur. Resen takdir hizmet er
babına aid ise resen yapılan yeni tar
hiyatın tamamı onbeş gün içinde tahsil 
edilir. Birinci şıkda, diğer nısfınm 
tahsili için itirazları tetkik komisyo
nundan karar çıkmasını ebklemek ik-
tiza eder. Halbuki resen tarhlar için 

uzun tetebbu ve emek mahsulil bir e
serdir. Bu güzel türk ülkesi hakkın
da bilgi ve malumatlarını derinleştir
mek istiyenlere hararetle tavsiye et
tiğimiz bu eserler t.sta:nbulda Kan~at 
ve Halit Kitabevlerı tarafından dagı
tılmakta ve bütün kütübhanelerde bu
lunmaktadır. 

yorlar, mütlhiş adamlar" diye düşün

dü. 
_ Haydi t dedi, işten bahsedelim. 
- Burada B. Neylor'u entrese ede

ceği şüphesiz olan vesikalarımız var. 
Onları tetkik edebileceksiniz. Fakat 
bize oyun oynamaya kalkışmayınız. 
Arkadaşım, süratli nakavt mütehassısı 
eski bir boksördür. Qyle değil mi, 
Fred? 

Solda, Cimminin karşısında, tasvib 
makamında büyük bir kahkaha i~itildi. 

- Dediğin gibi, müdür. 
- Gördün ya, şakaya gelmez, diye 

devam etti ses. Eğer mutabıksanız ve ... 
Şey ... müŞteriniz bu tehlikeli vesikala
rı ele geçirmek istiyorsa, tediye husu
sunda kendisine yazıyla maIUınat ve
rilecektir. 
Rezayr'ın bütün hareketlerini göze 

gösterecek surette, alçakta küçük bir 
lamba yandı. Gözlerini kırpıştırdı ve 
makyajını farkettirmemek için başını 
eğdi. Bunu beklemiyordu. 

Karanlıkta bir el çıktı ve ona bir kaç 
kağıd uzattı. Cimmi bunları dikkatle 
tetkik ederken, kimbilir kaç zavallı
nın, büyük üzüntülerle, otomobilde ay
ni yeri işgal etmiş olduğunu düşünü

yordu. 
Vesikalar çok tehlikeli şeylerdi, bu· 

nu derhal farketti. Bir•kağıdın üzeri
ne yapıştırılmış olan iki fotoğrafiden 
biri Brayton'da Neyloru garson iken 
gÖsteriyordu, öteki ise gene ayni aşh
sın son zamanlarda çekilmiş bir res
miydi. Birinci reamin altında ,P.oliıı ta-

lağı ödemeye mecbur etmenin ne de-

mek olduğu düşünülüyor mu? Bir 

hadise bilirim: 
Bir tüccar vergisini tediye et

tiği bazı senelerin muameleleri içın u
zun müddetler sonra resen yeni tarhi
yata tabi tutularak ceza zammı ile be
raber seksen dokuz bin küsur lira yeni 
bir vergi ile teklif edildi, ve nısfının 
tahsiline Kalkışıldı. Beklemediği bir 
sırada kırk beş bin lira vermek bir ta
ciri iflasa sürüklemek demektir. Hal
buki itirazları tetkik komisyonu bu 
mükellefin aynı seneler için yeniden 
vergi ile mükellef tutulmıyacağına 
bazı kanuni sebebler altında karar ver-

Mülga kanunda ancak itirazları 

tetkik komisyonundan tasdik edildik

ten sonra veııgi tahakkuk etmiş ad
dolunurdu. İŞ;te pek makul olan bu 
usulü ihya etmek çok lüzumludur 
Mükellef verdiği beyanname ile ka
zancının ne kadar olduğunu, kendı 
tefsir ve anlayışına göre söyliyor. Şu
ıbe bu görüşü muvafık görmiyerek 
kazancının fazla olduğu iddiasında 
bulunuyıor. Bu görüş anla~mazlığrnı 
itirazları tetkik komisyonu iki taraf 
arasında hakemlik ve h,akimlik vazi
fesi görerek hal ve tesviye edu. On
dan sonra tahsil hakkı doğar. Aksi 
takdirde tacir için büyük bir mağdu
riyete mahal verildiği gibi, anlaşılma
sı pek kolay pek çok usulsüzlüklere 
meydan verilmiş olur. Maliye Veka· 
}etinin şimdi cari hükmü değiştire • 
rek eski usulü iadeyi düşündüğü 
söylenmiş iken yapılan son tadiller
de bu cihet meskut kalmıştır. Bu nok
tanın tashihi elzem ve mübremdir. 

Hükümetten istiyebileceğimiz ikin 
ci kolaylık da şudur: İtirazları tet
kik komisyonundan çıkan kararla ta
ayyün eden vergiyi mükellef ödeme-

rafından aranılan bir adam hakkında 

tafsilat ve Neylor'un gizli hayatı hak
kında malfunat vardır. İkinci resmin 
altında, karanlık bir maziden sonra 
Neylor'un seri surette yapılmış serve
tinden bahseden bir kupür. Sonra da
ha başka kupürlerde, hırsızı görünce 
kalb durmasından ölmüş olan ihtiyar 
bir kadının ölümünden firari mesul 
gösteriliyor, polisin araştırmalarına 

dair tafsilat veriliyor ve Brayton'da 
çekilmiş resmin negatifi bulunuyordu. 
Bütün bunlar polisi harekete getirmek 
veya daha kötüsü, bir gazeteyi tahki
kat yapmaya teşvik için kafi şeylerdi. 
Ve netice her iki halde de aynı olacak
tı. 

Ses devam etti: 

- Adamımız halk arasında marut ol
masa ve gazeteler ondan çok bahsetmiş 
bulunmasaydı, bu küçük dosyayı vü
cuda getirmek mümkün olmıyacaktı. 
Şahıs ne kadar muteberse kar da o nis
bette büyüktür. Bitirdiniz mi? 

Aynı el kağıdları geri aldı. Cimmi: 
bu elin itina görmüş tırnaklarını, zarif 
gösterişini, fakat aynı zamanda yüzük 
ve {arık alametlerden ari olduğunu 
far ketti. 

Sonra lamba söndü ve tekrar karan
lık oldu. 

- Hım! dedi Cimmi 1 Pek ala, şart
lar nedir? 

- Yirmi bin isterlin. Elimizdeki ve
sikalardan istifade etmeden önce bu 
para verilmelidir. 

Cim,mi'nin dudakları arasından bir 

mekhibÜnÜ Ankarada bulunan· temyiz 
komisyonlarına göndermek ve bahu
sus icrayı tehir kararını oradan al
mak müşkül oluyor. Bu hak mahaııt 
mal. mamurluğuna ve yahutta itiraz:· 
)arı tetkik komisyonlarına verilmeli
dir. İcranın tehirini istiyen mükellef 
bir taraftan mafevk komisyona mü
racaatını isbat ettiği ve diğer taraf
tan istihsal edeceği muteber teminat 
mektubunu mahalli komiayonlarına 
veya en büyük mal memuruna verdi
ği gibi vergi hadisesi kati surette bil· 
tün mercilerden geçerek neticelenin
ceye kadar mükellef tahsil suretiyle 
takibden ve tazyikten kurtulmalıdır. 

Görülüyor ki istenilen bu ve bu
na benzer diğer birkaç kolaylıklar 

pek küçük şeylerdir. Çok küçük ol· 
makta beraber vergi nisbetlerinin a· 
zaltılmasmdan ziyade değilse bile o
nun kadar şükran ile kaydedilecek 
t§dillerdir. 

Vergiler cihetinden halka yapıla
cak kolaylıklar tetkik edilir iken tat
biklerle alakalı bu gibi şekli usulsüz· 
lüklerin kaldırılmasını temin etme
nin çok doğru ve isabetli bir hareket 
olacağında şüphe edilmez. 

ıslık çıktı: 

- Az para değil' 
- Hadi canım, bunun da lafı mı o-

lur? Onun için yirmi bin ister linin ne 
ehemiyeti vardır. İtiraf edin ki bu ve
sikalar polisin veya gazetelerin eline 
geçse, Neylor dostumuzun, ceza yese 
de yemese de, iskanda) yüzünen işi bit
miş demektir. Güzel kızını da unutmı
yalım, ha? 
. Cimmi, canı sıkılmış bir edii ile: 

- Bu parayı vereceğini tahmin edi
yorum, dedi. 

Ve bunları söylerken çeteye karşı 

hücuma geçmek için nasıl hareket ede
ceğini düşünüyordu. Henüz hiçbir ip 
ucu ele geçirememişti. 

- Para vermiyenler yalnız ahmak
lardır. 

Cimmi, cigara paketinin ve bir çak
nıağm bulunduğu cebine elini usuke 
götiırürken: 

- Müthiş şey 1 dedi. 
Bir dalgınlık anından istifade ede

rek karşısında oturanların yüzlerini 
görmek istiyordu. 

Ses devam etti: 
- İşte şartlarımız bundan ibarettir. 

Neylor·a haber veriniz. Yarın bizden 
haber alacaktır. Ona kendisini taras· 
sut ettiğimizi, polise haber vermeye 
kalkıştığı takdirde neticesinden me
:ml olmıyacağımızı haber verin. 

Cimmi sakin bir hoşnudsuzlukla: 
- Böyle bir niyeti ye>ktur, dedi. 

Bundan çok korkar. 
- Onu pek scviyora benzemi. ..ı.-

Türk münevverinin mesuliyet &a• 

hası Atatürk inkılabının içindedirıJ 
"Ancak ve ancak bu inkılabın ve 
prensiplerinin memleketimiz.i kor.,. 

)'acağına ve istiklalini kurtaracağı
na geçmiıteki, etrafımızdaki, ve Ö • 
-~.!-J.:.-~--ı.: L.;_ ı.:.., ... :.,.ı :ı. ; ... .,... ... ,,,..,.. 
ruz." 

Şu halde, türk münevverinin me-ı 

ıul~etin.deki mahiyeti tayin edebili• 

riz: Bilgisini zamanın bilgi seviye.. 
ônde tutmak ve da-iına milli iıcablar-; 

dan ilham almak ... 
Böyleee tahdid ettiğimiz münev • 

verlik değil, münevver.in mesuliyeti • 
dıir. Zira hakiki münevver hakiki 

görebilendir. Ve haık.ikat ise bizim. 
haıkika tnnızd rr. 

Sayın Genel Sekreter: "Türk mü .. 

nevverleri halk içinden yetişmiş ve 

haLk içinde kalmış halk adamları, 

halk çocuklarıdır,, diyor. Bu mütale

anm derin manasını anlaınalıyız. 
Vazife ve meauliyetlerini idrak 

etmiş münevver: Tüıık münevve:ri 

budur. 
- Yalnız münevver adam? 

- Hayır, yüksekten ve istihfafla 
bakan, kendi mücerred aleminde 
kalan münevveri münevver bile say
mamak iç.in türlü sebeble~imiz var
dır. - N. Baydar. 

nuz? Bu takdirde kendisini temsil et
meniz hayret edilecek bir ş_eydir. 

- Ne yapayım, mecburum. 
Cimmi aynı esnada, çakmağını, yak

maya amade olarak elinde tutuyordu. 
Gözleri karşısına dikilmiş bir halde, 

düğmesine bastı. 

Alevin görünmesinden önce hafif bir 
'çıt" işitildi. Herhalde pek müteyak
kiz duran h.aydud için bu kadarı 

kafi idi. Yakılan küçük lambanın ışığı 
Cimminin gözlerini kamaştırdı ve 
kuvvetli bir darbe çakmağı elinden 
düşürdü. 

Karşısındaki lambayı tekrar söndü
rerek dedi ki: 

- Size söylemiştim: oyuna lüzum 
yok. Böyle şeyler bize dikiş tuttu.ra
maz. 

Şimdi inecekstaıiz. 

Cimmi: 
- Sadece bir cigara yakmak iste

miştim, diye mırıldandı. 
Teşebbüsüne nadim olmuştu. Çünkü 

bir anlık zaman zarfında iki adamın 
yüzlerinde maske taşıdıklarını gör
müştü. Tedbirli davranıyorlardı. 

Otomobil birden bire yavaşladı. 
Cirnmi bir kelime söylemeden indi ve 
•limuzin hemen hrzlandr. Cimmi tekrar 
numarasını görmek için egildi. "LX" 
markasını okudugunu sanırken plaka 
döndü ve "XD 7 503" numarası, geri 
lambasının ışığında müstehzi bir şe
kilde parıldadı ve otomobil ilk köc:eye 
saparak gözden kayboldu. 

(Sonu var) 



Dil, tarih, coğrafya 
fakültesi talebelerinin 
Antepteki tetkikleri 

Tarihi Antep kalesi 
muhafaza edilecek 

Profesör Fonder Osten halkevinde 

enteresan bir konferans verdi 
Gazianteb, (hususi muhabirimizden) 

- Ankara Dil, tanlı, coğrafya iakülte
sinin arkeoloji kısmı talebesi başların 
da arkeoloji profesörü ion der üsten, 
eti dili profesörü Gösterbuk, doçent 
Feridun Kurt, asistan Hayan Muine 
olduğu halde {48) kikişilik bir kafile 
halinde bir haftadanberı şehriroız ve 
çevresinde eski eserlerin tetkikiyle meş 
gul bulunuyorlar. 

·----·--·-· l 
İ Gaziantep 
i kalesinden 

'-"~~~ .~örünüı, 

ULUS 

Bir gen~ kızı sokak 
orf asında öldürdüler 
Osmaniye (Hususi) - Burada çok 

feci bir cinayet işlendi. On sekiz yaşla
nnda osmaniyeli Akkaşe isminde bir 
genç kadın bayramın ikinci günü çarşı 
ortasında altı erkek tarafından taş, bı

çak,, sopa ile feci bir surette öldürül
müştür. 

Hadise etrafında yaptığım tahkikata 

göre, mesele bir kan davasından ileri 

gelmektedir.Adliye katilleri tevkif et

miştir. Tahkikat devam etmektedir. 

Adana' da hir beygir bir 
çocuğu ısırdı 

Adana, (Hususi ) - Bir araba bey

~iri 12 yaşmda İbrahim admda bir ço
cuğu ısırmıştır. Vaziyet şüpheli görül 

1 
düğünden beygir de kuduz bulunup 

J bulunmadığını tesbit için hayvan mü-

1 ~ede altına alınmıştır. 

Arkeoloji talebesi, Zincirli, Klişar, ı-----• .. ıııııı•ı;••• .. •••11111••••--......................... ._.. ... ________ . _____ , _____ _ 

~;~~ıe~:z:d!~~:~ıe~:1~;rı;;p:ış~:: 1 Konyada sancak verme töreni-·j· 
Sakçagözde de tetkikatta bulunarak, 

Ankaraya döneceklerdir. 
Profesör Fon der üsten halkevi sa

lonunda beşyüzü mütecaviz vatandaşa 
.. Anteb ve çevresinde eski eserler,, 
mevzulu çok entresan bir konferans 
vermiştir. Profesör bu konferansında 
Anteb çevresinin insan insan olmağa 

başladığı gündenberi meskun bulun
duğunu ve burada bir çok medeniyet
yetlerin kaynaşmış olduğunu, bugün 
olduğu gibi en eski zamanlardanberi 
bu çevrenin orta Anadolunun müstah
kem bir müdafaa mıntakası vazifesini 
görmekte olduğunu tebarüz ettirmiş
tir. 

Tören heyecan 
İçinde geçti 

Konya (Hususi) - Şehrimiz
de de beşinci topçu alayına bü
yük törenle sancak verildi. Şe
hir baştan başa bayraklarla do
natılmış halk daha sabahtan 
cumhuriyet alanrnı doldurmuştu. 

Bir piyade bölüğü muhafazası al
tında merasim mahalline getirilen 
sancağı Reisicumhur Atatürk adına 

Orgeneral İzzettin Çalışlar topçu a
lay komutanına teslim etti. Bu esna
da heyecanlı bir söylev veren Orge
neral hulasa olarak şunları söyledi: 

Fakültenin coğrafya şubesi talebesi
de başlarında profesör Herbet Lois ve 
doçentleri olduğu halde 21 kişilik bir 
kafile halinde Maraştan şehrimize gel
mişler, Kilis üzerinden cenub hududla
nna kadar tetkiklerini uzatmışlardır. 
Coğrafyacılar tetkiklerine devam et
mek üzere Dörtyola hareket etmiş

lerdir. 

"- Çok şanlı yollardan geçtiniz. 
Ancak bundan sonra bu cumhuriyet Korıyadaki törerıd en bir görünüş 

Arkeoloji talebesi şerefine C.H. par

tisi tarafından geldikleri akşam Şar 

kuliihte bir zivafet verilmis vo h•l•<li. 
ye, arkeolOjı ve cogratya taıeoell!t!!fe 

sancağı altında da daha büyük bir,-------------------------------
hamasetle türk zaferlerini ebedileş

tirmek için en mukaddes borcunuz, 

?iiııtwunıı~.. .y;ı,.mıHı> f kı:...ı;ılmak.s..e 
ra alayınıza gelecek olanların da ve 
bu yurdun müdafaası uğrunda bu a
lay sancağı altında toplanacak olan
ların da mukaddes borcu bu olacak-

muhteşem bir ziyafet vermiştir. Ziya
fette ilbay, parti ve belediye encümeni 

azaları da hazır bulunmuşlardır. 
Profesör Fon der üsten Gazianteb 

kalesinin muhafazası için teşebüslerde 

bulunacağını, çok mühim gördüğü Kil

~arda kazı yapılması için çalışacağım 

söylemiş ve bu havalinin çok kıymetli 

tarihi vesikalar taşıdığını ilave etmiş

tir. -A. N. Ünler. 

Konyada sergi ve 
panayır 

tır. 

Orgeneral sözlerine son verirken: 

"- Ne bahtiyarsınız ki, alayınıza 

sancak verilmesi türkün en büyük ev

Uldı Kemal Atatürk'ün gününe tesa

düf ediyor. Bu mazhariyetten dolayı 

sizleri tebrik ederim dedi.,, 
Orgeneralin söylevinden sonra top

çu alay komutanı söz aldı ve sanca

ğını bir er kalıncaya kadar müdafaa 

edeceğine kahraman subay ve erleriy

le and içti. 
Bu törenden sonra binlerce yurd-

daşın coşkun tezahüratı önünde muh

telif askeri kıtalar, mektebler ve spor 
Konya (Hususi) - Bu sene şehri

mizde dördüncü yerler mallar sergisi
ni açmak için teşebbüslere girişilmiş- cular bir geçit resmi yaptılar. Bu mü-
tir. Bu seneki serginin yeni yapıla- nasebetle gece, vali ve cumhuriyet 
cak olan Kültür parkta açılması dü- Halk Partisi başkanı Cemal Bardak
şünülmektedir. Ulusal ekonomi kuru· çr generallerle yüksek rütbeli subay

mu tarafından bir de Ortayayla. pa- !ara atlı spor salonunda parlak bir 

nayın açılacaktır. Ortayayla panayırı- ziyafet verdi. Toplantıda hazır bulu

na büyük bir ehemiyet verilmekte, pa- nanlara vali ile Orgeneral hasbihal

nayır işinin bir program dahilinde in- !erde bulundu. Mill1 savaş yıllarına 

kişafına çalışılmaktadır. Ulusal ekono- aid tath ve heyecanh hatıraların• an-

mi kurumu tarafından ayrıca 
sanat sergisi açılacaktır. 

bir de !attılar. Ziyafet geç vakte kadar tam 
. bir neşe içinde geçti. - C. V. 

1 YURDDAN 
. -

Mardinin genel görünüşü 

kn rln r n ltınAn 

1 

! 

Yozgat, (Hususi) - Kışın da tabiatın bütün güzelliklerini 
üzerinde taşıyan 1350 rakımlı Yozgat vilayeti kış sporlarına çok 
elverişlidir. 

