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Türkiye ile Afganistan arasındaki muahedenin temdidi dolayisiyle 

Dr. Aras Kamutayda bir nutuk verdi 
Garbi Asyada takip ettiğimiz 
politikanın esaslarını anlatll 

-

Hariciye vekilimiz yakın komşumuz Suriye 
hülôsa etti hakkındaki düşüncelerini de 

Ağır bir 
suçlanma 

"Seli.hiyetlerini tecaris et
mek" ve ''taraf ıirHk" : Ne alo' 
itham! Guya bu komisyon iki 
aza devlet arasında, pek ciddi 
bir ihtilafın halledilmesine yar
dım edecekti. Guya bu komis
yon, her tarafta hücuma uğrı
yan, dütürülmek ve yıprablmak 
istenen Milletler Cemiyeti pre• 
tige'ini biraz kalkındırmak için 
bu fırsattan istifade edecekti. 

Sadece, Hatay divumda doi
nıdan doğruya ve derinden de
rine alikah bir devlet olarak de
iil, Milletler Cemiy~i'nin izaaı 
ııf aliyle de, bu komıayondan ti
kiyetçi ve davacıyız. Komisyo
nun hareketlerinden mesul olan
lar yalnız Hatay türklüğüne de
iil: Milletler Cemiyeti'!lin_ bant 
ve nizam idealine dahı hıyanet 
etmiılerdir. Milletler Cemiyeti 
müdahalelerinin lüzumsuzluk ve 
minaaızhğını iddia eden ka111-
cephenin eline yeni bir ':esika 
daha vermek için husuıl bır va
zife almıt olsalar, daha bqka 
türlü mü davranacaklardı? 

Komisyon mettim bir rol 0 Y· 
nannttrr: Bu rol hemen oldu~ 
yerde durdurulmak ve onun bu
tün müdahaleleri derhal berta
raf edilmek lazım gelir. Maziye 
aid haksızlıklarm ne suretle tas
hih edilmeleri mümkün olacağı 
da ancak komisyonsuz eveli 
Türkiye ve Fransa arasında ka
rarlatbrılabilir. Le Temps gaze
tesi Fransa'nm iyi niyetinde ve 
türk hak ve menfaatlerini tanı
mıt olmasında israr etmektedir: 

"Fransa Türlıiye'nin Hatay'
dalıi hususi menfaatlerini e.aen 
tanımqtır. Bu menfaatler, orada 
bulunan ve menfei türlı olan lıe
ail ve aynı zamanda muıtalıar 
ve çalqkan bir halk tabalıtmn
dan doğmaktadır. Fransa, Ha
tay topraklarının Kemaliıt müeı
ıeıata lıarfı bir dütmanlılı ocağı 
olmannı atla iıteme:z... F ranıa'
nın hüınüniyetine gelince, bu, 
katidir." 

Bütün bu sözlere inanmamak 
için bir sebep yoktur: Fakat hep
sinin tek isbat fırsatı, Hatay'drr. 
Hiç bir' teminat, Hatay divamı
zm halledilmesi kadar müe11ir 
olamaz. Burada ıunu da itaret 
etmeliyiz ki bu hal meselesinde, 
sürat ve katilik diğer &millerin 
bqma geçmittir: Her türlü aykı-

Soııu ı. iııci aylada) 1 

Milletimiz her zaman Suriye İçin 
bir kardeş muhabbeti taşımıştır 

Ancak samimi bir dostluk yalnız 
bir taraflı olarak uzun 
uzadıya idame edilemez 

Kamutay'ın dünkü toplantınnda hariciye velıilimi:ı Dolıtor 
T evlik Rüıtü Arcu doıt Alganiıtanla aramı:ıJalıi muhadenet ve 
ifbirlifi anlqmcuının u:ıatılmcuı dolayııiyle, fU beyanatta bu
lunmuıtur: 

- Arkadatlarım, 1:-: 
Geçende taadikiniu iktiran etmiı o- 1 Ha tay' da ki Milletler 

Cemiyeti komisyonunun 
lan Türk - Yunan muahedesi münaae
betile maruzatta bulunurken Balkan
lar'da takib edegeldiğimiz aiyaaetin a

-------~~--~--------------

Kahraman tayyarecimis 
Bayan Sabiha Gökçen'in 
tek başına Atina, Selani"1 
Sof ya, Belgrad ve Bük
reş' e yapbğı seyahab mu
vaff akiyetle bitirerek ev
velki gün Y eşilköy hava 
meydanına döndüğünü 
telef on haberi olarak yaz
mıştık. Buradaki rel!!im
lerde kahraman tayyareci
mizi, Y eşilköy' de tayyare
den inerken ve nihayet 
kendisini karşılıyanlar a
rasmoa görüyonmnnz. 

na hatlarını arzetmit idim. 