Şehrin her yanındaki mail satıhlar kayak sporlarına çok uy
gundur. Güzel çamlığın etrafındaki tepeler, şehrin bütün şimal 
yamaçları, Kabaktepe denilen yer kayak sporları için çok güzel 
yerlerdir. Ankaraya da oldukça yakın olması yüzünden vilayeti
mizde kış sporlarının yakında inkişaf edeceği pek tabiidir. 

Bandırmada güreşler 
Bandırma, (Hn:" ·' ) - Bayramda 

şehrimize gelen Kos•mpaşa spor bir

liği güreşçileri ile P, ·1 11r1rrma halkevi 

güreşçileri arasında ya )ılan müsaba

kalar bütlin muhitte bü/:!k bir alaka 

uyandırdı. Mıntakarnızın değerli gü

reşçilerinden 72 kiloda Ahmedle, Ka
sımpaşadan İzzet arasındaki maçta 

Ahmed 6.40 dakikada galib geldi. İz
zetin balkan güreşleri ikincisi bu
lunması bu maçın ehemiyetini artır

mıştır. Diğer güreşlerde de Bandır

madan küçük Mustafa, Kasımpaşadan 
Hamdiyi, Bandırmadan İbrahim, Ka
sımpaşadan Hüsnüyü, Kasımpaşadan 
Basri, Bandırmadan Hüsnüyü, Kasım

. paşadan Hikmet, Bandırmadan Nec
meddini, Kasımpaşadan Rızık, Büyük 
Mustafayı yenmişlerdir. 

lzmirıle tarihi eserler 
İzmir (Hususi) - Evkaf umum 

müdürlüğü mimarlarından B. Hurşit 
şehrimize gelerek tarihi eserler üzerin
de tetkiklere başlamıştır. Tire,Ödemiş 
Urladaki camiler, çeşmeler tetkik edi 
lecek, tarihi kıymeti haiz olan eserler 
tamir olunacakw. 

Al manyaya 
gönderilen 
portakallar 
Portakalları yüzde 

18 çürük ve bozuk 
Adana (Hususi) - Almanyaya gön

derilen ÇukurO'Va portakalları lı,ak

kında Berlin türk ticaret odasının 

çıkardığr son rapor çok dikkate 
değer hakikatleri ihtiva etmektedir . 

Rapora göre, D ö r t y o 1 M e r
s i n ve Payas havalisi portakalları
nm birinci ve ikinci partileri A!rnanya
ya gelmiştir. Bu malların yüzde 16 - 18 
nisbetinde bozuk ve çürük olduğu, am
balajlannın arzuya uygun olmadığı 

tesbit edilmiştir. Çürük ve bozuk mik
tarı yüzde yedi buçuktan fazla olduğu 
takdirde fiatta tenzilat yapılması kabul 
edilmiş olduğundan bu satışlardan 

beklenen faydanın temin edilemiye
ceği anlaşılmıştıı. 

ı::::::::: ~~~~:~~~~:::'~~i.:~~:::::~i.~:~~i.~~~~::::::::::::1 
İngiltere adliyesi 

İngilterede bütün hikimler 
avukatlar arasından seçilir 

-15-

43 - Avukatın başlıklı meslek ka
ğıdına münasib bir şekilde yalnız is
mi, şerikleri, mesleği, adresi, telefon 
numarası ve bilhassa çahştığı branş 
yazılabilir. Avukat bu kağıdlara vekil 
bulunduğu kimselerin müsaadelerini 
almak şartiyle onların da isimlerini 
dercedebilir. 

44 - Bir avukat veya vekilin ev
velce deruhde etmiş olduğu bir da
vadan feragati ancak muhik sebeble
rin mevcudiyeti halinde caizdir. Bu
na müvekkilin arzu ve rızasının lahik 
olması şart değildir. Şu kadar ki avu
l:at haysiyet ve ·şerefini alakadar e
den ciddi sebebler bulunmadıkça mü
vekkilini ızrar kasdiyle işi yarıda ter
kedemez. Eğer müvekkil avukatından 
davasına gayri ahlaki ve haksız bir 
cereyan vermesini veya kanaatına uy
mayan müdafaalarda bulunmasını ıs· 

rarla taleb eder ve yahud ücret ve 
masraflar hnkkındaki anlaşma hü · 
kümlerini kasden ih.lal ederse avukat 
başl:a bir vekil tedarik edebilmesi 
için mühlet vermek şartiyle müvek
kiline işini bırakacağ!nı bildirebilir. 
Bundan başka, ortada bir dava mev· 
zuu bulunmadığı halde müvekkil da
va ikamesini isterse veya avukat ken
di;inin bu davayı layıkı veçhile takib 
ede~iyeceğini anlarsa bu işe aid ve· 
kaletten çekilir. Bu hususta dana bir 
çok misaller zikredilebilir. Fakat a
vukat b'.dayette pey akçesi almış ise 
işi bıraktığı zaman bu paradan istih
kak keshetmediği mikdarı müşteriye 
iade etmdidir. 

•,s - Amerika Baro Birliğinin kai
deleri avukatlığın tekmil branşlarına 
şamildir. Bazı sahalardaki hususiyet
ler bu prensiplerin onlara da tatbik 
edilmesine mani teşkil etmez. 

46 - İhtisas haline konmuş adli 
bir hizmeti yapmakta olan bir avu
kat, doğrudan doğruya ve yalnız avu
katlara hitaben ve onlara hitab edil-
..1 :.!t..!. ~ - ·· • - 'l... ' - , "--- --!-1.....l 

faydalı ve elverişli gördüğü her han
gi bir malilmatı adli bir mecmua ve
ya bu gibi matbuatla neşredebilir. A
vukatın bu hareketi yolsuz bir hare· 
ket sayılmaz. 

Baroya kabul yemini 
Avukatı mesleKı laaııyetınde daimi 

bir mürakabeye tii.bi tutacak olan u -
muml prensipler aşağıda yazılı olan 
baroya dühw yemininde açıkça göste
rilmiştir. Vaşington devletinin kabul 
etmiş olduğu formüle göre tertib edi
len bu yemin, ittihadın diğer bir çok 
devletleri kanunlarında yer alınış olan 
avukatlık vazifelerinin ana hatlarını 
ihtiva etmektedir. Baroya kabul sıra

sında bu vazifelere riayet edileceğine 
and içilir. Ve onların kasden ilılali ba
rodan ihracı müstelzimdir. 

"Amerika teşkilatı esasiye kanuniy
"le •.•...•. Hükümetinin teşkilatı esasiye 
"kanunu hükümlerini payidar cdece
"ğime, bil.kimlerle adli memurlara gös
"terilmesi icabeden hürmette kusur 
"etmiyeceğime, hakstzlığına kani oldu 
"ğum her hangi bir dava veya muame
"leyi takib ve deruhte etmiyeceğime, 

"Memleketin kanununa göre doğru
"lukla ve açıkça münakaşası caiz oldu
ğuna inandığım herhangi bir müdafaa 
"haricinde hiç bir müdafaayı kabul et
"miyeceğime, 

"Yalnız hakka mukarin olan dava
"ları alacağıma ve kanun veya vakıa
"yı tağyir ve tasni etmek suretiyle ha
"kim veya juriyi yanıltmağa çalışma
"yacağıma, 

"Müvekkilimin itimadını idame ede
"ceğime ve sırlarını ifşa etmiyeceğime 
11ve ona aid işlerde muvafakat ve tas
"vibi olmaksızın hiç kimseden her 
"hangi bir menfaat teminine çalışmı
"yacağıma ve deruhte ettiğim dava
"nın icabları haricinde şahit veya her 
"hangi bir tarafın şeref ve şöhretine 
"zarar iras edebilecek bir vakıayı ileri 
''sürmeyeceğime. 

"Mazlum veya müdafaasız bir kim
"senin davasını şahsi mülahazalara 
"binaen reddetmiyeceğime, kötü ni
"yetle veya ızrar kasdiyle hiç bir kim
"senin davasını sürüncemede bırakmı~ 
"yacağıma yemin ederim. 

Allah yardımcım olsun .. 
Amerikada Barolar birliği tarafından 

kabul edilmiş olan mesleki ahlak kai
deleri "Can ons of Proff essional ethic.s,, 
bunlardan ibarettir. 

İNGİL TERE ADLİYESİ 
I 

lngilterede bütün hakimler 
avukatlar arasından seçilir 
A.vukatlık mollkıği hakıkırıdaki :r,..W 

temayül ve cereyanları mevzu ittihaı 
eden bır tetkikte Ingılterenin hususi 
bir mevkii vardır. Çünkü ingiliz mev .. 
zuatı bütün bu cereyan ve temayüllere 
bigane kalmış, avukatlık mesleğine 

müteallik kaideler, orada, diğer mem· 
leketlerden farklı olarak, kendiliği.nıden 
ve tedrici bir surette vücud bulmuştur. 
Filvaki Londra barosunun takib eyledi 
ği muhtelif usullerle kendine malletti• 
ği imtiyazlardan her birinin zamanla 
değişmez bir teamül halinde teessüs ey 
lediğini görüyoruz. Denilebilir ki, İn
gilterede, menşeinden bu güne kadat: 
hemen hiç değişmemiş bir müessese 
varsa, o da, barodur. Fakat İngiliz sis.
teminin en bariz hususiyeti mesleki 
idealin en ziyade orada tahakkuk et· 
miş olmasından, ve bir de, avukatların 
Adliyedeki mümtaz vaziyetinden doğ
maktadır. İngilizlerin, her zaman ifti
har ve haklı bir gururla bahsettikleri 
bu sistem ve onu yaşatan İngiliz ha
kim ve avukatları, adli işler üzerinde 
yazı yazan bütün mütefekkirlerin dai
ma takdir ve hürmetini celbetmiş.tir. 

Bu itibarla bundan önceki bir makale
de umumi hatlarını telhis eylemiş ol
duğumuz ingiJ.iz sisteminin daha ge .. 
niş bir mikyasta faydalı bulmaktayız. 

İngiltere adli teşkilatı, kısmen ta
amüle ve kısmen de bir seri teşkil e• 
den kanunlara istinad eylemektedir. 
İstisnai mahiyette olan ruhani ve aske
ri mahkemelerle Lancastre''Dükalrğı', 
ve Durham "Kontluğu" mahkemeleri 
gibi tamamen mahalli olan teşekküller 
hariç tutulacak olursa, İngiltere mah· 
kemelerini iki sınıfa ayırabiliriz. 

Sulh mahkemeleri (J ustices of the 
Peace) ile kontluk mahkemeleri 
(County courts) ilk sınıfı; "High
court) ve (Court of Appeal) kısımlan •• ' 
na ayrılan (Supreme court) ikinô sı-,. 
nıfı teşkil ederler. , 

• İkinci sınıf mahkemelerin 11~~~';\~t1 
tında taamülün de yeri vardır. ~ 

(Judicature act) denilen ve halen 
mevcud sistemin temel kanunu olan 
1873 tarihli kanun, o tarihe kadar 
muhtelif ve müteaddid bulunan, kazai 
teşekkülleri tek bir esasa ifrağ eyle
miştir. 

Şimdiki teşkilata göre İngiltere ve 
Gal eyaletinin (İskoçya ve şimali İr
landa hariç) e.sas mahkemesi hukuki, 
cezai, idari: ve ticari mevadda kaza sa
lahiyetini ilk derecede haiz olan ve 
hazan Londrada ve hazan dolaşmak su
retiyle "56 şehirde icarayı kaza eden 
(Highcourt) tur. "Hig court" bir kı
sım mevaddi istinafen de rüyet eder. 

(Court of appeal) istinaf mahkeme
si, esas mahkemesinden (High court) 
dan ilk derecede sadır olan hükümle
rin istinaf mercüdir. 

(Sonu var) 

Ziraat kongresine 

yollanacak raporlar 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Ziraat 

kongresine verilmek üzere İstanbul ti
caret odasında hazırlanan raporlar ta
mamlanmak üzeredir. Pirinç hakkın• 
da yapılan tedkikler odaca bitirilmiş
tir. Sanayi birliği de ziraat kongresi 
için bir rapor hazırlayacaktır. 

İstanbul deri fabrikalarında 
yapılan tetkikler 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Derici· 
lerin müracaatı üzerine İktisad Veka
leti tarafından İstanbula gönderilen 
müfettişler bugün de Y edikulede deri 
ve kösele imalathanelerini gezmişler• 
dir. 

Bir genç kız tarasaden 
düşüp öldü 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Beşik• 
taşta 16 yaşıında Nimet adında bir hiz· 
metçi kız tarasaya çamaşır asarken 
muvazenesini kaybederek sokağa dü • 
şüp ölmüştür. 

İstanhulda fırtına ve soğuk 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Havalar 

yeniden epey soğudu. Karadenizde 
ftırtına ve tipi vardır. Küçük gemiler 
Büyükderede demirlemeğe başlamış

lardır. Bunlar hava sakinleştikten son 
ra yollarına devam edeceklerdir, 

Yakalanan dolandıncı 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Kendi• 

sine memur süsü vererek bir çok kim .. 
acleri dolandıran İzmirli İhsan adında 
biri yW!aııdı. 
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Avam kamarasında hararetli celse 
( B a§r 1. inci sayfada) 

Sir Ga.me bizzat Başvekalete gelmiş
tir. 

Galabahk neden sonra dağılmıştır. 
Dün akşam Eden'den sonra Lord 

Çranborne de istifa etmiştir. 
Bu sabah halk, hadiselerin tafsi

latını öğrenmek üzere gazetelere sa
rılm ış ve Edenin parlamentoda vere
ceği beyanatı beklemeğe başlamıştır. 

Parlamentoda Eden lehinde gürültü
lü tezahürler yapılması ihtimaline 
karşı polis çok ciddi tedbirler almış
tır. 

Eden niçin İtalya ile anlaşmak istemediğini anlath 
Çemberlayn niçin anlaşmak istediğini söyledi 

ztı1unda bulunduğunu aöyliyerek bil ~ 
husa italyan hükümetinin bu huausta• 
ki formülü kabul etmesinde ısrar etti. 
Bu ahval dahilinde ve Edenin de tasvi
bi ile kabineyi cumartesi günü öğleden 
sonra içtimaa davet ettim ve Grandiye 
de nihai kararı bugünden evvel kendisi
ne söyliyemiyeceğimizi bildirdim. Ka· 
bine aziisı karşılıklı fikirlerimizi dinle-

~si ve siyasi aebeblerden dolayı, 
fevkalade müellimdir. Öyle haller 
vardır ki, derin ve kuvvetli siyasi ka
naatler diğer her türlü mülahazala_ra 
tekaddüm etmek icabeder. Evvel emır
de, hepimizin hedefi barışın muhafa_. -
zasıdır ve daima da böyle olmak la-

Kranborn da istifa etti 
buna muhalif bir görüş hüküm sürü
yordu. Bütün bu müddet zarfında, bi
zim katiyen görüşme arzu etmediği
miz ve habeş işgalinin intikamını al
mak maksadiyle silahlanmamızı ta
mamlayıncaya kadar italyanlarm atıl 
kalmalarını temin için kendilerini o
yalamak istediğimiz hakkında Roma
da mevcut şüpheler gittikçe büyüyor
du. Ve bütün bunlar bize asılsız esas
sız görünüyordu. Çünkü böyle bir şey 
aklımızdan geçmemişti. İşte, İtalya ile 
olan münasebetlerimizi muntazaman 
gittikçe daha ziyade fcnalaştıran bu 
ahval ve şartlar içindedir ki, bu fesad 
dairesini kırabilecek bir fırsat zuhur 
etti. Bu fırsat, Eden ile Grandi arasın
da 10-10 da yapılan dostane görüüme
ler üzerine hasıl olmuştur. Büyük elçi, 
hariciye bakanlığını ziyaret ederek bu 
görüşmelerin Romada samimi surette 
karşılandığını ve İtalyan hükümetinin 
bizimle müzakereye amfide olduğunu 
bildirdi. 

diler. Anlaşma fikri, benimkine müte • 
mayii bulundu. Ve arkadaşlarım bu 
tarzda bir nihat kararın Edenin istifa
sını intaç eıdeçeğini öğrendikleri :zaman 
bu, yıldırım tesiri yaptı. Edeni kararın
dan vazgeçirmek için yapılan uzun ve 
ısrarlı gayretler semere vermedi. 

Diğer taraftan muhtelif politik 
faaliyetler de görülmüştür. Nasyonal 
liberal partisine mensub mebusla_r. 
yeniden John Simon'un başkanlıgı 
altında toplanmışlar uzun boylu va
ziyeti tetkik etmişlerdir. 

Diğer taraftan Başve'dl Chamber
lain saraya giderek kırala Eden'in 
istifasına sebeb olan hadiseleri anlat
mıştır. 

Politik mahfillerde hükümetin va
ziyetinin çok vahim bir hal aldığın: 
dan bile bahsedilmiştir. Bazıları yenı 

ıeçim yapılması fikrir in kat iyen red
dolunamıyacağınr söylemektedirler. 
Fakat umumiyetle bugünkü vaziyet
te böyle bir şeyin felaketli olacağı 

kanaati vardır. 
Eden' in politikası 

Gene politik mahfillerde söyle~d.i
ğine göre, Eden milli hükümet ıçın 
•eçim bakımından mühim bir kuvvet
ti. Zira kendi dış politikasının pren
ıiplerine bağlı olan bir seçiciler. ~üt
lesi toplamıştı. Edenin dış polıtıka
ıı şu idi: 

Milletler Cemiyeti idealine ve kol
lektif emniyet fikrine, Avrupada de
mokrasi ananesinin kıymetine bağlı 
kalmak. 

Bütün bu noktalar göz önünde bu
lundurulacak olursa, bugün parlamen 
toda yapılacak müzakerelerin ne ka
dar şiddetli olacağını tahmin etmek 
güç değildir. .. . , 

Lloyd George de dun ~~s den bu
Taya gelmiştir. Onun d~ munakaşala
ra iştirak edeceği tahmın olunmakta
dır. 

Avam kamarasında 

Lo d a 21 (Hususi) - Avam kama-
n r , . d' 
dA hP.men hemen 1".msalıne.na ır 

~- ln • · --L-kes heyecanla Eden'in verce~ ı ı.zcuus-
tı bekliyor. Her tarafta ge!~ın bır ha
'Vanın bakim olduğu hisse~.ılıyor: . . 

zımdır. 
Bununla beraber, bar'!ın devamlı 

olması için, barış karşılıklı hüı:met~ 
dayanmalıdır. Meclis öğrenec~ktır kı, 
ingiliz ve itaJyan hüküme~le.rı a~.~~n
da, iki memleket hükümetının ~o-~uş -
melere başlaması hakkında, go:Uşler 
teati edilmiştir. İngiliz hükümetı, bu 
görüşmelere, başvekil geçen yaz Mu -
solini ile mektub teati ettikten sonra 
filen de girişmiştir. 

J ıalya ile müzakereler . 
Şimdiki mesele, bu hususta r~smı 

görüşmelerin Romad~ başl~a~ı ı.cab 
edip etmiyeceğindedır. Benım fıkr.ıme 
göre, İtalyan hükilmetinin umumıyet 
itibarile enternasyonal meseleler ve 
bilhassa İngiltere karşısındaki hare
ket tarzı halen bu görüşmeleri yerin
de gösterecek mahiyette değildir. 
İtalyan hüküınetinin İngiltere .. aley
hindeki propagandası bütün dunya
da görülüyor. Bizzat ben, bu hasmane 
propaganda kesilinceye kadar İt~ya 
ile görüşmelere başlanm.ıyaca~_ını 

1. .. ünde teahhüd ettım. Dıger 
mec ıs on ı l 
taraftan, bir çok vaidler yapı mı~ ~ -

- men İspanya mescleaının 
maaına rag , . 
halli yolunda da pek az terakkı kayde-

dilmiştir. 
B Eden, beynelmilel karşılıklı an-

layı~ın ısla~ı i.çin İ_!a~!a hük~~~i ve· 
a herhangı bır hükumetle goruşme-

ier yapılmasından ka~ın~l~smı telkin 
etmemektedir ve demı~tır kı: 

- Bununla beraber, bu görüşme
lerden muvaffakıyet elde edilmesi mu 
hakkak olmasa bile bunların iyi tart· 
Iar içinde cereyan edeceğine ~ani bu -
lıt ~-1.rı.T·:aı'<uk "-"-''\r-t-· 'Retl.lro ..ka.na
ğild ir. 

Eden Av~ Kamarasında ıöz ıöylerken 

~ diğimiz intibaını verdiğimiz takdirde, 
bilhassa son günlerin hadiseleri de göz-

Edenle (emberlayn önüne alınarak, Avrupa yatışmasına 
doğru terakkiler kaydedebileceğimizi 

._,lll!lı•tnda mektu•l.(ar zannetmiyorum. Bu terakkinin bilhassa 
" "' lU milletin J'Oizacına ba~lı olduğuna ka-

Londra, 21 ( A.A.) - B. Eden, betinde ifadesini bulmal;drr. 
Chamberlain'e gönderdiği bir mek· 
tubda bilhaua fÖyle demektedir : Eden' den sonra Cranborne 

B. Grandi, İtalyanların müzakerele
rin mümkün olduğu kadar geniş tutu
larak bittabi habcş fütuhatının resmen 
tanınmasını ve fakat aynı zamanda İs
panya meselesini de ihtiva etmesini ar
zu ettiklerini ilave etti. Buna cevaben 
hariciye nazırımız, milletler cemiyeti
nin sadık azası gibi harekete mecbur 
olduğumuzu bildirdi ve bizimle İtal
yanın umumi yatı§Illaya hakikaten ha
dim olacak bir anlaşmaya vannaklığı
mızın Milletler cemiyetinin ve bilhas
sa Akdeniz devletlerinin hareket tarz
ları üzerinde fÜphesiz ehemiyetli su
rette müessir olacağını ilave etti. Ha
riciye na.zırımız, bunu yalnız İngilte
rede değil, aynı zamanda Fransanm 
diğer Akdeniz devletlerinin ve Ameri
kada halkın üzerine ağır bir surette 
yüklenecek bir vakia olduğunu bilhas
sa kaydetti. 

Yabancı gönülliiler Jıakkındakl 
ingili:z formülü 

Bu sabah, hafta sonunda kendi bU. 
kilmeti ile muhabere halinde bulunan 
Grandiyi kabul ettim. Grandi, ital
yan hükümetinin yabancı gönüllüle. 
rin çekilmesi hakkındaki ingiliz for
mülünü kabul ettiğini bana bildirdi. 
Ve bunun italyanrn müzakerelere baş. 
lamasına hakim olan iyi niyetini gös
teren bir jest olarak tellikki edilmesi 
icab edeceğini ihsaa eyledi. Keza 
Grandi bu tebligatı pazar sabahı ya
ni Edenin istifasından saatlerce evci 
aldığını da itılve etti. O uman Gran
diye kabine toplantısından sonra. mü
zakerelere başlamağa amade olduğu
muzu söylemekle bahtiyar bulundu. 
ğumu ve italyan hükümetine bu te· 
kilde derhal maliımat verilebileceği. 
ni söyledim. Bununla beraber, görilt
meler Romada yapılacağı için. ingi· 
1iz bilyük elçisinin talimat almak üzo 
re Londraya gelmesi icnb edecektir. 

Aynı zamanda, ingiliz l\likümeti· 
nin İspanyol meselesinin hallini her 
türlü anlaşmazlığın en mühim bir 
kısmı olarak telakki ettiğini ve bu 
hükümetin vuku bulacak her türlü an 
!aşmanın Milletler Cemiyeti tarafın
dan tasvibini arzu ettiğini Grandiye 
bildirdim. Anlaşmanın tasvibini tav· 
siye için Milletler Cemiyeti önüne 
gittiğimiz takdirde, İspanyada vazi
yetin bu görüşmeler eanaamda İtalya 
tarafından gerek yeniden gönilUüler 
gönderilmesi auretiyle, gereIC yeniden 
ingiliz: formülilnde der.pif edilen an
l~malara riayetsizlik ıuretiyle, de
ğiştirilmemiş _olqıaaı.Jcah_Wr • ..Bu 

Parlamentonun bugünku vazı!etı.nı 
anlatabilmek için, samuel Hoare un ıs
tifasını takib eden tarihi toplantıyı ha-

tırlamak lazımdır. .. 

B. Eden, son sekiz ay zarf mda ingi
liz - italyan münasebetlerinin aalfilıı 
yolundaki teıebbüsleri aaydıktan IOn· 

ra: 
"- Bu tecrübeleri bir kere daha 

tekrar edemeyiz 1,, demiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir : 

Son günlerin hadueleri, eıcııın· 
da mühim olan ve bir çok neticeler 
doiurmcuı muhtemel bulunan bir 
karar hakkında aramı~da derin bir 
görüı ctyrılıiı olduğunu meydana çı
lıarmııtır. 

B. Eden. şiddetli alkışlar arasında 
yerine oturmuştur. Bundan sonra Cran 
borne söz alarak demiştir ki: 

Bütün bu noktalar hakkında Eden, 
yalnız kendi görüşlerini değil, aynı za -
ma9®Jı\i~etin görü§lerl_ni ~c ifade 

sa İtalyanın Habeşistandaki vaziyeti~ 
tanınmasının, ancak bu tanınma umumı 
yatışmada mühim bir amil olarak. teba
rill edebileceğine kanaat hasıl edilme· 
dikçe yerinde olrnıyacağı kanaatinde 
bulundum. (Burada işçi mebuslar şid· 
detli protestoda bulunmuılar ve : 
"- Bu hiç bir zaman moral bakımdan 
yerinde olmıyacaktır." diye bağmnıt • 
!ardır f) görülecektir ki, .zikrettiğim gö
rüşme Habeşistan meselesi de dahil ol· 
duğu halde muallakta olan bütün me -
seleleri ihtiva eden en derin bir müza
kereye kati surette müaaiddi. 

dail'C1ıinde ba landrğr takdirde mu
'Vaffakiyetle neticelenmesi ümid edi
lebilir. Şimdiye kadar hiç bir karar 
hakkmdalti hareketimin doğruluğuna 
dün kabinenin verdiği kararın doğru
luğu kadar kani olmamrşmıdır. 

Şimdi parlamentoda, bundan ~ç se
ne evel istifa eden Samuel Hoare un o
turduğu yerde Eden göze çarpıyor. 

H k bu istifa eden nazırların o
er es .k. . d fa 

turduğu yere bakıyor. Ve 1 ~n~ı e 
olarak bir hariciye nazırının. ı~tıfasma 
n B l" mu"nasebetlerının sebeb 
~oma - er ın 
olduğunu hatırlıyor. .. h 

1 dan Çok once er Müzakere açıma .... 
taraf hmca hınç dolmuştu. d~utuDn. mle-

. ıni-.Ier ı. ıp o-
buslar yerlerıne geç 1' b" t " b .. 
nıatlara mahsus tribünlerde u un u-
yük el iler ve elçiler ha.zır ~u.lunuyor-
lardı Bç u hava ve bu dekor ıç~n~e .her-

. d r - ı hısse kes, toplantının fevkala e ıgın -

diyordu. . . · · 
Derken Nevil Chaınberlaın ıçerı .gır-

. d iddeth al-dı. Ekseriyet sıraların an ş 
1 ndan da akışlar ve muhalefet sıra arı 

laylı sesler işitildi. 
1 B Chamberlain ne alkışları, ne a .ay-

. · b. · ı rledı ve lx sesleri duymuyormuş gı 1 1 e 
yerine oturdu. 

Avu.sturya meselesi 
Bugün, dış işleribakanlı.ğına .dair o

lan suallere B. Edenin yerıne Sır John 
Simon cevab verecektir. Avusturya 
meselesi hakkında ilk beyanatını yap· 
nıak üzere ayağa kalktığı zaman mu
halefet sıralarından yenid~n alay~ı 
ıesler yükseldi ve J ohn Sımon bır 
müddet susmağa mecbur k~dı. Bu ~u~ 
retle aükünetin tekrar teessus etmesını 

bekliyordu. . . 
Nihayet söze başlayabıldı. 
John Simon, Avusturya meınbalarm

dan alman maHlmata göre, ~ercht~sg~
den görüşmelerinin neticesı~de hıç~~r 
resmi muahede lınzalanmadıgı tebaruz 
ettiğini söyledi ve A v~turyada neşre
dilen resmi tebliği hatırlattı. 

A t rya ve Çekos-Bundan sonra vus u . 
1 "b" himaye ve ıstıklal ovakyaya ne gı ı . v·lkin 
teminatı verildiğini so~an. Mıs 1 

• 

ıona cevab vererek dedı kı: 
.. İ .1. h .. kümetinin Avusturya 
- ngı ız u ecibele-

'Ve Çekoslovakyaya karşı oladn v her bı' 
. . . t" azasın an -

- Buna binaen kanaatim, ingiliz 
hilkümeti Roma ile resmi görüşmelere 
başlamadan önce, İspanya mesele.inde 
yeni muvaffakıyetler elde etm~kli~~ • 
miz ve dünyaya yalnız meseleyı degil, 
aynı zamanda başarıları da ~östeı:nek
liğimiz icabedeceği :.nerkezındedır. 

Ben tcuvib etmemekte olduğum ' . bir politikayı parlônıentoya taı>•ıye 

edem.m. Bundan b(Jfka ıimdiki en • 
ternaıyonal meselel•rle bu meaele· 
lerin halline çalıımak hıuuaunda ta
kib edilecek uıuller hakkında da 
aramu:da anlafmazlık bulwıduiuna 
dair bende bir kanaat uyanml§tır. 
Memleketin iflerini idareye davet e
dilmiı olan kimıelerin tam bir ahenk 
içinde çalıımamaları menılek~tin 
menfaatine muvafık olamaz. Bına
enaleyh, derin bir tee.,ürle, ıizden 
ayrılmaia karar verdim.,, 

"-Edenin sözleriyle tamamen mu
tabikım. Enternasyonal işlerde iman 
bir prensip meselesidir. Milletlerin bi -
ribirlerine itimadı olmadıkça anlaşma
ların, üezrine yazıldığı kağıdlar kadar 
kıymeti yoktur. İtalyan hükümetinin 
hareket tarzında köklü bir değişiklik 
tarzı görmedikçe ingiliz hükilmetinin 
resmi görüş.melere girişmesinin, banşa 
hizmet olarak değil, şantaj önünde tes -
limiyet olarak teHikki edilmesinden 
korkarım. 

ispanya mesel~si . 
İspanya meselesi buna hır mıaal ol • 

du. Bu mesele, ancak enternasyo~al va-
. . b .. t .. nlüğü ile münasebetli ola· 

zıyetın u u . . . . . .• 
rak mütalea edilebılırdı. Roma ?le ~~ 
rüşmeler yapılırken, muvaff~kı~et ıç.ın 
elze molan şey sağlam bir iyı nı~ettır: 
Görüşmelerin bir esasa dayanab~e5! 
için gönüllülerin geri alınmasına cıddl 
bir şekilde başlamak lazı~d~~ • Son ay : 
lar haftalar ve günlerde, üstuste enter 
nasyonal anlaşmaların boz~l~uğu, kuv· 

t müracaat edilerek polıtık kararlar 
ve e d·1d·ğ· gö-elde edilmesine teşebbüs e ı ~ 1 

.. 1 ·· ştür. İngilterenin salabetlı k~-
ru mu G" .. 1 nn . beden bir andır. oruşme e , 
sı ıca • d' 

ba•lanmadan evvel ananevı ıp-
resmen s dil 

. lu ile hazırlanması usul r ve 
!oması yo . · d" 

nardan biri diğerıne "yaşım ı veya 
tara d' dı"ye bu usulil tatbik etme -
h" " ıyor • 
~~k şüphesiz doğru değildir. 

B~vekil ba§kıı tiirlü 
'dü~ünüyor 

k'l ve :X.kadaşları başka türlü 
. ~a~ve ıar Haklı olabilirler. Bu tak-

dilşunuyorı.k.1 kendisinden istenen 
d . d politı a arı . 
ır e, kani bulunan bır ha -

usullere tamamen akib edildigı-. 
. · tarafından t ncıye nazın . . l' .. h 

. affakiyet ihtıma ı şup e-
takdırde, muv ·cham müzakereleri 
siz artacaktır. İstı .. B tak 
kolayla•tırmaaı mümklindu~. u • 

s h' b' kimK mem. dirde, benim kadar ıç ır 
nun olmıyacaktır. 

B<Jf ka anlızlma~l~klar 
Bu meselenin, baıvekil ile aramızda 
j!ne anla•mazlık mevzuu olduğunu 

yegcS ,,. k t tmi ol 

B. Eden mektubuna B. Chamber
lain ile arkadaıları hakkındaki doat
luk hialerini phar etmekle nihayet 
vermiıtir. 

B. Clıamberlain'in cevabı 
B. Chamberlain, B. Eden'in mek • 

tubuna vermif olduğu cevabda mu
maileyhin iıtila11ndan dolayı derin 
bir tee,.ür duymakta olduiunu be
yan ve fimdiye kadar yaptığı yardı
mından dolayı kendiıine hararetle 
teıekltür etmİffİr. 

SafCJekil mektubunda bilhaua 
ıöyle demektedir : 

"T eeı•Ürlerim, aramu:daki BÖTÜ§ 

farklarının hiç bir •uretle nihai lla
yelerimiu ve politikamu:ı.n eıculı 
prenıiplerine müteallik olmamcuı ıe· 
bebiyle, daha ziyade artmaktadır. 

Sizin kabulü kabil olmadığına 
hükmetmİf olduğunuz karar, ingiliz
italyan müzakerelerine bCJ§lamalı i • 
çin ıimdiki vaziyetin münasib olup 
olmıyacaiı meaeleıi hakkında itti
ha11 edilmHİ icabeden karar idi. Bu· 
nun çekilmeniz.i :zaruri kılmağa kali 
aJdedilmiyeceii.ni ümid etmiftik. l1-
tila:nı11 hepimiz.i müteeuir etmiftir.n 

wrı:aıoııııııoı-ıs LlJlll. ........... S O U1llil 

Bu sözler muhalefet tarafından şid
detle alkışlanmıştır. 

Başvekil konuşuyor 
Müzakerenin talikini teklif için 

taraftarlarının alkışları arasında ayağa 
kalkan B. Chamberlain ezcümle demiş
tir ki: 

. Meclis, Eden'in beyanatını en bil -
Y~ bi~ dikkat ve derin bir sempati ile 
?1:1Iedı. Azanın büyük bir ekseriyeti 
ıçın Eden'in kararı bir hayret heyeca
nı uyandırmış olmalıdır, daha bir kaç 
g~ ~v~lisine kadar arkadaşlarımdan 
?ı~ hırı, herkes için ve bilhassa benim 
ıçın. fevk~lade müellim olan böyle bir 
hadıseye ıntizar etmemekte idi. 

B. Ç:Cmberlayn bazı dı§ politika me
ıelelerınde kendi görüşünü anlatarak 
b~ görüşün hiç bir vakit değişmediği~ 
nı ve arkadaşları tarafından da kabul 
~dild.iğini söylemiş, ''Hakikaten bari§ 
ıstenıy~rsa, umumi prensipler koyma
nın kafı olmadığım,, bildirmiştir. 

B .Çemberlayna göre, barışı tehdid 
eden sebebleri meydana çıkarmak ve 
mümkiln olduğu takdirde bertaraf et
mek için devamlı surette mesai sarfe
dilmesi icabetmektedir. Bu sebebler 
aylard~nberi,. Avrupayı bir gerginlik 
ve endışe vazıyetinde tutmuştur. 

l tal ya ile tekrar gÖrÜ§meler 

Bir hafta sonra, tngilterenin Roma
daki büylik elçisi, Kont Ciano'nun gö • 
rüşmelere yakında başlanmasını iste -
mek için Grandiye talimat verdiğini bil
dirmiştir. Ve aynı gün, ben de Eden'e, 
benim ve kendisinin Grandi ile bir mü
lakatta bulunmaklığımızın faydalı ola -
cağını söyledim. 

İtalya hüktimetinin görü~melere gi
rişmek için "ya şimdi, ya hiç'' dediği 
hakkında Eden tarafından yapılan be
yanata gelince, İtalya hükümeti ile ara
mızdaki muhabere ve görilşmelerin hiç 
birinde bu tavsifi yerinde gösterecek 
hiç bir kayıt yoktur. Buna binaen, bize 
başka bir hilkilmetin isteklerine muta
vaat suretiyle vekanmızın kırılmasına 
çalışıldığı zannını atfetmek muvafık 
değildir. 

ilk anla§mazlıMar 

Grandi ile Eden ve benim aramız -
da yapılan görüşmelerden sonra, bu gö
rüşmelerden çıkarılacak neticeyi mü -
naka~ ettik ve işte öyle :zannediyorum 
ki, o zaman ilk defa olarak ihtilaflar 
had bir ıekil aldı. 

Ben, şu kanaatte idim ki, görüşme
lere derhal başlaması hakkındaki ital -
yan arzularına muhalif bir hareket, bi
zim görüşmeleri hiç bir zaman isteme
miş olduğumuza dair olan ve yukarda 
zikrettiğim 9Upheleri İtalyanlar naza -
rında teyid edecektir. • 

rı, mılletler cemıye 1 ahhütle-
. . d' - ~ karşıolante 

rının ıger azaya . haricin-
"d · İ . . h'· k·'metı bunun rı ır. ngılız u u . · hususi 

iddia edenem, açık hare e ğ~ld' § S -
mam Zira, vaziyet böyle de ı ır. on 

h f 1 arfında İtalyayı asla alikadar ata arz • r . 

Avrupa barııı 
Avrupa banıı batlıca döıt 

devletin hareketine bağlıdırı 
Almanya, ltalya, Fransa ve 
lngiltere. Bu dört devleti, ih
tiliflannm da.tane bir tekil. 
de münaka.ta ve halline sevke-
debilirsek Avrupa hanımı bir 
nesil için kurtarmıt olacağız. 
Bu sabah verilen cevab ve 1-
talyan hükümeti tarafından 
gösterilen arzu hedefimizin 
tahakkukuna doğru mühim bir 
merhale teıkil edebilir. 

Attlce'nin ıö:deri 
Bundan sonra söz alan ifçi lideri 

Attlee, evvelemirde B. Edenin hale
finin Avam Kamaratıı azasından ol· 
masını istemiş ve fU suretle devam 
etmiştir: 

"- Eden kurtların önüne atıldı 
Ye bu ac,ınacak bir teslimiyet oldu. 
Bu Milletler Cemiyetinin tahribi de
mektir. Bu taarruzun tanınmasıdır ve 
Avrupada sömürgelerde, dominyon
larda ve daha ziyadesiyle İngilterede 
vahim akisler hasıl edecektir. O İn· 
giltere ki, orada mahfiller haklı bir 
barıt politikası umuyorlardı, zira, 
hariciye nazırı Edendi. 

Bu hükümetin takib ettiği iddia
sında bulunduğu politikanın tama
men inkarıdır. Hükümet barış ve İn· 
giltere emniyet davbına ihanet et· 
miştir. ,, 

Muhalif liberaller fefl, Sir Archi· 
bald Sinclaire, Edenin istifasının ln
gilterenin düşmanlarını eeYindirece
ğini ve dostlarının cesaretini kıraca
ğını söylemiştir. 

de bu iki milletten hiç.bı:ıne 
hiç bir teminat verı:ne~~ştı:.· 

B Eden söz soyluyor 
• • blardan 

Bütün bu sualler ve ~va .. 
• . hat vermek uze -

ıonra Eden şahsı ıza ~ 
' d b · rinden ayaga r.e gerideki sıralar an ı 

1 kalktığı zaman, hararetle alkış anan 

dı. B. Eden dedi ki: . • be • için 
- Bu beyanat vesile6ı, nım , 

etrniyen fevkallde mühim hır dıt ~o ıti-
ka meselesi hakkında çok eıaalı bır an
laşmazlık olmuıtur. Başvek~kl .d~ bunu 
teslim eder. Bundan başka, ı ımız ara-
1Inda perspektiv ve metodlar hakkında 
d hakiki bir anlatmazlık mevcut oldu
ğ~ benim için, zannederim ki, kendile • 
ri için de, son defa sabit olmuıtur. Baı
vekilin dıt politikada tamamen muay • 

yen görüşleri vardır ve buna hürmet e
derim. Fakat benim de tamamen muay
yen görüşlerim vardır. Buna binaen, 
vaziyetin bir an önce aydınlatılmasının 
milli menfaat ikti.zasından olduğu aşi -
Urdır. 