Bu~n de yüksek tasvibinize arzolu
u.uı rurK • IUJ;;cuı IIlUCUllô\l\.~lUlU ~gu-

yaptığı tarafgirlikler 

Frınsa'rı ıotadaır 

haberdar ellik 

dİdİ .eeilemile, milatakil olduiu SGn
denberl bu kardet devletle pcıru-a. 
devam eden dostluğumuzun kıaa bir 
tarihçesini; ve bu münasebetle garbi 
Asya'da kanaat ve hararetle takib et
mekte bulunduğumuz siyasetin esasla
rını arzetmek isterim. Bu suretle Tür
kiye'nin harici münasebetlerde hedef 
edindiği ülkünün samimiyeti ve ber
raklığı huzurunuzda bir defa daha te

Cenevre 22 a.a. - Anadolu ajansının 
huswıi muhabiri bildiriyor: Türkiye 
daimi delegesi Necmeddin Sadak bu
gün Milletler Cemiyeti Umumi Katibi 
B. Avenol'ü ziyaret ederek Hatay'daki 
komisyonun vaziyeti hakkında görüı
mil§ ve hükümetinin bu husustaki nok
tai nazarını tebliğ etmiıtir. 

zahür etmif olacaktır. 

A.fganiatan Uk ittifakını, 
bizimle yaptı 

1920 de istiklaline kavutan Afganis
tan ilk esaslı ittifak muahedesini 1921 
de Türkiye ile yaptı. Bu muahede 1928 
de yeniden gözden geçirilerek bir tef
riki mesai ve kardetlik ifadenamesi 
halini almıt ve içinde bulunduğumuz 
c" ya ıeraitine daha uygun bir hale 
getirilmit ve · detimiz İran devleti
le aramızda mevcud olan muahede ile 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

••• 
Pariı, 22 a.a. - Türkiye Büyük El

çisi Suad Davaz bugün öileden sonra 
Hariciye Nazırı B. Bone'yi ziyaret 
etmit ve türk unsurlar aleyhine olarak 
Hatay'da bulunan Milletler Cemiyeti 
Komiıyonu'nun gösterdiği tarafgir
likten dolayı Türk hükümetinin bu 
komisyonla iş birliği yapmakta deva
mının imkansızlığı hakkında Milletler 
Cemiyeti'ne tevdi edilen notadan fran
sız Hariciye Nazırı'nı resmen haber
dar eylemittir. 

İstanbul elektrik şirketini 
nasıl ve hangi 

şartlarlQ satın aldık? 
B. Ali Çetinkaya Kamutayda 

dikkate değer beyanatta bulundu 
Nalıa velıilimi:ı B. Ali Çetinkaya, Kamutay'ın dün.lıü toplantı

nnJa lıtanbul Elektrik ıirketinin ıahn alma mukaveluinin ta
dilıi haltkındaki kanun proje.inin müzakerai dolayııiyle fU 
i:ıaltlarda bulunmuıtur. 

SON DAKİKA: 

Şmeling 
Nakavt 

Nevyork radyosu, 23 (saat 4,20) 

"-Elektrik !irketinin satın alın
ması vaziyeti hakkında enclimenleıde 
kafi derecede izahat verdim. Fakat ar
kadatlarımın gösterdikleri alakaya 
kartı ufak bir huliaa yapmak istiyo
rum. 

Vaziyet !Udur: 1910 aenesinde Nafıa 
nazırı Halaçyan zamanında İatanbulda 
bir elektrik ıirketi imtiyazı veriliyor. 
Bunun 15 sene" sonra aatı.n alınabilme
si ve 50 sene aonra da imtiyazının bit
mesi esaa idi. Bu huauata bir takun 
prtnameler de vardır. Yani 1929 da 
satın alabilmek hakkını iktiaab ediyo
ruz. ln,ası bittikten ve ite ba'ladıktan 
sonra 1960 da da imtiyaz müddeti bit

Fransız barl<lye nazırının beyanatı 
Fransız· Türk mümessilleri 
İskenderun' da bir dostluk 
muahedesini konuşuyorlar 

Bq muahede ~üılü Türk· frans11 • Suriye muahedesi 
ve erkim harbiye anlapnılıriyle tımımlanacaktu 

Pariı, 22 a.a. - Ecnebi Gazeteciler Birliti bqiin Hariciye Nazll'I 
Bone terefine bir kabul reami tertib etmit ve bu kabul remıinde diter 
birçok rical de hazır bulunnulf(ur. 

Bay Bone, yaptıiı beyanatta ezcümle Ankara'ya gideceğini teyid 
etmiı ve demiıtir ki: 

''Bu ziyaret, Franıa ile Türkiye arcuında mevcud samimi mü
ncuebatı parlalt bir tarda teyül edecektir. Frannz ve Türk mü-

meuilleri lıkenderun'da bir 
do•tlult muahede.ini müzakere 
ediyorlar. Bu muahede üçüzlü 
T iirlı-F rannz-Suriye muaheJ e-
ıi ue erltcinıharbiye anlqma
lariyle tamamlanacalıtır. 