Son defa ben de tedricen şu kanaat 
hasıl oldu ki, biz de, başkalarının bi -
.zimle anlaıma arzusundan çok daha ha 
raretli olarak baıkalariyle anlaşın ar • 
zuıu vardır. (Alkıılar). 

Devamlı bir tazyik önünde baı ef -

. B.Chamberlain, hüsnü niyet ve a _ 
ziml~ hakiki şikayetleri ve tamamen 
yeraız olabilecek şüpheleri bertaraf et
menin imkansız olacağına inanılmadı
ğını söylemiş ve bu sebeble, kendisinin 
ve ar~ad~şlarının, Avrupa barışı için 
umumı bır plana esas teşkil edebile
cek bir zemin mevcud ise bunu mey
?ana .. ç~~armak için Almanya ve İtalya 
ıle goruşmelere girişmek çaresini bul
mayı hararetle arzu ettiklerini bildir -
miştir. 

B. Chamberlain, yaba~cı milletlerin 
zihniyetini anlamaya çalışmak lüzu
munu kaydetmiş ve demiştir ki: 

- Biz görüşmelere italyanlarm en
gel olduğunu zannederken Romada 

Zannediyorum kt. bunu yaptığımız 
takdirde netice felaketli olacaktı. Ve 
ingiliz aleyhtarı hissiyatın şiddetlen
mesini intaç edecekti. O derecede ki iki 
millet arasında bir harb sakınılması im
şuna da kanidim ki, görü9melere bir ke
kinsız bir hale gelecekti. Bundan başka 
re başlanınca muhtelif yerlerde, bilhas -
sa İspanyada iyi tC9irler ve salah bul -
muş bir hava bulabileceğiz. 

Eden' in urar ı 
Eden ani karara iıtirik edemiyece

ğini ve İspanya'dan mühim mikdar
da eönUllü geri alınmasına intiz~ u . 

"- Son seneler zarfında her buh
randa diktatörlerin blöf ve tehdidlerl 
önünde ricat ettik. Fakat bu ricatler
den ~iç. bi~ıi bize barııı getirmedi. 
Edenın ıstıfaamı İngilterenin ve hür
riyet dav!tınm şu saatte vahim bir 
ıurette zayıflaması şeklinde mütalea 
ettiğim içindir ki, vuku bulan hadise
lerd~n. dolayı .hi~te memnun değilim. 

HUkilmet ışçılerinden Nicoleon, 
Chemberlain ile Eden araamdaki ihti
lafın, İngiliz politikaaının prensiplere 
daya?ması İcab edip etmiyeceği me
ıelesınde olduğunu, Amerikada Skan
dinavyada, Hollanda ve hatta Fransa 
gibi memleketlerde halkın B. Edenin 
dı' işlerde muayyen bir derecede tem-

(Sonu 9 uncu .aylada) 



-

Sergi evinde İtalya 
·gravür sergisi açıldı 

' Dün sergi evinde bir "İtalyan gra· 
vür" sergisi açılmıştır. 
Tanınmış 54 italyan sanatk3.rının se

çilmiş eserlerinin teşhir edilmekte ol
duğu bu serginin açılış merasiminde 
Maarif vekili Saffet Arıkan ile Dahi
liye vekili ve Parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, Adliye vekili Şükrü Sa
raç, Hariciye vekileti genel sekreteri 
Numan Menemencioğlu ile şehrimizde 
bulunmakta olan büyük ve orta elçiler 
ve refikaları Harici}'\' ve Maarif ve
kileti ile elçilikler ileri gelenleri ve 
matbuat mümessilleri hazır bulunmuş
lardır. İtalya büyük elçisi B. Carlo 
Galli bu münasebetle söylediği bir nu
tukta, serginin tertibindeki maksadı i
zah ederek açılması hususunda cumhu
riyet hükümetinden gördüğü müzaha
rete ve yapılmakta olan törene iştirak 
etmek suretiyle gösterdikleri aJakadan 
dolayı vekillerle, kordiplomatiğe ve 
diğer davetlilere teşekkür ederek de
miştir ki: 

"- Hükümetim, Türkiye cumhuri
yetinin merkezinde İtalyan sanatının 
ilk tezahürü olan bu serginin, Ankara
da açılmasını bilhassa arzu etmif ve 
Ekselans Cumhur Reisinin emin ve ki
yasetli bir kudretle idare etmekte ol
duğu rejiminizin sebatlı azmiyle mey
dana gelen harikulade eserin neticele
rine karşı duyduğu saygı ve hayranlı
&ı, bu suretle ifade etmek istemiştir. 

Bu vesile ile ben de Ekselans Cumhur 
Reisine en derin tazimlerimi ve eseri
nin daima daha güzel neticeler vermesi 
için kalbimin hararetli dileklerini sun
maktaynn.,, 

Maarif vekili Saffet Arıkan verdiği 
cevabta, değerli İtalyan sanatkarının e
ıerlerini toplamakta olan böyle bir 
aerginin açılışına iştirak etmekten do
layı duyduğu memnuniyeti ve cumhu
riyet hükümetinin sergiye kartı olan 
yakın alakasını ifade eylemiftir. 

Nutuklardan sonra İtalya büyük el
çiainin ricası üzerine Maarif vekili 
Saffet Arıkan kordelaları kesmek su
retiyle serginin açılıfını yapmıttır. 

Hazır bulunmakta olanların büyük 
bir alaka ile geztnif oldukları bu sergi-

Denizbank • • 
ıçın 

(Ba11 1 inci uy/ada) 

p.lıtmaktadır. 
Haber aldığımıza göre, banka ida

re meclisi azalarının intihabı bugün
lerde ali tasdikten çıkacaktır. İdare 
meclisinin martın ilk haftasında top
lanarak ilk resmt içtimaını yapacağı 
tahmin edilmektedir. Barekilimiz 
B. Ce!Al Bayar, bu toplantıya reiılik 
yapmağı kabul etmişlerdir. 

Başvekilimiz bu suretle modern 

tUrk denizciliğinin kunılma11 vazife
sini üzerine alan Denizbanka direk
tifler vereceklerdir. 

Ekonomi Bakanı B. Şakir Kesebir 
de aynı toplantıya iştirak edecekler
dir. 

Umum müdür B. Ziya Öniş, vazi
feyi üzerine aldığı gündenberi yap
makta olduğu tetkiklere devam için 
yarın akfam lzmire hareket edecek
tir. Orada liman İflerini yakından 
görecek ve Uç dört gün kaldıktan son 
ra vapurla lstanbula dönecektir. O 
samana kadar Almanyada bulunan 
banka umum müdür muavinleri B. 
Tahir Gevkeb ve mühendis B. Harun 
lıtanbula gelmiş bulunacaklardır. U
mum müdür ve muavinleri oradan 
doğruca Ankaraya gelerek idare mec
lisinin ilk toplantısına İftirik ede
ceklerdir. 

Bankaya devredilen müesseselerin 
günlük işleri eskisi gibi devam et
mektedir. İdare meclisi kurulduktan 
sonra yapılmakta olan tetkiklerin hu· 
dudu genişletilecek; deniz i9lerinin 
en ucuz ve en rasyonel bir şekilde 
görülmesi için tedbirler alınacaktır. 
Banka faaliyeti ancak idare mecliıl 
ve abnkanm diğer organları işe başla
dıktan sonra ba'layacak ve ikinci kı
sım pliin tesbit edilecektir. 

Gerek kapotaj ve gerek malları

mızın ihracı için vasıtalar temini, bir 
plan dahilinde en kısa müddet için
de yerine getirilecektir. 

Öğrendiğimize göre, bankanın tek
nik, banka ve itletme işlerine bakmak 
üzere üç müdürü umumi muavini ola
cak ve bunlar vazifeleri dolayıaiyle 
htanbulda çalıpcaklardır. 

İstanbuldan maada İzmir, Van ve 
Trabzonda şubeler açılacaktır. İşle -
rin kısa bir müddet içinde bitirilme
sini temin edecek bir te9ki!U vücuda 
getirilmesi tasavvur olunmaktadır. 

Bunun için bankaya iyi elemanlar al
makla beraber büyük ve masraflı bir 
organizasyon yapılmryacaktır. 

ltalyan Büyük Elçiai B. Carla 
Galli nutkunu verirken 

Sergideki eaerlerden biri: 
"Çalgıcılar,, (S, Deny) 

tarafından 

de değerli İtalyan sanatkarlarının İtal
yan '!'birleriyle abidelerini ve tabii 
güzelliklerini yaşattıkları 180 parça e
ser teşhir edilmektedir. 

Serginin gezilmesinden sonra da
vetliler büfede izaz edllmiflerdir. 

• Romanyada yenı 

( B&§ı l. inci uy/ada) 
kalliyetlore mliKvi vatandaflık hu
kuku vermektedir. 
Kıralm millete beyannam.e•l 

Resmi gazete ana y..a ile birlik
te kıralın millete bir beyannamesini 
de neşretmektedir. Beyannamede de
niyor ki: 

"Karışık ve endişe verici bu za
manlarda hareketime saik olan yega
ne dilfünce vatan kaygısıdır. Yeni a
na yasa, Romen devletinin temelleri
ni daha sağlam ve daha adaletli esas
lara oturtmağı ve devlet hayatını da
ha emin, daha hür ve daha aaliın bir 
yolda yürütmeği istihdaf eylemekte
dir.,, 

Beyanname, ana yasanın bqlıca 
noktalarını saydıktan ıonra, fU aöz
lerle bitmektedir: 

"Alınan tedbirler Romen milleti
ne ser~t bir lnklf'f ve mukaddera
tına asayiş, ıulh ve terakki yolunda 
bakim olmak imkanlarını temin eyle
mektedir.,, 

Fevkalade kararlar 
Bükreş, 21 (A.A.) - Yeni romen 

ana yasası bu gün neşredilecektir. Ye
ni ana yasa §U hususları derpif etmek
tedir : 

ı - Partil<Tin ilgası, 
2 - Parlamentonun ilgası, 
3 - İtalyanınkine benzer bir korpo

ratif temsil mecliıinin ihdası, 
4 - Öz romanyalıların korunmaaı, 
S - Hükümetin ıiyasi cinayetleri 

daha ziyade şiddetle tenkil edebilmesi 
için ağır ceza mahkemelerinin ilgası. 

Bu son tedbirin verecekleri hüküm
ler üzerinde teair yapmak maksadiyle 
ağır ceza mahkemelerini bir çok defa 
!ar tedhişe kalkı'!'Ilıt olan demir mu -
hafız aleyhine müteveccih olduğu sa
nılmaktadır. 

Romanyada yeni anakanun için 
bir plebisit yapılacak 

Bükreş, 21 (A.A.) - Yeni ana yasa, 
24 şubatta, bir plebisit ile halkın taa -
vibine arzolunacaktır. Plebisite iştirak 
mecburi bulunacak, reyler aleni suret
te verilecek ve hükümet makamları 
her seçicinin vaziyetini hususi bir def
tere kaydeyliyecektir. 

Söylendiğine göre, ana yasa bükü -
mete, Romanyada ilga edilmit bulu
nan idam hükmünün, ezcümle suykast
lar ve politik cinayetler için tatbiki 
kabil olduğu hususunda karar vermek 
hakkıını vermektedir. 

B. ,...,.., Bllkll .tlllfı 

konseyinde bulınamıyacak 
Bükre9, 21 (A.A.) -Yeni ana kanun 

ULUS 

Aleviler ister Hatayda ister 
Seyhanda olsun türktürler 

Profesör Hasan 
Adanada güzel 

Reşit Tankutun 
bir konferansı 

Adana, 21 (A.A.) - Dün parti bina11nda, memleketin münev
ver gençliği ile tarih ve etnografya mevzuu üzerinde zengin bir 
konuşma yapmış olan Maraş say lavı profesör Hasaın Reşid Tan
kut, bugün de Adana kız enstitüsü konferans salonunda önemli 
bir konferans vermiştir. 

Konferansrn mevzuu Eti türk-~-------------

leri idi. Şiddetli alaka uyandı· 
ran bu konferansa vali, kuman
dan, belediye reisi, 32 orta ve 
ilkınekteb müdür ve muallimleri, 
her seviyede vatandaşlardan ke
sif bir dinleyici kütlesi iştrıik 
etti. 

Profesör Tankut Kemalist Türkiye
nin bütün dünyaca hayret ve hürmetle 
karşılanan bugünkü varlığını izah et· 
tikten sonra demiştir ki: 

Bizi bu üstün ve aydın varlığa erdi
ren enerjinin bir. kaynağı vardır. O 
kaynak şudur: Devlet idaresi için ko -
nulan esasların türkün sosyal ve fizik 
bünyesine uygun olması ... Büyük Şefin 
dehası bu kaynağı keıfeder etmez tim
di altıok ile sembolize ettiğimiz parti 
umdeleri tebellür etti. Bu umdelerden 
milliyet layisite ve halkcılık bugünkü 
konuşma mcvzuumuzun esasıdır. 

Profesör konferansının bu kısının
da etnik sosyal ve politik camiaları bir 
ilim tarifi olarak izah ettikten sonra 
demiştir ki: 

- Türkiye hududları içindeki mil • 
li birlik layisite ile gerçek benliğine ka
VU'!'IlUf bulunuyor. Cumhuriyetten be -
ri vicdani meselelerin umumi ve glin .. 
lük hayatta bir esaa te§kil edemediğirti, 
hatta konuşma mevzuları olmaktan bi
le uzaklaştığını şükran ve iftiharla gö
rüyoruz. Halkımızın gösterdiği bu te
kamül türk ırkının ve camiasının iyiye 
ve doğruya karşı duyduğu meyil ve mu
habbetin yüksek derecesini ölçmeğe 
kafidir. Böyle olunca yurdun bu cenub 
bölgesinde, ve yurd dışında Hatay böl
gesinde yaşıyan türk alevilerinin etno
loji ve etnografisini bir ilim mevzuu 
olarak tetkik edebiliriz. 

Profesör Tankut, burada kendileri
ne ilınl bir vukufla "Eti türkü" adı ver
ınc:i;e bWanıı~ olilJl alevileri. 

2. -Tarih 
3. - Etnografya ve vicdaniyat. 
Bakımlarından tetkik ve izah etmiı 

ve onlann her bwJnmden tUrk oldulda
nru iabat eylemittir. B\lyllk bir dikkat 
ve emek mahsulü olduğu ilk bakışta gö
rülen bu etüd büyük alimlerin fikirleri
ne eski ve yeni men baların en kuvvetli
lerine istinat ediyordu. 

Dinleyicilerin son haddini bulan a
l~ka ve heyecanı içinde hatib sözünü 
şu hulasa ile bitirdi: 
"-Anlaşılıyor ki alevilik bir vicdan 

duygusu olarak çok eskidir. Ve alevi-
ler, ister Seyban'da, ister Hatayda ol· 
sun hem gövde yapışı, bam tarih hem 
inanç bakımından aşikar olarak türk-
türler. Kemalist Türkiyede etnik ve 
sosyolojik millet tesisinin mefhumu 
türk tarih ve türk dil tezleriyle aydın-
lanmış ve hududlanmıg bulunuyor. 
Vicdani inancalara gelince, onlar da 
yeni türk rejiminin layiıitesi içinde 
ışığa ve hakikate dayanan realitesini 
kazandı. Hurafeleri gömdüğümüz çu-
kurlara zıttiyetlerin iaşesini de dol-
durduk. Şimdi türkler için bir tek ni-
zam vardır: biribirini sevmek ve hepi-
mizin vicdanını dolduran bir tek kut-
lu söz vardır: ATATÜRK 1 

A~lık yüzünden hırsızlık yaptı 
İstanbul, 21 (Telefonla) - 18 ya

şında Hüseyin Avni adında bir genç 
bir teneke peynir çalma suçundan do
layı mahkemeye verilmiş, mahkemede 
suçunu itiraf etmit, hiç sabıkasr ol
madığını, hırsızlığı açlık sebebile yap
tığını söylemiı, mahkeme de suçu gB
rerek kendisini 15 gün hapse mahkum 
ettikten sonra sabıkası olmadığını ve 
bu işi açlık yüzünden yaptığını g5z 
önüne alarak cezasını tecil etmiştir. 

vücuda getirilmesi hususun<la çok 
fazla meşgul bulunması sebebiyle, ha· 
len Hariciye nezaretini tedvire memur 
devlet nazırı B. Tataresko, Balkan an
tantı konferansında hazır bulunmak ü
zere Ankaraya gidemiyecektir. Kendi
sine bu igte vekalet edecek olan Hari
ciye müstetarı Petrosco Commen, bu
gün Bükreşten hareket eyliyecektir. 

B. Commen Ankaraya 
hareke& etti 

Bükreş, 21 (A.A.) - Hariciye müa
teşarı Commen~ saat 17 de Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Müsteşara hariciye siyasi şube 
müdürü, orta elçi Cretzocano, mat
buat şubesi müdürü Anastasyu, mat
buat müşaviri Pragu ve hususi kalem 
müdürü Cessiaoo refakat etmektedir. 

Çinde harp 
ıiddetlendi 

Hankov, 21 (A.A.) - Çin tebliği: 
Pinghan cebheainde Şinşian civarında 
fevkalade şiddetli bir harb olmaktadır. 
Fenk,ua girmeğe muvaffak olan bir 
dllfman kolu bozguna uğratılmıştır. 

Bu suretle Kayfeng'e kar§l japon teh
didi bertaraf edilmi,tir. 

Çin kıtaları Tainpu'nun şimal mın
takasında düfmanın çok şid.detli topçu 
ateıine rağmen Şovşien ve Liangşia
tiyen üzerine taarruzlarına devam edi
yorlar. 300 japon askeri öldürülmüş
tür. Şehir içinde dün başlayan sokak 
muharebeleri bilhaBSa Tsining'in şimal 
kıamında tiddetlenmektedir. Japon
lar, tehir üzerindeki hakimiyetlerini 
muhafaza için büyük gayret 1arfedi
yorlar. Tsinpu'nun cenubundaki Çin 
kıtaatı ileri yürüyü,lerine devam ede
rek Pengpu'nun timalinde 15 mil ka
dar ilerlemiflerdir. 

SUf'lv iatika11Ultinde japon 
kl:ııyiki 

Diğer taraftan japon kıtaları Şuşov 
istikametinde yaptıkları tazyiki artır
mıtlardır. Hopei'nin garb kıyıamı elde 
etmeğe çalifıyorlar. Bu bölgeden alt
mıı mil ötede çok kanlı bir çarpışma 
cereyan etmektedir. 

Şansi bölgesinde de üç aylık bir sü
kunetten sonra muharebe tekrar başla
mıştır. Japonlar, Tayuvan'ın yüz mil 
cenubunda ve Şanıij'nin f8rkmda taar
ruza geçmi,lerdir. 

Tainpu'nun cenub mm taka•···•"'• 200 
japon ukerl ea!r edilmiş~·. l Japo,ıar 
Pengpu'nun cenub" 

1 
J ıınde b~u-

. ~ ı a ıyorlar M h 
na takvıye kı~ · u lre-
ı,en'laf}9.~Hi ,__,~\"i.~~-hı.v~. ,,, 
pon mevzilerini bombardıman ederek 
düşmana mühim zayiat verdirmiştir. 
Şi9ien'in ıimaiindo 20 japon tankı ve 
&anııteh tayyare meydanında da 12 ja
pon tayyaresi tahrib olunmuttur. 

Denizhank'ta bir tayin 

İıtanbul, 21 (Telefonla) - Deniz
bank kılavuzluk ve romörkörcülük ıu
beleri birlettirilmlt ve müdürlüğilne 
Faik SaWıaddin tayin edllmi9tir. 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Brükıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Pra& 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapcste 
Bükreı 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 
Stokholm 

630.-
0.795714 

24.19 
15.ııııo 
4.685 

86.7460 
3.4275 

63.4920 
1.4233 

22.6587 
4.2063 

12.3810 
1.9675 
4.2158 
3.9962 

106.19 
34.2857 
2.7268 

23.675 
3.08 

630.-
0.79375 

24.22 
15.1125 
4.6825 

86.7460 
3.4212 

63.4920 
1.4232 

22.6587 
4.2063 

12.3810 
1.9686 
4.2158 
3.9962 

106.19 
34.2857 

2.7268 
23.675 
3.08 
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13'®:8:1~;1 
Küçük ilan şartlar1 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kurut alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defaıı 
için 10 kuru~ almır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, ber aaur, 
kelime aralarındaki bo~luklar müstea· 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan futa her ıatır için ay. 
rıca 10 kuruş alınır. 

Kirahk: 

Sıhhiye durağında kiralık - 2 oda, 1 
hol banyo umumi - mutfak havagazı 

mevcud. Fazla eşya için depo - su vo 
kapıcı dahil 45 lira. Tel. 2923 Arel 936 

Kiralık - Adliye sarayı karşısında 2 
inci noterin üst katı kiralıktır. Müta.ca-
at. Tel No. 3717 979 

Kiralık mobil yeli oda - Y eniıehir 
İnkilab caddesi Dr. Abdullah Rasim 
Apartımanı No: 13 Terzi Bayan Sıdı
ka. 898 

Kiralık - Vekalet binaları yala· 
nındaki Yenişehir Konur aokak No. 

23 deki evin üst katı kiralıktır. Sela
nik caddesi 21 No. da Bay Doktor Oa
man Soydaşa müracaat. Tl:l970 878 

Kiralık - İki oda mutbak elektrik, 
su. Yenihal arkasında Naci Kıcıman 

apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye milracaat 933 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasında 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 3 
oda 1 hol, banyo, mutbak, su, elektrik, 
havagazını havi daire. Ziraat Enstitüsü 
Dahiliye başasistanı Nurettin Tel :2088 

952 

İs verenler: 

Hizmetçi iıteniyor - Çocuksuz bir 
aile yanında yemekten gayri orta hiz
metlerini yapacak bir kadın aranıyor. 

Yenişehir Fidanlık Yiğitk09un aokağı 
No. 15. 981 

Süt anne aranıyor -Tam aıhatli, ço
cuğu 3 aylıktan küçük olacak ve yanı
na almıyacak. Yenitehlr Tuna caddeal 
No. 24 müracaat. 935 
,:,atIJ1k• -
~ 

Sa .. , ıre ana - Bakanlık -
lar karp~ ıner. Kültür Bakaniıiı mu-

hasebesinde İsmet Arıduruya müra 
caat. 970 

Stılık arıa - Su deposu civarında 

İt bankaBI köşkü karşı Birasında 3 daire
li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın· 

mıı 720 M2 arsa satılıktır. Komisyoncu 
Vahdi, Telf. 2487 858 

Satılık arsa- Kavaklıderede İran se
farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılım§ arsa
lar üzerindeki 1400 M2 !ık hisseler sa 
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

Satılık kamyonlar - Ford, Fiat, 
Brennabor marka müstamel kamyon 
!ar satılıktır. Görmek istiyenlerin BOol 
monti fabrikasına müracaatları. Tel 
1842 796 

Satılık arıa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkilnde bakanlıklara yüz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 87g 

Satılık Analar - Ayn ayn veya 
toptan ucuz satılık arazL Yenişehirde 
Bakanlıklara otomobille beıer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

Satılık Arsa - Yenişehir İz~ 
caddesinde 6 ve ı 2 numaralı binala-ı 

arasındaki 1100 m. arsanın yarısı aatı 
lıktır. Şerait için Bayan Münire Ye 
nişehir yüksel caddesi No: 47, orta 
kata müracaat. 89g 

Satılık araalar - Y eni)ehlr Karanfil 
sokak Nafıa karımnda 485 m2, Sıhiya 
vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
aatılıktır. Telefon; 1449 939 

lş arayanlar: 

Bir alman profeoör - Almanca, fran: 
sızca ve İngilizce hususi dersler ver • 
mektedir, Uluı gazeteılne M. K. ru• 
muzuna yazı ile müracaat. 857 

Atçı ve mürebbiye - Muhtelif yeN 
lerde takdirle çalışmış her türlü alaf • 
ranga, alaturka yemek ve çocuk ort• 
hizmeti yapan bir bayan iş arıyor. ı.. 
tikli! oteli müatecirine müracaat. 880 

Dağınık: 

Y •nitehirde her türlü konforu havi 
Uç odalı veya iki odalı bir hollü daireaıy 

• ... ~manC:'i/eJlfeii •n'tecrUbeli ~~ ./. 
bir bayan almanca denılerl vermekte • 
dir. Ulus gazıcteıine "C. W." rumuu .. 
na mektupla müracaat. 980 

Telefon malzemesi alınacak 
Türk Hava KAırumunclan ı 
1. - Cins ve mikdarları a,ağıda yazılı telefon tesiaatr malzemeıl açıli 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır: 
Muhammen bedeli tık teminatı C 1 n • 1 

TL. 
500.-
800.-

1350.-

180.-

TL. 
37.50 
60.-

110.25 

13.50 

160 adet 7 metrelik telefon direği 
750 metre 2 çift nakilli ku,.,unlu va 
arma yeraltı kabloau 

1350 metre 1 çift nakili! kuf"!unlu ve 
arma yeraltı kabloıu 

10500 adet tuğla (kaıblo üıtüne di.a
mek için) 

2. - İhalesi 24.2.1938 perıembe gilnü saat 15 de Kurum Levazım Mtl
dürlüğünde yapılacaktır. 

3. - İştirak edeceklerin vesaik ve teminatlariyle birlikte hazır bulun-
maları. 950 

Mezbahadan kaçan bir 1 

boğanın yaptıkları 
İatanbul, 21 (Telefonla) - Bu la· 

balı Südlice'de mezbahada ürken bir 
boğa bıçak altından kaçarak iki ön a
yağı bağlı olmasına rağmen mezbaha 
kapısından fırlamış ve Halıcıoğluna ka
dar ilerlcmiı, bir kahvenin camlarını 
kırıp iki yolcuya çarptı.klan sonra ye
tişen poliıler tarafından kurşunla öl
dürülmüştür. 

Denizden bir kadın cesedi 
(ıkarıldı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Pazar 
günü Ortaköyde denizde bir kadın ce
sedi bulunmuıtur. Cesedin Pangaltıda 
50 yaşlarında Nakoviç adında bir ka -
dına aid olduğu anlaplmıştır. Kadının 
boğulmasının sebeblcri hakkında tah
kikat yaplmaktadr. 

Ölüm 
Müteahhid Hamdi ve Raif Tamerin 

babaları Mehmed Tamer uzun zaman
dan beri muztarib olduğu kalb hasta -
lığından vefat etmiştir. Cenazesi bu 
gün 22-2-938 salı günü aaat 12 de Hacı 
Bayram camisinden kaldırılarak Cebe
ciye defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleslnn. 
g18 

• A vuaturyada nazı 

tezahürleri 
Viyana, 21 (A.A.) - Bu sabah yüz

lerce nasyonal - sosyalist üniversite 
talebesi Almanya ile Avusturya ara
sında yapılan anlaşmayı kutlamak için 
şehir sokaklarında tezahürlerde bulun• 
muşlardır. Bunlar alay halinde şehrin 
batlıca caddelerinden geçmişler ve po
liteknik mektebine de gitmek istemiş
ler, mektebe giden yolun polis tarafın
dan tutulmuş olduğunu gördüklerin· 
den hiçbir hadise çıkarmaksızın geri 
dönmüşlerdir. 

Bütün vilayetlerde de hiçbir hadise 
çıkmaksızın buna benzer tezahürler 
yapılmıştır. 

Deniz müesseselerine kıymet 
takdir edecek komisyon 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Deniz 
müeueselerine kıymet takdir edecek 
komisyona denizbank namına deniz 
yolları idareai müdürü B. Sadettin ta
yin edilmittir. Azalar da tamamlandı· 
ğı için komisyon çalıııınalarına başla
dı 

Akay iki yeni vapur yaptırıyor 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Fabrika 

ve havuzlarda Akay idaresi için yapı
lacak iki vapurun proje ve planları bi
tirildi. Bu vapurlar Erenköy vapuru 
büyüklüğünde olacaklar ve projeler 
Denizbank umum müdürlüğünce tas• 
dik edilir edilmez İnf88ta batlanacak
tır. 
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Yeni 
kara 
yollanmız 

(Başı ı. inci sayfada) 
deceği ucuzluk da ekonomi vasıfları a
rasındadır. Şu halde eskiden . mevcut 
0~up ihtiyacı temin etmiyen bır y~lun 
bır an evel ıslahı, inşaata sarfedılen 
sennayenin faiz~ ve amortismanından 
fazla faide tevlid edebilir. 

EMNlYET: Arabaların devrilme ve 
Çarpışmasına sebebiyet verebilecek 
tehlike amillerini imkan dereceinde 
~altmak ve ortadan kaldırmak gere~
tir. Tehlike amilleri arasında fo&elerın 
S<>k tozlu veya çok kaypak otmasını, 
Sert virajları bulunmasını, bafka yol
larla ve demiryollarla karfıl8fllla&_ını, 
kasabalar içindeki yolların darlıgını 
Kayabiliriz. 

Tehlikeden korunma yalnız otomo
biller için bahse konmuf otmayıp ~~y
van1a çekilir arabaları, yayaları, bısık
letlileri de düşünmek icab eder. Bu 
hlaksadla umumi yolların ufak. kasa~a 
'.Ve köyler içinden geç.irilmemesı tercıh 
edilir. . 

SÜRAT TEMİNİ: içiıı yolun trafık 
kesafeti ile mıitenasip geniflikte ya
pılması, serbest virajları bulunmaınası 
lazımdır. Sürat temini aynı zamanda 
nakliyat masrafından kazanç de~~~
tir. Bugünkü motörlerden en buyuk 

b. üratrandımanın ancak muayyen ır s 
te alınabilmekte oldugunu bilirsiniz. 

KONFOR: Yolun tozsuz o~ı ~e 
· ·d· müsaıt larsıntısız, rahat ve serı gı ı~ 

olrnası demektir. . 
Bu vasıflar yolların güzergah ve ıs· 

t .k · · · • maktaı ı ametlerı: meyıllerı, arzanı ' 
fose kaplaması, sınai imalatiyle aıa:
dar oldugundan modern yolu bu -
kırntardan da izah etmek faideli olur. 

- Lütfediniz. • •. 
- Bir yolun güzergahını tayın ıçm 

iki nokta arasında mümkün olduğu ka: 
dar kısa bir istikamet seçilir. Aradakı 

d. 1 yolu kasabalara uğramak makaa ıy e 
Uzatmak umumi nakliyat bak~~an 
zararlıdır ve bu, umumi ~enf~~~ıne~: 
•~si menfaatlere feda edı~~aı k hatla· 
tır. Bu gibi kasabaların tıaa "h dil-
. ba- 1anınası tercı e 

.rıyıe esas yola g güzergahı-
- k . U mi yolların, ... e tedır. mu k ba ve köyler 
na tesadüf eden ufa~ a~ ıanndan 
içinden gesirilıneyıp, d enarberi kabul 
., . k aeneler en 
.. tçirilınesı ço . tir Son senelerde 
:.fdiı~Jılı o;cnsJO • 1 • .. ül' erek 

;ı\ • d mahzur u sor 
~en geçınesı e 'ltisak kıamıları 
tehir dışından geçen 1 

)'apılmıştır. . 'Jr,in i mesele yo-
Güzergah bahsınde 1 c. kısımları-

lun müstakim ve . ınilnh~ kadar ucun 
dır. Eskiden, kabıl oldu_g d'lmekte i
lnilstakim kısımlar tercih ~ tı cavüz e-
ken bugu'"n ür. kilometreyı e k 

ıı ··rü].me te-
d~n aliny,i.man~ z~hlar~ otomobıl 
dır. Çok uzun aiınyı~ tıaua1ının 
kullanan kimsen~n dık~at }muştur. Bu 
ilZaldığı tecrübe ıle ıabıt 0 'bi bil-

.. 1A bin metre gı 
&~n, ideal yol p an:Uünhanilerle bağlı 
Yuk nısıf kuturlu l ' k alinyi-
b. . . k"toınetre ı 
ır, nihayet ıkı ~. tınektedir. Yol 

nı~nlardan teş~k_kul .:et kurblardır. 
planında en miıbun cı ı' de 500 

·· l'"k araz l'lısıf kuturların, duz u 
1 

da 300 
arıza ar 

ınetreden, orta derece treden da-
ınetreden ve dağlıkta lOO_ ıne 

1 
tekniği

ha küçük oımaması yenı yo 
. Yalnız ıneınleke-

tıın esaslarındandır. - ı k yer-
timizde oldukça arızalı ve dag 

1 
d bu 

1 ollarımız a 
erden geçmekte o,lan Y flara .. ··k masra 
§artın temini çok buyu . .k. halde 
ınütevakkıf oldug· undan şımdı 1 t'ı 

b l"" arure 
30 metreye kadar kurb ka u u z 
Vardır b"l 

YOLUN PROFİLİ: Yeni otomo 1 

ve kamyonlar yüzde on ve hatta -~a~a 
km · a musaıt fazla meyilleri kolay çı ag . i-

olmakla beraber süratli ve kesıf traf . 
ge maruz yollarda nakliyatta ekonomı 
Ve tehlikeye karşı emniyet bakım~ndan 
meyillerin - kabılse - yüzde _beşı. g~ç: 
memesi ve bu gibi azami meyıllerın ıki 
kilometreden fazla devam etme -
ıncai istenilmektedir. Karşı~ıklı _ge
len süratli otomobillerin meylın degı!
tiği noktalarda kafi bir mesaf~den bı
ribirini görebilmesi için ~eyıl . kırı~ı 
yerleri yatık münhaniler ıle bırlettı-
rilmektedir. . r -· 

ARZANİ MAKTA: Yol genış 1.gı 
. Ab" bı"r keyfıyettır. trafık kesafetine ta ı . 

b .. lerın Fakat b .. k '" kamyon ve oto us . ugun u b"lmesı 
.süratlerini kesmeden karşıla~a ı .. 
· · l· - · }uzum go-ıçin 6 metre şose genış ıgıne 
rülmektedir yol mütehassısları yol ge-
• 1. _. • tiyle tasarruf 

n.ş ıgıni azaltmak sure . . 
1 . • . aleyhındedır er. 

temınının tamamen 
· lig~ i 5 metre 

Evvelce normal şose genış r . 
alınmakta idi. Şimdiki hal~e ma 1 

1 
ı~

kanlar bulunabildiği takdırde şose enn 
. l"kt yapılması ve asgari 6 metre genış ı e k 

tannda baş a 
§ose kaplamasının kenar timlik 
renkte olmak üzere 20 - 50 san k t 

ı ban e -bir bordür bulunması ve yo un 
1 

k 
1 • . • k metre o ma en en az bır, bır buçu i 
il 9 metre gen t -. zere platformun en a~ . 
lıkte olması tavsiye edılıyor. . •• 'n 

k tı temını ıçı 
Yağmur sularına a ın . 

f ·1· haddebtir. Şoselerin arzani pro ı ı mu .. 
. ·· t ır.ın zaFakat fazla muhaddeblık sura :s 

• 11 da bunun rarlı olduğundan yenı yo ar 
Ylizde ikiye kadar azaltılmasına tema -

Ut US -9-

Avam kamar1nda 
hararetli bir toplantı 

(Başı 1. inci sayfada) 

sil ettiği fikirlerinde toplandığını söy
lemif ve "İngiltere. ttalyadan evvel e

. de •'"rih bir temınat ve anlaşma be-
mır .. . d .. 
yanatı alması icab ederdı,, emıştır. 

Hükümeı aleyhinde takdir 
Londra, 21 (A.A.) - ~~~m k~_ma~a

sı kulvarlarında söylendıgıne _gore ~
çi partiıi yarın hükümet ale~hı_nde b-~~ 
takrir verecektir. Toplana_~ ıntıba ~u-

. ı'kı· gün sürecegı merkezın 
zakerenın 

dedir. 

lngili.z italyan münasebet
lerinde salah 

Londra, 21 (A.A.) . - Sal~iyettar 
mahfillerde, Edeni Chembe~laı_n'. ark_a 
arkaya dinlendikten sonr~ ıngılız - ı
talyan münasebetlerind~. bı~.s~lah man 

d. - r her türlu mulahazanın 
zarasının ıge d. Me-
üstünde olacağı ıöylenm~k~e ır_. 
buslar partinin kendi şefını_takı~ ede-

ğ . .' e Eden ile mütesanıd bu una
ce ını v . . eğini tahmin e-
cakların 20 yı geç~Y~~raller de kabi-
diyorlar: Nahaasyot~ de;am edeceklerdir. 
neye müz re 

Meclis istifa eden nazıra, sandalya-
. }erile feda eden devlet a-

ıını prensıp . b eden tam hür-
aamına yapılma&• ıca 

meti gösterdi. 
Hükiimetin vaziyeti 

Londra 21 (A.A.) - Dış politika 

d kl müzakereleri takib edecek 
hattın a .. · af 
olan nihai reylerde hükumetın muz -
feriyeti başvekilin nutkundan • son~~ 

kser mebuslar tarafından temın edı -
e . 
miş addedilmektedır. d hisse 

Disiplinin ekseriyet araaın_ a 
galebe çaldığı bildirilmektedır ... 

Lord Hali/<U dıf bakanlııını 
kkaten idare edecek 

mut10 A A ) - Rellllen bildi-
Londra. 2l ( Lo. d. Halif as şimdiki 

ildiA-" e göre r 
r .ın . . areti umurunu ted-
halde harıcıye nez 
vire mernur edilmiştir. -

• • 
Mütehassıslar yen1<amı 

kemerinin yıklmasmı 

istemiyorlar 
İetanbul, 21 (Telefonla) - Ye?.i ~

ıu'g\ı.nae i>ir:ıtdtııı~\sı,"l.Üff.lt.r...wuıiut
mlsyonda tstanbuldaki müze müdür
leri, akademi müdürü, profesörler ve 
alakadarlar bulundular. Komiıyon ıu 
kararı verdi : 

Kemerin tarihi değeri büyüktür. 
Yeni cami kadar da ealridir. Duvarla
rında ve tavanlarmda hiç bir yerde eti
ne rastlanmıyacak kadar güzel çiniler 

ijK•Jll•l·Dli~ 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Puar : İltanbul ecnneal 
Puarteal Nerku ,; 
Salı ' Ankara ,. 
Çarıamba Yeni Ye Cebeci ecnnelen 
Pertembe Halk ve Sakarya • 
Cuma Eıe eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eoitehlr ecaneleri 
HALK ve YENl SlNElıılALARDA 

MATİNELER 

Hergiin 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarteal 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

J>uar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıOnlerlnden bqb 
H A L K ıinemumda herıtin halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiome &Unleri: Puartesl ve Cuma 
LVZUNLU TELEFON NUMARALARI 
Yan&ın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Selılrleraruı: 2S41 • 
2342 - Elektrik ve Havapn Arıza Me
murİutu: 1146. - MesaJeri Şehir Anba
n : 3705. - Tabi Telefon numaralan: 
Zincirlicaml civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir, Hawsbaıı Bizim tabi: 232~ :
Havuzbaıı: GliYen takıl: 3848; Bırlık 
taksi: 2333 - Çankırı caddeli, Uluı tak
si: 1291. 