Pazarlık yok! 

Maktu fiyatla sahı 

mecburiyeti konuyor 

Eşya üzerine 
etiket konacak 

Maktu fiat üzerine aatıı mecburiye
tine dair olan kanun projesi, Kamutay 
encümenlerinden geçerek ruznameye 
alınmıştır. 

Encümenler, proje üzerinde esaslı 
tadiller yapmı§lardır. Projenin ilk 
maddesine göre, bu kanun hükümleri
nin tatbik edildiği yerlerde veya bu 
kanuna tibi tutulan maddeler hakkın
da perakende ticarette pazarlıksız sa
tış mecburi olmaktadır. 

Perakende surette satış yapılan dük-
kanlar, ve mağazalarla sair satış yer -

ı 
lerinde satılan maddeler üzerine bun
ların fiatlarını ve ayrıca vasıflarını 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Ankara mebusu ve lı Bankası 
Umum Müdürü B. Muammer 

Erif 

Üç senelik turizm plônı 
Beş turistik Bölge üzerinde 

tesisler İçin tetkikler başladı 
Hariciye encümeninde 

Kredi mukaveleleri 
tasdik edildi 

Dün Hariciye encümeni Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde 
toplanarak Londra kredi mukavelele
rine aid kanun layihasını tasdik et
mittir. Bu mukaveleler hakkında An
kara mebusu ve tı Bankası Umum 

Şmeling birinci ravun -
dun daha ilk dakikasında 
Luis'den çenesine yediği 
iki sol krotec:len sonra dizüs
tü çöküp bir daha kalkama
mf! ve nakavt olmu1tur. Ma
çm tafailitmı janrı ftl'e

cejiz. 

mit bulunuyordu. 
•• müdürü Muammer Erif'in izahlarını 

Mutarekeye kadar... dinleyen encümen LondradaJd meaai-
Ba imtiyaz verildikten sonra Bal- lainden dolayı heyetimizi müttefikan 

(Son 1. bJcl •Tl•tla.) takdir ve tebrik etmiftir. 
T mVt böl•elerini •öaterir harita 

Yu.7· 



-2-

r .............................................................................. .. 
İ GÜNÜN iÇiNDEN 
\.,,,,,, ............................................ "' .. '' "'' ' .......................... " ............ .. 
İstanbul imarı ve eski 

pitoresk telôkkisi 
lstanbul imarı giinün mevzuu oldu olalı, muhtelif tonlarda itiraz ve 

tenkidler de yol aldı. Bunlardan bir kısmı belki bilgiye, ihtısasa dayanı
yor. Fakat bir kısmı da rastgele, gelişi güzel şeylerdir. 

Boğaziçi'nin imarından bahseden ve yazısına ismini değil, yalnız sa
natını koyan bir ressam, bakın, neler söylüyor: 

.. Gelelim Rumelihisarı mezarlığına. Orası, alelade bir kabristan de
ğildir; şehidliktir. Bugünkü haliyle dahi en güzel parktan daha çok l'Tla
nalıdır. Bence kale, bir cenk man~umesi ise şehidlik onun en mannlı ve 
en düşündürücü mısralarını teşkil eder. Kendi hesabıma bu şehidliğin 
eski haline ircamı, yani mezarlarına dokunmaksızın zümrüt sütunları 
andıran selvilerinin, yakut donamh erguvanlarınm ihyasını en muhte-
~em parka tercih ederim.,. · 

Rumelihisatl bayırındaki mezarlık karşısında duyulan bu heyecanı, 
belki de bir ressamm hakkı sayabiliriz. Fakat orada zümrüt sütunları 
andıran selviler ve İstanbul fethinde can ver~nlerin mezar taşları var 
mıdır} • 

Sonra, böyle duygularla Profesör Prost'un önüne çıkmak bir moda 
olacak olursa dört bucağı mezar ve türbe ile dolu bir şehrin iman işini 
baltalamış olmaz mıyız} 

lhtısasrn önüne dikilmiyelim. 
Kendimizi bu kadar hisse, bu kadar Piyer Loti ve Klod F arer pito-

reskine kaptıracak olursak, o zaman büyük şehrin her tarafını eski Un
kapanı, Eyüp ve Karacaahmed mezarlığı halinde bıraktırmış olmaz mı-
yız} -N. ARTAM · 

Zelzele mmtakasında yeni 
modern köyler kurulacak 

Köylerin inşasında asker 
işçilerden de faydalandacak 

Muhtelif mınlakalarda dün zelzeleler oldu 
Kızılay Genel merkezinin Köşker, Çiçekdağ ve Keskin mınta

kalarni.da zelzeleden zarar gören ve evleri yıkılmayan köylüle
rimize evlerinin haraplığı nisbetinde 20, 50 ve 60 ar lira para 
yardrmı yapmak üzere bu mıntakalara memurlar gönderdiğini 
yaznıııtık. · 
Kızılay genel merkezi, zelzele mm

takasında tamamen harap olan köyle
rin yeni baştan yapılması ve evleri yı
kılan köylülerimizin kıştan evel yeni 
evlerine yerleşmelerini temin için bü
tün tedbirleri almış ve derhal inşaa
ta başlanabilmesini temin için zelze
le mıntakalarına ·memurlar gönder
miştir. 