OTOBÜSLERİN t 1 k ve S o n 

SEFERLER! 
Sabah Akıam 
ı 1 k Son 

ıefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dcre'den Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulu M. na 7.10 23.30 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den UhıL 11. na 8.00 20.30 

Ulus 11. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulu M. na 6.30 21.30 

Uluı 11, dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etllk'ten Ulaa M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'yt. 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 . 20.30 

Cebeci'den AL fabl. ra 6.30 
AL fabL dan Cebeci'ye 17.15 
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.10 
S. puar'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. puan'na Sl.45 

Yeniıelıir, lıtaıyon ve Bakanlıklara 
Uluı il. dan Yeoiıehlr'e 7.00 

her saatr bet ıece muntazam seferler 
birer saat sonra baılar. 
Aktamlan Uluı meydanından Yeni· 

ıehir'e ve Yeniıehir'den Uluı meydanına 
cidecek otobUalerln hareket Aatleri, ıine
malarm datrlrı saatlerine tlbldir. 

POSTA SAATLER! 

Poıta saat 19 a kadar İltanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlll 18 e kadardır. 

TREN SAATLER! 
__ ,, - r -w-.. - • ---- --

akıam 19.15 ve 19.4S 
de (Alı, pereembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

Samıun battma ı Her&iln Sl.35 (KaJHo 
ri, Sıvaa, Amu7a bu 
hat llaerindedir). 

Dl~bürr hattı ı Berıtla t.40 
Zonpldalr battı t .. 15.00 
Kınkkale:ye ra:yotobilı • 16.05 

vardır. Eserin dini mimwi ile alikaaı G O N D E L I K 
yoktur. Şehir mimarisi b~ımmdan --------
bir §iheeerdir. Yılı:ılmuı katıyaı ba- • Hicri - 1356 Rumt-1353 

Şubat: !I 
8. D. his mevzuu olamaz ve olrnamalııdll'. . Zilhicce: 21 

Komisyon, kemerin .kaldı~ı takdır- Günq: 6S·.f· 
de gidiş gelişi güçleştıreceğı ~k~
dak" 'ddiaları da taso,;ib etmemıı~r. 1 1 

Hnnrif Vekaletine göndenlc
Rapor~...-

cektir. 

lmrab'ya gönderilen 
mahkômlar 

İ b ı 21 (Telefonla) - Denizli
stan u, ·· İm-

den getirilen 36 mahkWn bu gu!' . 
ralıya gönderildi. Bunların hepsı çıft-
çidir. -

Çeşme plajı 
I mir (Hususi) - Bu sene. Çeşme 

la ~na ;ağbeti artırmak için yeni .bay
p J u her hafta Çeşmeye bır se
raklı vapu~r Vapur cumartesi akşa-
fer yapakc~ ed~cek ve pazartesi sabahı 
mı hare e 
dönecektir. 

. . . Kurblarda, süratli giden .. 1 dıtmıştır. . · 
yu e bı"Iterin anilmerkez kuvvet teıdın
otomo "k düşmemesi için, e -
le kayıp tehlıldeyğe gibi arzani profilin 

. narda o u u , . llar 
ınıryo Ukseltilmesı yo -
dış tarafına doğru y . · Saatte 60 ki.. etmıştır. 
da da taammum .. . . 500 metre-

f 1 surat ıçın 
tometreden az a lu münhanilerde 
den küçük nısıf kutgiurb. daha dar kurb-

'h · ar. olduğu 1 
buna ı tıy :s. "kd fazla genişlik ve-
1 d la bır mı ar 
ar a yo .. _,n-ektedir. 

· l"" ınlu goı-ı.uu• rilmesı uzu d beklenen şey -
Ş kaplamasın an w 

o&e .. ksiz düzgün ve sag-
ler çukursuz, tumse k ol -

b' athı toZ1uzluktur, kaypa 
lam ır s • . dir ki fazla oto -
mamaktır. Bunun ıçın 11 ' d kırma 
mobil trafiğine maruz yofa~; ~bi mad-

oselerin katran ve as • 
taş ş 1 kaplamalarla teçhız 
delerden yapı ma i 

kvi esi zaruri görülmekted r. 
ve ta Y ••• 

Kara yolları inşasının basit bir iş ol-
maktan çıkını§, modem yotlanakn mobu-

'k tını• ve an<: dern bir teknı yara :ıı • • • _. 

k ·~· icablan yerine getinldigı te nı.ın . . . 
kdi de esaslı bir yol ıebekesı teaı.aın -

ta r w• • •• ka 
den fayda beklenebilecegının muna . -
şa götürmez bir hakikat olarak benım-

• lduğunu izah eden mütehassı -
senmı ş k. 
sın mütalealarına iştlrik etmeme• ~m-
klnsızdır. 

Akpm: 17 52 

Soldan sala: 
1- Kurban bayramında keıilen 
2- Örmekten emir - Elhiz villyetinin 

reni ismi. 
3- çine binilir ve uhibinin türküsü ça-

iınhr. 
4- Soy. 
5- htenin Jı:ıaaıı - Genitlik. 
6- Salatası yapılır - lıyan eden. 
7- Mülk - Beyaz. 
8- Geldanilerin komıuıu. 
9- Tı - Bir nevi danı. 

Yularrdan aşafıya: 
1- Nehirlerin üzerine kurulur. 
2- $11 - Av köpeff, 
3- Uzunluk 
4- Saçımızı keıen - Lahza. 
S- Bir renk - Topu ayaktan ayafa ıeçir

mek. 
6- Bileğimizde atan damar - Uı;an mah· 

lOk. 
7- Tavlada atılan - Ri. 
8- Kesmekten emir 
9- Balık tutmak için 6rUlilr - Çocutu u

)'11tmak için söylenen prkı. 

lımlr Enternasyonal 

Fuar.na haz1rlanınız 

20 a§ustos 20 eylül 

1938 3-7041 

B. Hitlerin nutkunun 
dünya gazetelerinde 
uyandırdığı yankılar 

Hitler, Avrupadaki nüfuz ve bakimi 
yetini arttırmıştır.,. 

Hayati kararlar Londrada 
,·erilecek 

Nevyork Herald Tribune, şöyle dl 
yor: 

"Hitler, Hitler olarak kalmıştır. De 
ği9memiştir. Önümüzdeki devrede Av 
rupa tarihine yolunu çizecek olan h~ 
yati kararlar, Londrada verilecektir. B. Hitler'in dün Rayftag'Ja verdiği 

büyük nutkun dünya matbuatın

da uyandırdığı aki.leri, Anadolu 
Ajwuının günlük bülteninden a -
larak aıaiıya koyuyoruz : 

Almanya 
-"Almanya hor göriilcmez" 

Berlin, 21 (A.A.) - Gazeteler he -
yecanlı bir lisanla B. Hitler'in nutkun
dan bahsetmektedir. 

Völkischer Beobahter diyor ki: 
"B. Hitler dün yalnız mazi ve istik

balin alman siyasetini almanlara has 
bir açıklık ve vüzuhla izah etmekle kal
mamış fakat aynı zamanda bunu kuv
vetle bütün dünyanın önüne de vazet
miştir .• Bu halas verici nutuk, şimdiye 
kadar olduğundan daha büyük bir kuv
vetle bize Hitler Almanyasiyle bütün 
dünyanın elinde bir oyuncak olan eski 
j\lmanya arasındaki uçurumu göster -
mektedir. Bugün Almanya, hiç kimse
nin hor göremiyeceği bir büyük devlet 
olmuştur." 

'•Devletler ferah nefes 
alabilirler" 

Montag diyor ki: 
" Bütün dünyanın fırtınalı bir hava 

içinde dinlediği bu nutuktan sonra mil
letler ve devletler ferah nefes alabilir
ler. Bu nutuk havayı tertemiz bir hale 
getirmiştir. Hakikati sevenler v~ Av~u
pa havasını uzun zamandan ben ze~ı~ -
liyen·yalanlarla mücadele edenler ıçın 
vaziyet yeniden büylik bir sarahat ke.s
betmiştir." 

Berliner Montagspost diyor ki: 
"Alman milleti nanuna söz söyliyen 

Hitler'in lisanı sarihtir. Dünkü nutuk, 
Avrupa devlet adamlanna takip edil -
meal lbım gelen yolu ipret etmekte -
dir. Almanya arzularında itidal g<>-ter
mefe hazırdır. Fakat biz sulha olduğu 
kadar kendi ıerefimize de chemiyet ver 
mekteyiz." 

Berliner Morgenpoat diyor ki: 
" Bugilnkü Almanya bir tek kütle 

tefkil etmektedir. Adolf Hitler Al
manyası kendi menfaatlerini müdafaa
ya umetmit bulunmaktadır ve hazırdır. 
Almanya, bütUn dünya milletleriyle fU 
apğıdaki aynı fikirde milıterektir. 

"Yalnız sulh, hakiki insaniyete ve 
terakkiye hizmet eder." 

Fransa 
. Fransız mahfil1eri soğuk 

kanlı davrandılar 

Paris gazeteleri, B. Hitler'in nutku 
ve B. Eden'in istifası ile meıgul olmak
tadır. 

Petit Parisien diyor ki: 
" Fransız mahafilinde B. Hitler'in 

nutku ıoğuk kanlılıkla kartılanmıt ve 
biç bir ıürpriz uyandırmamııtır. Bu -
gün her zamankinden daha ziyade kuv
vetli bir aiyaset llıım gelmektedir." 

Avrupa nasıl organize 
edilebilir? 

Echo de Paria diyor ki: 
"B. Hitler, Avrupa'nm organize e· 

dilmesini ancak bir cermen hegomonia 
ile kabul etmektedir. Halbuki bizim fik
rimizce, bu organize edilme keyfiyeti, 
yalnıs milli devletlerin ıiyaai iatikWi 
ve mWkiyetlerinin tamamlığı üzerine 
kurulabilir. Bir tek hakimin kendi azmi 
ile bozabileceği bir sulha kim inanabi -
lir? Burada B. Hitler'in "Mein Kampf" 
eeerlnde yazdığı bir satırı hatırlatalım; 
"Avrupada Almanyadan başka birinci 
derecede hiç bir askeri devlet kalmama
lıdır, Almanyanın emniyeti bunu icab -
ettirmektedir.'' 

Sen Sehastien' deki gizli bir 
tayyare karargahı 

Figaro diyor ki: 
"İspanya meselesi hakkında ıunu 

kaydedelim ki Franko ile beraber İs
panya' da harbeden alınanlar ve italyan
lar, ıöylendiğine göre, sanki iıpanyol 
naıyonalizminin istikllli azmi ile hare
ket etmekte imiı. Bu beyanatı memnu
niyetle kaydetmek iıtem. Fakat o hal-

de San. Sebastien'da yapılmakta ohn 
gizli tayyare hangarlan kime karşı ku
ruluyor? 

Avusturya meselesi 
Fakat B. Hitler'in nutkunda en zi

yade kayde lazım olan cihet Avustur -
ya hakkındaki beyanatındaki ikinci de
rece mahiyetli tondur. Viyana'ya ka· 
bul ettirdiği ıartlara mukabil B. Flitle~
in Avusturya iıtiklilini reamen teyıd 
edeceği bize temin olunmuştur. Bu ke
limeyi dünkü nutukta biz işitpıed~k. B. 
Hitler Berchtesgaden görüşmelerınden 
sanki bir vali ile yapılmış görüşmeler 
imiş gibi bahsetmiştir." 

Hak ve hürriyet 
Ordre gazetesi diyor ki: 
"B. Hitler Alrnanyaya aşıladığı i

mandan çok büyUk bir gurur ile bahse
diyor. O halde eğer bir gün bir ıey olur
sa, tayyarelerin süratlerinin, tankların 
kalınlıklarının, topların namlularının 
ve yahut alayların adetlerinin yaln~z 
batına kifayet etmiyeceğini arada bır 
dütünUyor demektir. Biz hak için az 
çarpıpnadık. Hürrivet için daha iyi çar
pıpbiliriz." 

Hesaba katılması icab eden şey, B. 
Hitlerin nutukları değil, B. Eden'in 
istifasıdır. 
Eğer bu istifa keyfiyeti, İngiltere• 

nin bir dört devlet ittifakı pvücuda ge
tirmek hususunda ciddi bir teşebbüste 
bulunacağının bir nişanesi ise bu halin 
italyan ve alman satvet ve nüfuzunun 
artması ve Frasanm satvet ve nüfuzu
nun kaçınılmaz bir surette inhitata uğ
raması bahasına Avrupada hiç olmazsa 
muvakkat bir uzlaşmayı satın almağa 
müncer olması muhtemeldir, 

Yunanistan 
Türkçe terimler ve türkçenin 

temizlenmeai 
Katimerini gazetesinde B. N. Mos

kopulos, yunan dilini yunanla\ tırma 
mücadelesine şu yolda devam etmek· 
tedir: 

.. Almanlar da dillerini temizlemeye 
ve yabancı kelimeleri atmaya başla· 
mışlardır. Almanyada bu işe bir asır 
evvel başlanmıştır. Fenni ıstılihlan 
da latinceden Almancaya çevirmişler· 

Kuvvetli olmalıyız dir. Şimdi Türkler de fen ıst~lahlarr· 
Epoque gazetesi diyor ki: nr arapçadan Hitinceye çevirerek 
" Sergüzeştlcrin önüne geçmek için tUrkleştirmektcdirler. Yunancada ol

bir tek çare vardır: Bu da kuvvetli ol - duğu gibi arapçanın da terkip kudreti 
mak ve müttefiklerimizle sıkı irtibat ha- büyüktür. 

0

Alrnan dilinde bu kabili
linde bulunmaktır. lngilterenin ise, in- yet bulunmadığından, makoranya ka· 
firad halinde geri çekilecek ~erde, .~· dar uzun kelimeler türemiştir . 
Eden'iıı anladığı gibi ıulhun ıdameaı ı- Yunan dili temizlenirken, yalnıs 
çin dünyada oyniyacağı büyük rolü dü- telSffuz edilen kelimeler de düzeltil• 
şUnmesi lizımdır, Yeniden muzaffer melidir. Bunlar da (Grusuziz Yalmia-

dldi aıtmda' "1fülul\all•tmın',~"U\nıMı\ız ruı'?!ı.1!dRfHfilrv.nNeL 1y'Jiı1!Ytlr'"Ju ffilr. 
b' 1 li · ,, 1i seferberliğe iştirak etmelidir. Spor 
ır eşme yız. ile beraber gitmekte olan bazı yaban· 

Nutkun umumi manası nedir? cı kelimelerin gin_n~si~e de şimdidet1 
Oeuvre gazetesi diyor ki: meydan vemıemehyız. 
"B. Hitler'in İapanyada cumhuri • N. Hashapulos 

yetçllerln galebealne kal'fl koydup n-
to İtalya ile tam bir ukert anlaflD&DlD TiirlıiyeJe açılan yeni labrikalar 
Jrabulilnll tazammun etmektedir. Bu 
keyfiyet AJmanyanm ttalyaya karp al
dığı bir teahhüttür. 

Umumiyet itibariyle bilyUk devlet
ler reamt daireleri, bu nutku, her za -
manltinden daha fazla tehdidçi bir ma
hiyette görmektedir. Nutkun uınuml 
manası sarih olarak ıudur: İspanyada 
barba devam, Avueturyada tazyikin 
fazlalaştınlmasr, Çekoslovakyaya karşı 
tehdid, Japonya ve İtalya ile takviye e
dilmit ittifak, ve nihayet hepsinin il.s -
tUnde naziliğin tam zaferi teminatı.'' 

Avrupa ve sulh için 
bir tehdid 

Populaire gazetesi diyor ki: 
"B. Hitler'in nutkunun sulh için ve 

Avrupa için bir tehlike ve tehdid oldu
ğu muhakkaktır. Ufuklann yeniden ka
rarmakta olduğunu endişe ile görüyo -
ruz. Demokrasilerin kaybedecek zaman 
lan yoktur. Demokrasiler, faşist dikta
törlerin harpçu deliliklerine, medeni -
yeti, hürriyeti ve sulhu yıktırmamak 

hakkındaki azimleri ile mukabele etme
lidir." 

Fransız hükümeti ne yapacak? 

Hwnanite gazetesi diyor ki: 
"Dün B. Hitler, insanlığın yüzde 

doksanına karşı harb ilin etmiştir. 
Fransız hUkümetinin bunu anlayıp an
lamadığmı yarın öğreneceğiz. Baka -
hm, bu hükUmet, korkakça bir intihara 
mı, yoksa vazifesini ıuurlu bir ıurette 
yapmağa mı hazırdır. Kroll operası bi
naaında yükıelen bu tahrike karp ıulh 
seven milletlerin toplanma11 hakkında 
seıini yükseltir, ise, beteriyetin yüzde 
90 ı arkasından gelecektir." 

Blrleslk devletler 
Bitler' e karşı azimkir 

davranılmazsa .•• 
Nevyork, 21 (A.A.) - Baltimore 

Sun, diyor ki: "İngiltere, Hitlere kar
şı azimkirane davranmıyacak olursa 
Franaanın bir fCyler J"lpmaıı beklene
bilir. Fakat Fran1a da azimkirane ha
reket etıniyecek olursa diğer herhangi 
bir milletten hiçbir ıey beklenilemez. 

Bu &azete, ili ve ediyor: 
"Dün vukua gelen 'etin ne olduğu 

açıkça söylenebilir: 

Proiadan: lstanbuldan alınan ha
berlere göre, Bursada ve Gemlikte 
iki yeni fabrika açılmıştır. Bursa 
Merinos fabrikası yılda bir milyon 
200 bin kilo yün ipi yaparak memle
ketin ihtiyacının yüzde 85 kısmını 

yetiştirecektir. Türk sanayiinde göze 
çarpan bu seri terakki hayrete şayan
dır. 

Boğaziçinde kömür depolcuı 
Proiadan: Yunan vapur sahiblerin

den kaptan H. N. Pateras kömür de
poları meselesi hakkında şu makale· 
yi yazmaktadır: 

'"Türkiye hükumetinin Boğazlarda 
aari bir kömür istasyonu kuracağını 
gazetelrde okudum. Keza bazı kimse· 
lerin Midillide Sığrı burnunda bir 
antrepo yapılmasını tavsiye ettikleri
ni de gördüm. Halbuki Keo adası va
purların tam yolunun üstündedir. Bu 
adanın mükemmel bir limanı da var
dır. Keo adasında kömür deposu da 
bulunmaktadır. Mihalinos şirketi bu 
adada mükemmel tesisat vücude ge
tirmiştir. Son üç yıl zarfında Keo kö
mür istasyonuna 65 bin ton kömür 
girmiştir. 

Yuaoslayya 
iyi na•ihat altından kıymetlidir 

Pelgradda çıkan Pravda gazetesin
den: 

"Üç gün içinde İspanya sularında 
iki İngiliz gemisi tecavüze uğradı. 
Eden bu hadise akibetlerinin çok şid
detli olacağını mücrimlere ciddi bir 
surette hatırlattı. Akdenizdeki harb 
gemilerine su üstüne çıkacak her de· 
nizaltı gemisinin hemen batırılması 
emri verilmiştir. 

Bu şiddetli sözleri ciddi telakki et
mek lazımdır. Bunu bilhassa korsan
lara yardım edenler anlamalıdırlar. 

Tevfik Rüştü Aras bundan bir kaç 
ay evvel alakadarlara Kemal Ata
tilrk'iln tavsiyelerini tebliğ etti ve 
dedi ki: 

"Türk sularında görünecek her de
nizaltı gemisinin derhal batırılması 
için sahil bataryalarına emirler veril
mittir." 