Genel merkez zelzele mıntakasın
da yapılacak ev tiplerini mimar B. 
Fuad Saylama yaptırmıştır. Evler 
3 X 3 ebadında oda denecek büyük
lükte bir antre ve 3 X 5 ebadında bir 
odadan ibarettir. Antre icabında oda, 
icabında zahire ambarı ve hayvan da
mı olarak kullanılabilecek bir şekil
de tanzim edilmiştir. 

Ev tipleri 
Ev tipinin hazırlanmasında, ileride 

köylünün evini büyütmek istediği 
takdirde büyütebilmesi imkanı da 
göz önünde bulundurulmuştur. Ev
ler, taş temel üzerine kerpiç duvarlı 
olacak çatı kiremitli bulunacaktır. 
Bütün evler için lüzumlu kiremit 
bulunmadığı takdirde evlerin çatıları 
kumlu muşamba ile örtülecek ve ile
ride kiremitlenecektir. Kızılay genel 
merkezi tipinin bir nümunesini Eti ~ 
mesud'da inşa ettirmektedir. 

Yıkılan 64 köy yerine 32 köy yapı
lacak ve bu köylerde 3163 ev inşa o
lunacaktır. 

Yapılacak köy adedi 

Köşker mmtakasında tamamen ha
rap olan 29 köy yerine 12 köy yapda
caktır. Köşker mmtakasında inşa o
lunacak ev sayısı 1616 dır. Çiçekdağ 
mıntakasmda 20 köy yerine 11 köy 
yapılacaktır. Çiçekdağ mıntakasında 

inşa olunacak ev sayısı 888 dir. Yer
köy mıntakasmda gene tamamen harap 
olan 4 köy yerine bir köy yapılacaktır. 
Yerköy mıntakasmda yapılacak evle
rin sayısı 145 dir. Keskin mıntakasm
da tamamen harap olan 11 köy yerine 
8 köy yapılacaktır. Bu köylerde inşa 
olunacak ev sayısı da 514 dür. 

Köylerin yapılacağı yerler ile her 
köyde kaçar ev inşa olunacağı da bir 
program halinde tesbit olunmuştur. 

Kızılay genel merkezi, yeniden in· 
şa olunacak bu 3163 evin en kısa bir 
zamanda yapılmasını temin için bü
tün merkeze teşkilatını seferber ettiği 

gibi zelzele mmtakalarında bulunan 
Kızılay teşkilatının da binlerce va

tandaşın bir an evel meskene kavuş
ması işinde alaka ve hassasiyetleri
nin devamlı olmasını istemiştir. Böy

le muazzam bir inşa işinin en kısa 
bir zamanda başarılmasını devamlı 
ve programlı çalrşmasiyle temin ede
cek olan kara gün dostu Kızılayımı-

Ut'US 

Trabzon transit 
yolu üzerinde temiz 

misafirhaneler 
Nafıa vekaletimizin pek güzel bir 

kararını haber aldrk: Vekalet Trab
zonla İran hududu arasında dört 
muhtelif yerde altı garaj bir tarafı 
lokanta ve üstü misafirhane olmak 
üzere transit yol üzerinde seyahat e
decek olanların ihtiyaç ve istirahatla
rmı temin edecek misafirhaneler yap
tırmağa karar vermiştir. 

Bunlardan her biri için 25 bin lira 
sarf edilecektir. 

Nüfus kılavuzu çıkarıldı 
Dahiliye vekaletince 1938 senesinde 

tertib edilmiş olan nüfus rehberi son
radan çıkarılan gizli nüfuslarırı yazı
mı hakkındaki kanun ile af kanunu, 
soyadı kanuu ve nüfus işlerile ..ılakalı 
diğer mevzuat yazılı olmadığı gibi 
bunların tatbikatına aid zaman zaman 
yapılmış olan tamimler de bulunmadı
ğından işe yararlığını kaybetmiş bu
lunmaktadır. 

Nüfus memurlarımızın ellerinde 
tatbik edecekleri mevzuat ve tebıigatı 
bir arada toplayan bir ese. bulunma
ması tatbikatta büyük müşküller ve 
mahzurlar doğuran mühim bir noksan 
halinde tecelli etmiştir. Bu vazıyeti 
göz önüne alan Nüfus Umum Müdür
lüğü nüfus mevzuatına aid hükümleri, 
meri kanun ve nizamnamelerle Devlet 
şurası kararlarını ve tamimleri muhte
vi olarak bir kzlavuz hazırlamıştır. 

Kılavuza, nüfus kanununun icab e
den maddeleri hakkında lazım gelen 
şerhler ve izahlar ilave edilmiş clduğu 
gibi bir de umumi tarifname eklenmiş· 
tir. İç bakanlık bu nüfus kılavuzun
dan birer tanesini vilayet ve kaza nü
fus müdür ve memurluklarına gönder
miştir. 

Karadeniz Ereğfisine 
Ceviz büyüklüğünde 

dolu yağdı 
Şehrimize gelen malı1mata göre e

velki gün yağan ya~u.rle& \.r\ı;ll&~,. Ka-

radeniz Ereğlisine ceviz büyüklüğün
de dolu yağmıştır. Zonguldak valiliği 
dolunun yaptığı hasarı tesbit ettir
mektedir. 

zın başında bulunanları tebrik 
riz. 

Yeniden zelzeleler 

ede-

Şehrimize gelen malfunata göre dün 
ve ötey gün yurdun muhtelif mınta
kalarında zelzele olmuştur. 

Dün Emirdağ kazasında 10.30 da 
fasıla ile iki defa, Bolvadin kazasın
da saat 10.55 de beşer dakika ara ile 
bir kaç defa zelzele olmuştur. Ve Bol
vadine 14 kilometre mesafe.de bulu
nan Kapaklı karakol binası çatlamış
tır. Kığı kazasında 2021 de 2 sani
ye devam eden bir zelzele olmuştur. 

Keskin kazasında ötey gün çok şid
detli ve beşer saniye devam eden iki 
zelzele olmuştur. Hasar olup olmadı
ğı tahkik edilmektedir. 
Çankırıda vuku bulan zelzelenin 

yapmış olduğu hasar tesbit edilmiş
tir. Çankırı zelzelesinde 9 ev oturula
mıyacak bir halde harap olmuş, 13 
evin sıvaları çatlamış ve evler tehli
keli bir hale gelmiş, 23 evin bahçe du
varlan çatlamış ve duvarların yıkıla
rak bir kazaya meydan vermemesi için 
belediyece yıktırılmıştır. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Hariciye encümeninde : 

1 - İngiltere hükümeti ile imza e
dilen müzeyyel kliring anlaşması, ve 
teslihat kredi anlaşmaları ile export 
kredi garanti departmanı ile imza o
lunan anlaşmanın tasdiki. 

2 - Beynelmilel sıhhi mukavelena
menin tasdiki, 

3 - Sıhhat patentaleri üzerine ya
pılan konsolosluk vizelerini kaldıran 
beynelmilel itilafnameye iştirakimiz. 

4- Terbiyevi mahiyeti haiz filmlerin 
milletler arasında intişarım kolaylaş
tmnak için Cenevrede aktolunan bey
nelmilel mukaveleye iltihakunız. 

Hakkındaki kanun layihaları mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninde : 
1 - Umumi, mülhak ve hususi büd

celerle idare edilen daireler arasında
ki ihtilafın tahkim yoliyle halline 
dair kanun layihası. 

2 - Muamele vergisi kanunun ikin
ci maddesinin C. fıkrasındaki (Tasir
haneler ve tasir fabrikaları) kaydının 
hudud ve şümulünün tayini hakkmdaki 
tefsir talebi tetkik ve müzakere edil
miştir. 

ÇAG 1 RI 
x Bugün büdce, dahiliye ve maliye 

encümenleri saat 10 da toplanacaktır. 
x İktısad encümeni bugün saat 15 

de toplanacaktır. 

X Mmi Müdafaa Encümeni, bugün 
saat ıs de toplanacaktır. 

X Adliye Encümeni bugün saat 
14.5 da toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni bugün saat 
10 da toplanacakttr. 

İmar işleri 
. . 
ıçın 

Bor, alan 
Belediyelerimiz 

İç Bakanlık muhtelif belediyelerin 
şehir ve kasabalarını imar etmek husu
sundaki istikraz müracaatlarını ted
kik etmektedir. 

Son iki ay içinde Aydın belediyesi
nin su projesi için 106.374 lira. Mudur
nu belediyesinin elektrik projesi için 
20,168 liralık, Çankırı belediyesinin e
lektrik projesi için 40.000 liralık, An
teb belediiyesinin su projesi için 
241.583 liralık Konya Belediyesinin 
muhtelif imar işleri için 90.000 liralık, 
Mardin belediyesinin elektrik projesi 
için 23.000 liralık, Niksar belediyesi
nin muhtelif imar işleri için 12.000 
liralık istikraz talebleri İç Bakanlık
ça kabul edilmiş ve bu belediyeler ta
leb ettikleri mikdarda Belediyeler 
Bankasından istikrazda bulunmuşlar
dır. Saray Belediyesinin 10.000 liralık 
su projesi için yapacağı istikraz tale
binin tedkiki de bugünlerde lç Bakan 
lıkça tekemmül ettirilecektir. 