O zamandanberi türk sularında hiç 
bir denizaltı gemisi görülmemiştir." 
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Yol inşaatı 
İzmir ili Daimi Encümeninden : 

Gülbahçe - Karaburun yolu inşaatı i
çin 17. şu bat. 938 tarihinde yapılan ek· 
siklltmede bazı teklif mektuplarında 
noksanlık görüldüğünden aşağıda ya
zılı hususat dairesinde bu işe aid ek
siltmenin yeniden yapılmasma karar 
verildiği ilan olunur: 

Eksiltmeye konulan iş: 'Gülbahçe -
Karaburun yolunun 9 + 947 - 2 + 33f, 
ve 8 + 025 - 26 + 986 kilometreleri a
rasında yeni şose ile 46 menfez ve lC 
+ 100 kilometredeki 2 - 10 açıklığın
da bulunan Balıkova köprüsünün ya
pıları keşif bedeli 120055 lira 23 kuruş
tur. 

Eksiltme: 7 Mart 938 tarihine rast!:l
yan pazartesi günü saat 11 de İzmir 
ili daimi encümeninde kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. 

İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mu
kavele proje!!i, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni ve hususi şarmamı.: v~ 
projeleri İzmir, Ankara, İstanbul Na
fıa müdürlüklerinde görüp inceliycbi
lirler. 

Eksiltmeye girebilmek için: İstek· 
Iilerin 7253 lira muvakkat teminat ver
mesi ve Nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ile Ticaret oda
sı vesikasını teklif mektuplariyle bir
likte yukarıda üçüncü maddede yaz:lı 
saatten bir saat eveline kadar !:zmir vi
Jayeti daimi encümeni başkanhğm3 

teslim ederek makbu~ alma"-:rı lazım
dır. Postada olan gecikır ırr kabul e-
dilmez. (433) 9'.:0 

Giresondo hastahane 

yaptınlacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğiintlen: 
Giresun vilayet merkezinde yeni

den inşa edilecek hastahane b .. ıasının 
kargir ve betonarme kısımları vahid 
fiyatlar üzerinden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 48835 liradır. 

Tekliflerdeki tenzilat vahid fiyatla
rın umumu üzerinden yapılacaktşır. 

Eksiltme S mart 1938 tarihine tesa
düf eden cumartesi günü saat on bir· 
de hususi muhasebe binası içinde top
lanacak olan vilayet encümeninde ya
pılacaktır. 

Vahidi fiyat cedveli, şartname, mu-

dige; evrak 24ô riür~ş·- ınuıratnincrJ 
Giresunda Nafıa dairesinden verile
cektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku-

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ma· 
halli ticaret odası vesikası ve 1938 se· 
nesi için muteber Nafıa vekaletinden 
alınmış en aşağı 25000 liralık yapı iş
leri müteahhidlik vesikasiyle 5 mart 
938 cumartesi günü saat ona kadar 
Giresun daimi encümen reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. ( 447) 947 

Tamirat eksiltmesi 
Eıkiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

28. 2. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de Eskişehir Nafıa mü 
dürlüğü binasında toplanacak komis 
yonda 7726 lira 22 kuruş keşif bedel
li Eskişehir ceza evinin tamirat ve 
tahkimat işi eksiltmesi aÇık olarak 
icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 579 lira 47 ku
ruştur. 

Bu işe aid proje, keşif, fenni şart· 
name, eksiltme şartnamesi her zaman 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair ibraz edecekleri vesaika is
tinaden Nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyetnameyi ve senesi için
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
hamil bulunmaları şarttır. (367) 941 

Gümrük 

karakolu 

muhafaza 

yaptırılacak 

Mardin Nafıa Dairesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Mar
din İlinin Nusaybin kazasında yapı
lacak gümrük muhafaza karakolu in

taatr. 
2 - Keşif bedeli 24854 lira 23 ku

ruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavelename 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D) Keşif, tahlil ve silsilei fiyat 

cedvelleri. 
E) Proje. 
İsteyenler bu şartnameleri Mardin 

Nafıa dairesinde görebilirler. 
4 - 31 ikincikanun 938 tarihinden 

'l!JLUS 

1 

itibaren pazarlık suretiyle yaptırıla-ı 
cak olan bu iş 3 mart 938 pe~ 

gününe kadar her hangi bir günde 
evsafı matlubcyi haiz talih zuhur e
derse Mardin Nafıa dairesinde topla-
nacak olan komisyonu mahsus kara
riyle ona verilecektir. 

5 - Bu işe talih olmak isteyenle
rin 1864 liralık teminat akçesini ver
mesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 364S 
sayılı resmi gazete ile neşir ve ilan 
olunan müteahhidlik vesikasiyle ma
li vaziyeti hakkında ticaret odasından 
alman belgeyi işin ehli olduğuna da
ir ehliyet vesikasını göstermesi şart
tır. 

6 - Bu iş için daha fazla malUmat 
almak isteyenlerin Mardin Nafıa da
iresine müracaatları ilan olunur. 

(347) 768 

Saf akalapamuğu satlşı 
Nazilli Pamuk Tohumu Orebne 

Çiftliği Direktörlüğünden : 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 

937 senesi saf akala pamuk mahsulü 
aşağıdaki şartlar dahilinde satılacak
tır. 

1 - Müesesenin bu sene mahsulün
den ıslah kısmına aid 932 kilosu A 
markalı ve 1927 kilosu B markalı ol
mak üzere ceman 14 peresede 2859 ki
lo saf akala pamuğu kapalı zarf usulü 
ile satılacaktır. 

2 - Satış 11 mart 938 cuma günü 
Nazilli malmüdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Verilen fiat muvafık görüldüğü 

takdirde ihale sözü geçen günde saat 
(11) de olacaktır. Kanunun tarif etti
ği şekilde hazırlanan teklif mektup
larıının o gün nihayet saat 10 a kadar 
komisyona verilmesi lazımdır. · 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bede
lini tamamen malsandığına yatıracak 

ve malsandığı makbuzunun ibrazında 

mal müşteriye hemen o gün müessese
nin ambarında teslim edilecektir. Müş 
teri malı üç gün zarfında mües
sese ambarından kaldırmağa mec -
burdur. Aksi takdirde kati teminat 
irad kaydedilecek ve malın kaldırıl

masından imtina olunduğu takdirde 
yapılacak ikinci satışta vaki olacak 
zarar ve ziyanı müşteri tazmin edecek 
tir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli 
mahkemesidir. Mutad veçhile her pe
resenin kanaviçe ve çenberi saf pa
muk yerine gidecektir. 
L- Muvakkat teminat 82 liradır. 
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masraflar müşteriye aiddir. 
6 - Malın nümunesini görmek isti

yenler lstanbulda ve lzmirde ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müessese 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

(464) 971 

Saf akalapamuğu satışı 
Nazilli Pamuk Tohumu Üretme Çift 

liği Direktörlüğünden : 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 

mütedavil sermayeye aid 1937 senesi 
saf akala pamuk mahsulü aşağıdaki 

şartlar dahilinde satılacaktır: 

1 - Müessesenin bu sene mahsulü
nün mütedavil ~ermaye kısmına aid 
15927 kilosu A markalı ve 40092 kilosu 
da B markalı olmak üzere ceman 294 
peresede 56019 kilo saf akala pamuğu 
kapalı zarf usulile satılacaktır. 

2 - Satış 11 mart 938 cuma günü be
lediyede toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. Verilen fiat muvafık görül
düğü takdirde ihale sözü geçen günde 
saat (16) da olacaktır. Kanunun tarif 
ettiği şekilde hazırlanan teklif mek
tuplarının o gün nihayet saat (15) c 

kadar komisyona verilmesi lazımdır. 
3 - İhaleyi müteakib müşteri bede

lini tamamen müessese veznesine yatı
racak ve vezne makbuzunun ibrazında 
mal müşteriye hemen o gün amüesese
nin anbarında teslim edilecektir. Müş
teri malı üç gün zarfında müessese an
barmdan kaldırmağa mecburdur. Aksi 
takdirde kati teminat irad kaydedile -
cek ve malı kaldırmaktan imtina etti
ği takdirde yapılacak ikinci satışta 

vaki olacak zarar, ziyanı müşteri taz
min edecektir. İhtilaf vukuunda mer
ci Nazilli mahkemesidir. Mutad veç
hile her peresenin kanaviçe ve çembe
ri pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5 - İlan, dellaliye ,pul, mukavele 

gibi resmi masraflar müşteriye aiddir. 
6 - Malın nümunesini görmek isti

yenler 1stanbu1da ve İzmirde ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müessese 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
(463) 972 

Fabrika, anbar ve su 

deposu yapdacak 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: A

dana Üretme çiftliğinde yapılacak çır 
çır fabrikası, kütlü anhan ve su depo
su keşif tutarı olan 21776 lira 98 ku
ru9la ve kapalı zarf U6uliyle eksilt-

meye konulmuştur. 
2 - Keşif evrakını görmek isti

yenler Nafıa müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

3 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
2-3-938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat on birde nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1632 lira 28 kuruş muvakkat teminat 
vermesi ve nafıa vekaletinden veril
miş müteahhitlik vesikasını göster
mesi laznndır. 

!stiyenler teklif mektuplarını 3 ün
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar nafıa müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermesi muktazidir. 
Posta ile gönderilen tekliflerin dış 
zarfı mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olacaktır. Postada olacak gecik
meler kabu }edilmez. (837/429) 910 

Janda.rma 

Tevhit semeri alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Sahn alma Komisyonundan : 

Bir tanesi 30 lira değerlenen iki yüz 
elliden dört yüze kadar tevhid semeri 
kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 10/ 
3/938 perşembe günü sat 15 te satın a -
hnacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan a
lınabilecek olan bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 900 liralık teminatla ka
nuni ve şartnamede yazılı belgeler ve 
ticaret odası vesikası ile bir liste belli 
gün ve saatte komisyona başvurmala-
rı. ( 453) 969 

Belediyeler . 
Elektrik yoptınlocak 
Fethiye Belediyesinden : 

ı 1 - Nafıa Vekaletinden tasdikli 
proje ve keşifnamesi mucibince ''san
tral binası inşası ve ağaç direklerin 
temini hariç olmak üzere ,. 16301,05 
lira muhammen bedelli elektrik tesi

satı in,ası 5/2/.938 tarihinden 20-3-938 

, " 

tarihine kadar ve kapalı zarf usuliyle 1 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat "1222.58,, li
radır. 

3 - Proje, keşifname, fenni ve hu -
susi şartname suretleri Fethiye bele -
diyesinden ve İstanbulda Sirkecide 
Fethiye nakliyat ve ticaret evinden 
parasız alınabilir. 

4 - Yalnız makine ve diğer malze -
me teslimine müteallik teklifler de 
nazarı itibara alınacaktır. 

5 - EksiltmeFethiye belediyesinde 
ve belediye encümenince yapılacaktır. 

6 - Talihlerin 21/3/938 günü saat 
16 ya kadar teklif mektuplarını Fethi
ye belediye reisliğine vermiş olmaları 
ve daha fazla maltımat almak istiyen
lerin mezkur belediyeye müracaatları 
ilan olunur. (843/430) 965 

Su tesisatı 
Sivrihisar Belediye Riyasetinden: 

1 - Boru ve sair teferrüatı beledi -
yece ihzar edilmiş olan kasabaya geti
rilecek Hacıümid suyunun boruları

nın tefriş ve toplama havuzunun inşa
sı ve sairesi hakkındaki açık eksiltme 
ilanı Belediye encümeni kararı ile on 
gün uzatılmıştır. 

2 -Bedeli ke~fi "2465,, lira (25) ku
ruştur. 

3 - !hale 25 şubat 938 günü saat 15 
te haddi layık görüldügü takdirde 
belediye encümenince yapılacaktır. 

4 - İstiyenler umumi ve hususi 
şartnameleri belediyeden istiyebilir -
ler. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyen -
!er % 7,5 pey akçesile vakti muayyen
de müracaat etmeleri ilan olunur. 
(920/459) 975 
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T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Garaj santrah yaptırllacak 
lzmir Belediyesinden : 

Basmahane yanında 33 ve 36 sayılı adalarda h,eyeti umumiyesi iki yüs 
elli bin liraya olup vahidi fiyat cetveline tevfikan şimdilik 70,000 liralık 
kısmı yaptırılacak olan garaj santral işi 25. 2. 938 cuma günü saat 16 da 
2490 sayılı kanunun maddei mahsusasına tevfikan kapalı zarfla ihale edi· 
lecektir. Şu kadar ki bu işin 25,000 liralık kısmının 31 Mayıs 938 tarihine 
kadar yapılması mecburidir. Mütebaki 45,000 liralık kısmı 1 haziran 938 
tarihinden itibaren yapılacaktır. 

Müteahhit Mayıs 938 gayesine kadar teahhüdün 70,000 liraİık olan kıs
mını da yapabilir. Ancak bedelinin 45,000 lirası 1938 yılı büdcesinden ve· 
rilir. Proje keşif ve şartnameleri bedeli mukabilinde başmühendislikten 
tedarik edilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 4750 liradır. İştirak için 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmış teklif mektublarr ihale günü olan 25. 2. 938 
ouma günü saat 15 şe kadar encümen~e kabul olunur. 895 
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, · .. A~ Levazım Amirlior 

Karnabahar alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

'Alına Komisyonundan : 
1 - Harb okulu için 7800 kilo kar

nabahnn açık eksiltmesi 28.2.938 sa
at 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 

Ko. da yapılacaktır. . . 
2 - Muhammen bedeli 1560 lıra ılk 

teminatı 117 liradır. Şartnamesi ko
tnisyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli saatte komisyonda bu-
lunulması. (266) 1-625 

Kereviz alınacak 
'An.kara Levazım Amirliği Satın , . 

~lrna Komisyonundan : . 
1 - Harb okulu için 7800 kılo kere

\rizin açık eksiltmesi 28.2.938 saat 14 

de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 

da yapılacaktır. . . 
2 - Muhammen bedeli 1170 lıra ılk 

teminatı 87 lira 75 kuruştur. Şartna
tnesi komisyonda görülür. Kanuni ~e
sika ve teminatla belli saatte komıs
Yonda bulunulması. (265) l-626 

Buğday ahnacak 
· ı·~· Satın Ankara Levazım Amır ıgı 

'Alnıa Komisyonundan . . . . 
1 - Çorlu kor birliklen ıhtıyacı i· 

Çin 300 ton yumuşak ve 700 ton sert 
olmak üzere 1000 ton buğday kapalı 
zarfla eksiltmesi 7. mart. 938 saat 16 

1. • onun-da Çorlu kor satın alma A-omısy 
da yapılacaktır. İs 

2 - İlk pey parası 4500 liradır. -
. fını Ankara teklıler şartname ve evsa 

'le İstanbul Lv. amirlikleri satın atma 
komisyonlarında ve Çorlu. ~or. satın: 
alma komisyonunda görebılırler. Te~ 
1. 1. ·· ve saatten bır ıf mektupları bel 1 gun K 
llaat eveline kadar kabul olun~r. .a
tıunı vesikalariyle beraber belh vakıt
te komisyonda bulunmaları. <423) 905 

· Fabrikalor : 
kimyager alına.~~~ 

Askeri Fabrikalar Umum Mudurlu· 

ilinden : k .. e 
Kırıkkalede çalıştmlrna uezer 

lnaden tahlillerinde çalışmış ve ye· 
tişmi bir kimyager alınacaktır. ts-

ş ı•Y• • apmı"' olan-tcklilerden Asker ıgını Y . T.. .. y 

larm vesikalariyle umum miıdurluge 
tifa.hen veya tahriren mUracaatları. 

-------------------:---:----
M~ M~ bakanlığı 

Porlalif (ad1r ahnacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko dan : 

1) 2000 ita 2500 adet portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye konmuş-
tur. . 

Z) Tabın' edilen bedeli 18750 lı
ra olup ilk t~minat parası 1406 lira 25 

kuruştur. ti .. 
3) İhalesil nıart 938 salı g nu sa-

at ıs dedi~ . 
4) Eksiltmeye gireceklerın 2~90 

·· .. maddelerın-
sayılı kanunun 2,3 uncu il "n 
de istenilen belgelerile ihale g nu -

1" kadar te-de en geç bir saat evve ıne M 
tninat ve teklif mektuplarını M. le· 
'V. satın alma komisyonuna verıne -
ri. (393) 884 

. Gomrok ve inhisarlar 8· 
• • 

Pavyon pro1esı 
müsabakası 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
İznıirde yapılacak İnhisarla~. pav-

. · · · açılan musaba>'onunun proJesı ıçın 
kanın şartları hakkında ~~~~ ~~a~.at 
d h . ·· sip gorulmustur. a a verilmesı muna ~. · .. 

1 - Projelerin gönderilecegı mud-
det 25 mart 1938 tarihine kadar tem-

dit edilmiştir. . 
2 - Tezyinat için kati bir. pro1eye 

lUzunı yoktur. Yalnız zikredılen. şe~
.. terilmelerı kalerin yerli yerinde gos 

f"d' 1 ır. h t lar 
3 - Şerait metninde bazı a a . 

d layı ınetnı 
görülmüştür. Bundan ° 
tekrar aşağıya dercediyoruz. 

KISIMA: 
Müsabaka şeraiti: 
1 - Müsabakaya iştirak edlenlerr. 

· kapa ı za -
Yapacakları planı muhtevı bu-
f . f . risine koyup 
ı ıkinci bir zar ıçe . b' kart 

. . havı ır 
na isim ve adreslerın~ a et 25 mart 
ilave edecekler ve nıh_ y ubesine 
938 tarihine kadar neşrıyat ş 

\'ermiş olacaklardır. d ya-. . ve a res 
Planlara katiyen ısım 

zrlnııyacaktır. . b"lahara bil-
2 - Planlar; isimlerı. ıt rafından 

d' . . ... heyetı a 
ırılecek bir JUrı . . . 300 ikin-

tetkik edilecek ve bırıncıye . kt" 
. . .. kA f t verılece ır. 

cıye de 100 lira mu a a A be-
nun azamı 3 - Yapxlacak pavyo 

deli 15.000 liradır. . 
18 40 

olan 
4 - Pavyon; öı ephesı ' 

24 X 18,40 ebadında bir arsa üzerine 

kurulacaktır. . 
5 - Verilecek planın mıkyası 

1/100 olacaktır. Gönderil~ek olan 

planlar şunlardır: . 
Zemin, maktalar, cepheler, renklı 

dabill prespeıktivler. _ 
6 - İnşaat malzemesi kabil oldugu 

kadar modern olacak yeni m:tal cam 
ve saireden terekküp edecektır. 

KISIM B: 
Dalı.ili taksimat: 

1 _ Atatürk köşesi. 
2 - Hem içerden hem dışardan sa: 

tış yapılabilecek tarzda bir satış yerı 
yapılacak ve burada tütün, tuz ve ka
palı şişe içki satılacaktır. 

İ bu satış yerinin tozdan topraktan 
ş latm ,.alınmamasına mahfuz ve mamu :ı 

. d .. emmen bulunması meşrut-
karşı a mu 

tur. . r 
3 - Bu satış yerine yakın el~erış ~ 

. d mUiatın stok edılmesı 
bır yer e ma 
. , bir depo yapılacak. 
ıçın t" e 

4 - Münasib yerlere ves ıyer v 

bir tuvalet yapılacaktır. .. . 
5 - Çatının üzerinde veya munasıb 

b. de kafi derecede masa kıonula-
ır yer . k' .. 1 b' 

bilecek ve ayrıca ayakta ıç ı ıçı e ı-
k bir bar Amerikan yapılacaktır. 

lece . · ~1 
6 _ 2 X 5 ebadında bir sıgara una 

yeri ayrılacaktır. 
KISIM C: 
Tezyinat: . . 
1 _ Yaprak tütün, sigara, tuz, ~kı, 

. k bir de magaza barut teşhır etme ve .. 
. .. t rmek ıçın altı vitrini numunesı gos e ~ 

vitrin yapılması mutasavver oldugun-
dan bunlara yer ayrılacaktır. .. 