Vilayet hüdceleri münakal~leri 
Hususi idareler büdcelerinde ihti

yat tahsisatından diğer tertiblere ya
pılan münakalelerin d-e mahiyet itiba
rile diğerlerinden farkı olmadığından 
bunların da büdce komisyonu kararı 
ve İcra vekilleri heyetinin tasdiki ile 
yapılması kararlatmıştır. 
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Türlü gelirlerden muvazene 
vergisi nasıl alınacak? 

Maliye 
izahh 

vekaleti teşkilôtına 
tamim yaptı bir 

Kamutayın son kabul ettiği bir kanunla muvazene vergısmıın 
bazı maddeleri değiştirilmiş ve müddeti bir sene daha uzatılmış 
ve verginin büdce imkanları nisbetinde indirilmesi, ücretler 
ve mikdarlar üzerinden alınmakta olan muvazene vergisinde 
bazı muafiyetler kabul edilmişti. 

Maliye Vekaleti bu kanunun 
tatbik şeklini izah eden umumi 
bir tebliğ hazırlamış ve bu tebli
ği teşkilatına bildirmittir. 

Muvazene vergisi kanununun birin
ci maddesinin beş numaralı fıkrası de
ğişmeden evel birisi zat maaşı sahih· 
!erinin istihkaklarına, diğeri de bun
lar dışında kalan hizmet erbabının is
tihkaklarına mütedair olmak üze-re i· 
ki ayrı muafiyet hükmünü ihtiva et -
mekte idi. Bunlardan .zat maaşı sahib
lerinden muvazene vergisinin alına -
bilmesi için verginin ke6ilmesinden 
sonra kalacak istihkakın 20 liradan a
şağı düşmemesi şart idi. 

Yeni kanun bu muafiyet hükmünü 
gerek zat maaşları gerek bunlar dışın
da kalan maaşlı veya maktu ücretli 
bilumum hizmet erbabının istihkakla
rma teşmil etmiştir. Yalnız yevmiye 
ile çalışan işçiler için ayrı bir muafi
yet hükmü tesis etmiştir. Kanunun 
muafiyet kısımları ile mükellefiyet 
kısımlarının tatbik şeklini yazıyoruz: 

M ünlıasıran aylık maktu ücret
le veya maaşla çal~anlara 

verilen muafiyet 

Ücretleri veya maaşları ister umu
mi, mülhak ve hususi büdcelerden, is
ter sair hakiki ve hükmi şahıslar tara
fından ödensin bütün tekaüd, yetim 
veya dul maaş sahibleriyle bunlar dı -
şında kalan hizmet erbabının bir ay 
içinde türlü unvanlarla aldıkları para· 
]arın yekunu kazanç, buhran ve muva
zene vergileri indirildikten sonra 20 
lira ve daha aşağı düştüğü takdirde bu 
istihkaklar muvazene vergisinde.1 
müstesna olacaktır. Hizmet erbabına 
ödenen paralar kazanç, buhran ve mu
va.zene kesildikten sonra yirmi lira • 
rl~n +~.,12 .n1n ... ıı:oo..._ +::ım~_....,.._,-1...,_ ._ ...... !:17P. 

ne vergisi kesilecektir. 
Kazanç vergisi nisbetlerinin umumi 

mülhak ve hususi büdcelerden yapzlan 
ıtediyelerle bunlar haricinde kalan ha
kiki ve hükmi şahıslar tarafından ya
pılan tediyeler de, aynı olmaması do
layısiyle bu iki kısım tediyelerden 
muvazene vergisinden muaf tutula<:ak 
mikdarlar da yekdiğerinden farklı o -
lacaktır. 

J1 ünlıasıran gündelikle 
çalı~anlar 

Bir ay zarfında bir yerde ve y~d 
muhtelif yerlerde münhasıran günde
likle çalışan işçilerden gündelikleri -
nin kazanç, iktısadi buhran ve ıı:uva~ 
zene vergisi çıkmadan evvelkı aslı 
mikdarları 80 kuruşa kadar olanlar ta
mamen ve 120 kuruşa kadar gündeliği 
olanların da 80 kuruşu muvazene ver
gisinden muaftır. 
Muhtelif cihetlerden gündeliği olan

ların muafiyet hadlerinin tayini için 
gündeliklerinin mecmuuna bakılır. 
Yani bir gün zarfında iki yerden gün
delik alanların bu iki gündeliğinin 

mecmuu 80 kuruşu ge~miyorsa her i
kisi birden, şayet 120 kuruşu geçiyor
sa yalnız 80 kuruşu muvazene vergi
sinden istisna edilecektir. 