ı k. tu"tün tuz satışlarını gos-
2 - ç ı, ' .. .. d 

ve !nhisarların koyluye yar ı-
teren . · .. llın 
mını tesbit eden "tütün, ıncır, uz 
mübayaasmda köylüye yapılan yar
dım" 4 grafik yapılacağından bunlara 

yer tefrik edilecektir. 
3 - Mevcud olan 5 X 2 ebadında 

k b tına bir Türkiye hartası ve ba-a ar .. 
rut satışını gösterir iki pano ıçın yer 

ayrılacaktır. 

4 _ 1,5 x z,s ebadında yapılmış uf-
ki Cibali Fabrikası maketi için yer 

5 _ Otomatik §arap f rskiyesi için 

bir yer ayrılacaktır. . 
Fazla tafsilat için reklam neşrıyat 

şubesine müracaat edilmesi 
(935/460) 976 

Elektrik santralı 
yaptırılacak 

liıhiaarlar Umwn Müdürlüğün -

den· d 
l ~ İdaremizce Çamaltı tuzlasm a 
aptırılacak elektrik santralının şart-

y . deg-ı"ıttirilerek dizel esasına 
namesı ıı • 

1 müstenit olarak yeniden tanzım. o. u
nan şartname ve tablo şeması mu~ıbın
ce tekrar kapalı zarf usuliyle eksıltme-

ye konmuştur. . ahil 
II - Bu tesiatın montaJI ~a ~ 

lmak üzere muhammen bedelı sıf lz-
o . t 4500 mir 65.000 lira muvakkat temına ı 

liradır. 'h 
III - Eksiltme 31.111.938 tarı ne 

rastlayan perşembe günü saat 15 bde 
Kabataşta leva:um ve mübayeat şu e-
11indeki alım komisyonunda yapılacak-

tır · 
İv _ Muaddel şartn~~e v~ p~oJe-

25 ll·ra bedel mukabılınde ınhısar-
\er 3. b · l .. dürlüğü tuı fen şu esıy e 
\ar umum mu ··d" l"kl ı·n 

İ · baş mu ur u er -Ankara ve zmır 

den alınabilir. Rools-
M" akasaya, Hornsby, 

V - ze~n Deutz, M. A. N., Atlas. 
ton, Sul d' Krupp Deutsche Wer-
p z Gul ner, ' · 

en , . bilir Bundan gayrı 
~e firmaları gıre De.utsche, W erke 
Guldner, Kru~~· B dan gayri gir-

· rebılır un 
firmaları gı · fenni şartna-

. · firmaların 
mek ıstıyen b" dizel tesisatı 

lı takatta ır 
metle yazı dair idarenin isti-

olduklarına 
yapmış . yi inhisarlar tuz 

~ . akı resmıye 
yecegı evr 1 · ,arttır. 

. "braz etme erı 
fen şubesıne 1 

• frak ede-
Aksi halde münakasaya ış ı 

mezler. . . Ak etmek isti-
VI - Eksiltmeye ıştıra - 1 k 

meye uygun o ma 
yen firmalar şartna kl. f 
üzere ihzar olunmuş fiatsız.son te ıa-
lerini "yedek aksam fiatlarıy~e ber .. -

. el erini tetkik edılmek ~
ber,, ve .pro~ ününden 15 gün evvelı
zere eksıltm g .. d .. r· - ·1 

dar inhisarlar umum mu ur ugı 
ne ka b müdürlüğüne verrnek-
tuz fen şu esı . . 
. .. kasaya iştirak edebılmek ı-

rı ve muna ~ 'k" 

ULUS -11-

venme parasını ihtiva edecek olan ka
palı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen alım 

komisyonu başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. 

(212/355) 780 

P. T. T. 
Benzin ahnacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz vesaiti nakliye
si için 14000 litre benzinin ahnması işi 
açk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2590 lira 
muvakkat temin~tı 195 liradır: 

3 - Eksiltme 4-3-938 cuma günü sa
at 15 te P. T. T. müdürliiğü binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 -Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
muvakkat teminatlarını yatırdıklarına 
dair alacakları makbuzla o gün komis
yona müracaatları. (457) 974 

Porselen fincan 
ah nacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 _ İdare ihtiyacı için 50.000 adet 

iki N o. h porselen fincan kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 _Muhammen bedeli (12500), mu
vakkat teminatı (937,50) lira olup ek
siltmesi 7 mart 938 pazartesi günü 
saat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
Müd. binasındaki satın alma komia-
yononda yapılacaktır. . 

3 - İstekliler, muvakkat temınat 

makbuzu veya banka mektubunu, ti
caret odası vesikasından başka müte
ahhidlik vesikasını ve teklif mektu~ 
bunu muhtevi kapalı zarflarını o giin 
saat (14) e kadar mezkQr komisyona 

vereceklerdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 

T. Levazım, tstanbulda Beyoğlu P. 
T. T. Ayniyat gube müdürlüğünden 
parasız verilir. (132) 1-345 

lüJt»t,tQrP. .J,.PJ!rJ!l~~~. 

Bayındırhk BakanhQı 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - İstekli çıkmamış olan Naha 

Vekaleti lokantasının mutfak kısmın -
da yapılacak tadilat ve sıhi tesisat işi 
gene aynı şartlarla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Keşif bedeli 4311 lira 13 kuruştur. 
2 - Eksiltme 11.3.1938 cuma günü 

saat 15 te Nafıa Vekaleti. yapı i~eri 
eksiltme komisyonu odasında pazar -
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 22 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlüğün 
den alınabilir. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliflerin 323 lira 33 ku'ruşluk muvak 
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 
umum müdürlüğünden bu iş için alın
mış hususi vesikayı haiz bulunmaları 
lazımdır. (450) 968 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girmek için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lhımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 686 

Bornova su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bornovaya 5.5 kilometre mesafeden 
su isalesi, kaptaj, maslak, depo inta
sı şebeke yapılması malzeme tedariki 
ve müteferri husuaat kapalı zarfla ek-

Uıak su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 
Uşağa 5.5 kilometre mesafeden su 

isalesi kaptaj maslak su deposu inşa
sı malzeme tedariki ve müteferri hu
susat kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 125584 
lira 50 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 628 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi· 
ne rastlayan pazartesi günü saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lbımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 752925 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika-
lar, 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
ınucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 

siltmeye konulmu,tur. mektub, 
Betonarme köprü inıaafl 1 - İşin muhammen bedeli 60643 D - Belediyeler imar heyeti fen 

Naha Vekaletinden: lira 5 kuruştur. şefliğinden münakasaya girme için a-
l - Sıvas vilayeti dahilinde Srvas - 2 - İstekliler bu işe aid şartname, lacakları vesika. 

Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve Kel- proje ve sair evrakı 303 kuruş muk:a- s - Teklif mektubları ihale günü 
kit ırmağı üzerindeki Yukarıkale ve bilinde dahiliye vekaleti belediyeler saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Aşağıkale köprülerinin betonarme o - imar heyeti fen .Şefliğinden alabilir- komisyon reisliğine verilecektir. 
larak inşaatı kapalı zarf usuliyle mü- ler. Posta ile gönderilecek teklif mek
nakasaya çıkarılmıştır. Bu iki köprü- 3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi- tublarrnrn iadeli teahhüdlü olması ve 
nün yeni keşif bedeli (85.500) liradır. ne rastlayan pazartesi günü saat on nihayet bu saate kadar komisyona 

2 - Eksiltme 10/ 3/ 938 tarihine mü- birde Ankarada dahiliye vekaleti bi- gelmi~ bulunması lazımdır. 
sadif perşembe günü saat (16) da Na- nasında toplanacak belediyeler imar Bu iş hakkında fazla izahat almak 
fıa Vekaletinde şose ve köpriller reis- .1eyetince yapılacaktır. istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
liği eksiltme komisyonu odasında ya- 4 _Eksiltmeye gı'rebilmek için is- ı · 
pılacaktır. fen şefliğine müracaat etme erı. 

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve (316) 688 3 - Ekf>iltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (428) kuruş mu- vesaiki aynı gün saat ona kadar ko- •• 
kabilinde fOse ve köprüler reisliğin- misyon :c.isliğine teslim etmiş olma- Menemen SU IJI 
den alınabilir. ları lazımdır.: 

4- Eksiltmeye girmek istiyenlerin A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 eksiltmesi 
(5525) Iiralrk muvakkat teminat ver- inci maddelerine uygun 4282,15 lira- Dahiliye Vekaletinden : 
meleri ve bu gibi i~leri yapabilecekle- lık muvakkat teminat, Menemene 24 kilometre mesafeden 
rine. dair Vekaletimizden alınmış mü- B - Kanunun tayin ettiği veıika- su isalesi kaptaj maslak inşası depo 
teahhidlik vesikasiyle ticaret odasına lar, tamiri ve şebeke yapılması malzeme 
kayıdlı olduklarına dair tescili hüvi - c - Kanunun dördüncü maddesi tedariki ve müteferri hususat kapalı 
yet varakası ibraz etmeleri lazrmdrr. mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikin ni bulunmadığına dair imzalı bir 1 _ İşin muhammen bedeli 105187 
ci maddede yazılı vakitten bir saat ev- •kt h • . • • . . 

1 - Merkez postahanesinde bir yilk 
asansörü yaptırılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

b •· 'k ·b.1.- d · 1 · :· w· kt : mPlJ !!.. .ı:seıecuyeıcr ımar ncyeti fen 2 _İstekliler bu işe aid şartname, uz mu a ı ın e verme erı mu azı - i . . 
fl. ~ · d " 1----ya g rme ıçın a- · k 526 kuruş muka dir. Postada olacak gecikmeler kabul şe ıgın en ~una-- proje vesaır evra t • 

edilmez. (440) 966 lacakları vesıka. bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
5 - Teklif mektublarx ihale gilnü imar heyeti fen şefliğinden alabilir

saat ona kadar makbuz mukabilinde ler. 2 - Ketif bedeli 2200 Lira, muvak -
kat teminat 165 liradır, 

Yapı işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

ilônı 
komisyon reisliğine verilecektir. 3 _ Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi-

3 -Ektıiltme 4-3-938 cuma günil sa
at 15 te P. T. T. müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 -Eksiltmeye i'tfrak edecek olan
lar Nafıa Vekileti yapı itleri umum 
müdürlüğünden bu işi yapabileceğine 
dair alacağı elektrik müteahhidlik ve
sikasını komisyona ibraz etmiye mec -

1 - Eksiltmeye konulan iş : lkti
sad vekaleti binası birinci bodium ka

tı pencerelerine Jalozi kapakları işi
dir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek- ne rastlayan pazartesi günü saat on 
tublarrnın iadeli teahhUdlil olması ve birde Ankarada dahiliye vekaleti bi
nihayet bu saate kadar komisyona nasında toplanacak belediyeler imar 
gelmiş bulunmau lizundır. heyetince yapılacaktır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-

burdur. ( 458) 973 

Baş bakanlık 

Lastik hava sondaj 
balonu ahnacak 
BaıvekAlet Devlet Meteoroloji lıle

ri Umwn Müdürlüğünden: 
Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için 

satın alınacağı evelce ilan edilen 
(1200) ü büyük ve (2400) ü kilçük 
ıastik hava sondaj balonunun ihalesi 
komisyonca görillen lüzum üzerlne 25 
şubat 938 cuma günü saat 15 e talik e
dilmiş olduğu illin olunur. (461) 977 

. Demiryolları ·-. · 
Makina yağlar1 ahnacak 
D. Demir Yollan Satın Alma Komi 

syonundan: 
Muhammen bedeli ve muvakkat te -

minatları ve mikdarları aşağıda yqzılı 
yağlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 
11-3-1938 cuma günü saat 15 ten itiba
ren sıra ile Ankarada idare binasında 
ve kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda 

gös.erilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
nafıa müteahhidlik vesikası ve teklif
lerini aynr gün saat on dörde kada.· 
komisyon reisliğine' vermeleri lazım -
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinde ve Haydarpa -
şada tesellilm ve sevk 9efliğinde dağı
tılacaktır. 

Keşif bedeli 1681 lira 68 kuruştur. 
2 - "Eksiltme 28. 2. 938 pazartesi 

günü saat 14 de Nafıa vekaleti bina
sında yapı işleri eksiltme komisyonu 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak beş kuşur bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdilrlil
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 126 lira 15 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 
umum müdürlüğünden bu iş için a
lınmış hususi vesika ibraz etmesi Hi.
zımdır. ( 439) 943 

Dahiliye bakanhğı · , 

·Edremit su iıi 
eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 
Edremite 10.9 kilometre mesafeden 

su isalesi kapta] ve maslaklar inşası 
eu deposu tamirı şehir şebekesi yapıl
ması milteferri malzeme tedariki ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 57390 
lira 38 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje vesair evrakı 287 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi
nasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

istiyenlerin belediyeler imar heyeti teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
fen şefliğine müracaat etmeleri. vesaiki aynı gün saat ona kadar ko-

(317) 689 misyon reisliğine teslim etmiş olma-

M • • k •ı • tarı lAznndır.: 
araş SU IJI e Si tmesı A _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

Dahiliye Vekaletinden : 

Maraşa 1400 metre mesafeden su i
salesi, kaptaj ve depo inŞıaatı malze
me tedariki ve müteferri hususat ka-
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 173466 
lira 9 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje vesair evrakı 867 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 21. mart. 1938 tarihi-
ne rastlayan pazartesi gilnü saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi
nasında tpplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı 6tr saat ona k lJc1. ko· 
nıisycn reisliğine teslim etmiş o:ima
ları lhımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 9923.30 lira
hk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika-
!ar, 

C - Kanunun dördilncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir . 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika . 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

inci maddelerine uygun 6509,50 lira· 
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen: 
şefliğinden münakasaya girme için a· 
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale güni.i 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarmın iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

{315) 687 

Benzin mübayaosı 
Zirai Kombinalar Kurumu Direık

törlüğünden : 
1 - Kurumumuz için açık eksilt

me usuliyle sekiz yüz teneke benzin 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme günü 11 mart 1938 
cuma günü saat onbeştir. 

3 - Beher teneke benzinin muham
men kıymeti üç ytiz otuz iki buçuk 
kuruş ve muvakkat teminatı iki yüz 
liradır. 

. d ··nakasa gününden azamı ı ı 
çın e mıu· kadar verilen tekliflerin 
gu'"n evve ıne 

Cins ve mikdarı Muhammen Muvakkat 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaikı aynı t;;Un 'iaat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etm:ş olma
ları lazımdır.: 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin kurumumuza ve isteklilerin 
2490 numaralı kanun mucibince iste
nilen belgeleriyle eksiltme günü zl
raat vekaletinde satın alma komisyo
nuna müracaatları ilanolunur. 

b 1 .... mutazammın mezkfir şube· k:a u unu 
·ka almaları tazımdır. den vesı 

II Mühürlü teklif mektubunu 
V A vesaiki ve V inci maddede ya-

kanunı . . 
1 

.. 
k ·ıtmeye istirak vesıkasıy e gu-

zılı e sı 7 

bedel 
Lira 

250 ton sürşof yağı 52.000 
1100 " rezidü yağı 114.SOO 
250 " mazot 17.125 

.(445) 

teminat 
Lira 
3.850 
6.975 
1.284,37 
967 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 4145.52 lira
lık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği veaika-
lar, 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

~ıQ ~s (l91) 851 



-tı-

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
asan fare zehiri 
~ 

İle öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa. 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 751 

Kohinor 
Size inci gibi dişler ve güzel 

kokulu bir ağız temin eder J...-ö399 

.lJyanıı·Senetiftınun 
1891 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 

41 senedir 'durmadan çıkmakta olan bu haftalık res ımli gazetenin 
Ankarada satıt yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Bakımsız dişleri 

Bu haftanın proğramı 
Bu ak§8111 umuma 

Ti MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 

Silk o 
Romatizma, lumbago, 

siyatik, sinir ve soğuk al

gınlığından ileri gelen şid

detli ağrıları teskin ve iza

le eder. 805 

SINlR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 

Bekliyen akibet 
D itlerini kaphyan kir ıaha

kası sinek kağıdları gi· 
bi yapıfkandır. Mikroplan çe· 
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi ditlerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı ıiz 
de hissedersiniz. 

R 

T ehlike bat göstermiş de
mektir Bir gün her ıe~ 

olup bittikten sonra ditlerini 
zin donuk sarı bir renk aldığı• 
nı göreceksiniz. Bunu dit ağ• 
nları, ve bir çok vahiın bu
talıklar takib edecektir • 

• 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegB.ne dit macunudur. Ditlerf· 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen· 
dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir za. 
man içinde hakikaten beyaz ve temiz diılere sahih olursunuz. 

Vi~OZA' 
~litirüsle 

ledaYİ 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarınm arasındaki kılım· 
tılar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tırq 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çtbanları. 

Tedatisini ea erken Ye en emin bir sureHe temin eder. 
Şark İspe~iyari laboraluarı i S TAN BUL 757 

Paris Salpctriere'dcn mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

kö~~;;;~;n k~~1t'::~!7~rve v:ep::;e:~ ~r--'P'·-tio.S~Salı.Clltl)'l.dı>ı:ı..., .. I .:!JI lll l lll l l llll l llll l lllllllll lllll lllll 11111111111111111111111111111111111111~ 
Komojen saçların gıde.sıdır. Tabil k d -
renklerini bozmaz. lltif bir rayihaaı K·ı ra l ı 0 a ~= 
vardır. Komojen Kanzuk saç eıc.irl 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 

rında bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 596 

----
Anafartalar caddesinde eski Nafıa = T Ürk Hava Kurumu § 

vekileti apartmanının ikinci katında = 5 
bir koridor dahilinde beş oda 30 ha-§ eu·· yu·· K PIYA~'GOSU = 
ziran 938 tarihine kadar gerek ayrı := 1 ~ § 
ayrı ve gerek toptan kiraya verilecek- := := 
tir. Ta!iblerin Vehbi Koç ticaret e· := B91inci ketide 11mart1938 dedir := 

---------------------------- ;a~ı~e Bay Osman Aslana mUra9c;:t· ~ Büyük ikramiye 50.000 liradır ~ 

• BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

lkrami1ie planı= 
4 adet 1000 llrılık- 4000 lira 
8 ,, 500 il 4000 ,, 

16 il 250 ,, 4000 ,, 

-76 il 100 ,, 7600 il 

80 il 50 ,, 4000 ,, 
200 il 25 ,, 5000 ,, 

384 il 
-28600,, 

, ________ ............. 111111111111111 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey
IUJ, 1 birincikanun tarihlerinde 
çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

§ Bundan ha§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle§ 
:= (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. := = Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden S 
§ bu piyangoya ittir&k ediniz... 1-590 := 
-==iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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İmtiyaz sahibi ve Ba§mubarriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrü 

Miimtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

ANKA A PALAS 
Paviyonunda 

MERaDES HOPllNS 
Meşhur Dansöz ve Şantöz 

Her aksam temasa edilir. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE BU CON BU GECE 

Göz kamaştırıcı dekorlar - cazip bir 
.ııııııı. 1860 teneıinde kanunen yasak olma-- - ıına rağmen yapılan esir ticaretinin - -mevzu çok nefis bir musiki - -- - heyecanlı ve acıklı aalı,nelerini - -- -HER KADINA BiR ERKEK - - cantandıran - -- -- - ESiRLER GEMiSi Bat Rollerde : - -- -- -- -Tresi Rudolf • Lian Hait • A. - - Bat Rollerde : - -- -Schoenhalz - - Elizabeth Allan - W arner Baııter • - -- -Almanca sözlü şarkılı - - V. Berry - -- - s-.,.ı •• :2.30. 4.30. 6.30 Gece 21 de Se•naln: 2,45 - 4.45 • 6.45 - -- -- - Halk Ma~ 12.15 de Cece21 de ., ..... ,. 

AŞKIN TERENNOMO 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeaL. Telefon: 1230 
Şubeıi: Ankara Bankalar caddeıi. Telefon: 2619 şgs 

.. 
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IO .. 