Gündeliklerde muafiyet haddinin 
tayini bakımından vergi çıkmadan ev-

velki asli mikdar nazarı dikkaıte alı 
makla beraber vergiye tabi olan k 
mm muvazene vergisinin hesabın 

bu kanunun ikinci maddesinde tasr· 
edildiği veçhile kazanç ve iktısadi b 
ran vergileri çıktıktan sonra kal 
mikdar matrah ittihaz edilecektir. Me 
selci 120 kuruş gündelikle çalışan bi 
işçinin muvazene vergisi şu suretl 
hesab olunacaktır: 

Hem gündelikle hem makı.ı.ı 
ücretle rcd~~nlar 

Bir ay zarfında hem gündelikle he 
de maktu ücretle çalışanların bu faal· 

yetleri ister aynı müessesede ist 
muhtelif müesseselerde cereyan etsi 
gündelikleriyle maktu ücretlerind 
o ay içinde istihkak ke-.;;bettikleri mik 
darların yekunu kazanç, iktısadi b 
ran ve muvazene vergileri çıktık 

sonra 20 lira ve daha aşağı ise muv 
zene vergisinden istisna edilecek, 2 
lira bir kuruş ve daha fazla ise vergi 
ye tabi tutulacaktır. 

Kanunun ikinci maddesi muvaze 

vergisinin nisbetini % 10 dan % 8 

indirmiştir. Binaenaleyh muafiyet h 
ricinde kalan istihkaklardan kaza 
ve iktısadi buhran vergileri indiri 
dikten sonra geri kalanın % 8 zi ni 
betinde muvazene vergisi alınacaktı 

Tekaüd, yetim, ve dul maa§larınd 

bu verginin kesilebilmesi için kaza 

iktısadi buhran ve muvazene vergiler 
nin tevkifinden sonra kalan mikdar 
yirmi liradan aşağı düşmemesi laz 
geldiği halde diğer maaş ve ücretler 
.... e bir aylık istihkakm asli mikdarını 
yani vergilerin hiç birisinin çıKmıaa;iil 
evvelki mikdarının nazarı dikkate a 
lınmasr lazım geliyordu. Yeni 
-··~ ""1•vakkat mad<l,, ... in..t .. 1!,. ... ,. .... r ! 
tısadi buhran vergılerı tenzıl edıldı 
ten sonra geri kalan mikdarı 20 lira 
daha aşağı olanlardan bu kanunun 
riyeti tarihi olan 1 haziran 1938 tar 
hine kadar alınmamış olan muvaz 
vergisinin alınmaması hükme bağ 
maktadır. 

Yeni kanunun mer'iyeti tarihine k 
dar asli mikdarı 20 lira ve daha faz 
olduğu halde kazanç ve iktısadi b 
ran vergilerinin tenzilinden sonra y· 
mi liradan aşağı düşmesi hasebile 
vazene vergisi kesilmemiş olan 
maaşı haricindeki hizmet erbabı ist · 
kaklarından bu yanlış muamele do 
yısiyle alınmamış bulunan muvaz 
vergileri alınmıyacağı gibi, bu kan 
nun mer'iyetinden evvel yanlışlığ 
farkına varılarak tarhedilmiş ve f 
1 haziran 1938 tarihine kadar t 
edilmemiş olanlar da terkin edilece 
tir. 

lstihkakın tediyesi yapılmadan 
vazene vergisi alınmıyacaktır. 

Bu kanunun mer'iyetinden eVYC 
zamanlara aid olup da tediyesi bu 
nundan sonra kalan vergiye tabi ist· 
kaklarm hangi zamana aid olduğu 
zarı dikkate alınmaksızın 1 hazir 
1938 tarihinden sonra yapılacak te 
yelerden % 8 nisbetinde muvaze 
vergisi alınacaktır. 

Kızılay genel merkezi evler için 
lüzumlu olan kerestenin alınmasına 
başlamış ve satın aldığı çivi, kazma, 
kürek, destere, keser ve kerpiç kes
mek için kalıplı tahtaları zelzele 
mıntakalarına göndermeğe başlamış

tır. 

Eşyanın zelzele mıntakasına sevk 
ıııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Yeni vatandaşlarımız 
Bulgarya, Romanya ve Yugoslav 

dan hicret ve iltica suretile yurdum 
za gelmiş 769 millettaşımız Bakanı 
Heyetince tabiiyetimize kabul e 

ve tescllümünü temin için Yerköy is
tasyanunda bir tesellüm ve sevk istas· 
yonu kurulmuş ve istasyon emrine 
kafi mikdarda çadır ve kamyon veril
miştir. 

Tesellüm ve sevk istasyonu memur
luğuna genel merkez muhasebecile
rinden B. Salih Akçakanad tayin edil· 
mittir. 

Yeniden yapılacak evlerin. inşala
rında evleri yıkılan köylüler çalıştırı
lacak ve ayrıca Milli Müdafaa Veka
letinden kafi mikdarda asker işçi ve
rilecektir. 

İnşaatı kontrol etmek üzere şehri· 
miz inşaat usta mektebi.ıin bu seneki 
mezunlarından 2 duvarcı ve 3 dülger 
Kızılay merkezince angaje edilmiş

tir. 
Kızılay genel merkezi ıeniden ya

pılacak evlerin inşaatı sırasında yar
dımları tesbit edilen esaslar içinde 
yapmak üzere Köşker mıntakasına 
Kızılay müfettişlerinden BB. Edhem 
Karabudak ve Said Güven'i, Çiçek
dağ mıntakasına gene müfettişlerden 
Mazlum Can ve Baha Koruş'u 
Yerköy mıntakasma müfettiş B. Sup-

. •· · ıntakasına da 

. tavsiye ediyomı~. İ§te o tarafı fi- . 

Camdan adam ! raktı! 
Şimdi Bükreş'te bulunan "cam

dan adam" rn önce lstanbul yerli 
mallar sergisinde, sonra da lzmir 
fuarrnda teşhir edilmesine Alman 
hükümeti tarafından müsaade edil
miş olduğunu öğreniyoruz. 

Camdan adam! Divan şairlerin
den Galib'in: 

Gene zevrakı derunum 
Kırılıp kenara düştü; 
Dayanır mı şişedir bu, 
Rehi senksara düştü. 

şeklindeki hayalini, demek ki, za
mane tekniği gerçekleştirmiştir. 

Lakin camdan adam olmalı mr? 
Sırçadan evde oturmanın bile ga

yet tehlikeli bir hal aldığı şu de
virde camdan adam, kendini sağın
dan, solundan nasıl koruyacSktır? 

Sonra, camdan bir adam, en yuf
ka yüreklimizden daha çabuk kırı
lacak, daha dayanıksız olacaktır. 
Fen adamlarının soydaşlarına çe
likten kalp, platinden kaburga yap
mrya kalkıştıkları bir devirde bu 

· mahlflku adır a-

bakıldığı zaman, muhakkak, içi gö
rünecek. 

Dışından içi bu kadar kolay bel
li olacak bir mah/Cıkun yirminci as
ra yakışamryacağını bir tarafa bıra
kınız, insanı bir sanat eseri ola
rak da ele aldığınız zaman, bu ka
dar vuzuh ve sarahate tahammül e
debilir misiniz? - T. 1. 

GönülWler ! 

lspanya'da harbeden yabancı
lara toptan ıu iaim veriliyor: Gö
nüllüler l 

Her halde bunlardan bir kısmı, 
gönüllü olarak oraya gitmiş ola
bilirler. Yani onlara kimse : 

- Oraya gideceksiniz; çarpı
§acakaınız ! dememittir. Fakat ço-

Şimdi, bütün mesele, bir defa o
raya gitmİ§ ve kavgaya karıtmı§ 
olan bu "gönüllü" }erin geri alınıp 
alınmamasındadır. Yalnız, kimse 
oraya kendi arzusile gitmiyen bu 
gönüllü! lere geri çekilmek iste
yip İstemediklerini a.ormuyor. Bir 
defa sorulsa ve onlar da samimi 
olarak bu aorguya cevab verebilse
ler, o zaman "gönüllü'' )erin gön
lü ne diyor, anlardmız! 

. 
Tahkı kurusundan .~ifa! 

Hindi Çini1i bir doktorun, için

de tahta kur\1$U eritilmif bir su

yun yı1an zehirine kar§ı bir ilaç 
olacağını iddia ettiğini okuyunca, 
Bektaıinin hamam böceği hikaye
sini ha tırladon. 

Bununla beraber, bir kadeh ku
ru viskiden sonra içerseniz, belki 
de katlanılabilir. 

Hakikat! 

Bir gazetenin ~rakh haberi ı 
aütununu okuyordwn. Gözüme bir 
ba§hk çarptı. Biraz yük.ek .esle 
okumuıuın: 

"26 yıldan beri seyyar bir hal
de bulunan kaıif. Bunu duyan ve 
alaylı tarafından biraz filozof ge
çinen bir tanıdığım fU cevabı ver
di: 

-Demek ki adamcağız haki-
kati arıyor 1 

Rir habe$linin celiideti ( ! ) 

Bir habeıli, Adisabebadan Ro
maya geJirken Yahuda arslanı i
simli heykeli görünce gözü dön
mÜ§, babası tubnuı ve belinde·ki 
kılıcı çekerek birkaç İtalyanın ü
zerine saldırm~tır. 

lli.hi gıemi aralanı, mademki 

miştir. 

Dün hava bulutlu geç 
Dün şehrimizde hava az bul 

geçmiş, rüzgar şimal şarkından 
metre kadar hızla esmiştir. En dü 
ısı 11, en yüksek ısı gölgede 25, 
neşte 58 derece kaydedilmiştir. 

Yurdda hava Doğu Anadolusu 
Karadeniz kıyılarında ve Orta A 
dolunun şark kısımlarında bulu 
diğer bölgelerde umumiyetle açık 
miştir. 24 saat içindeki yağışların 
re metreye bıraktıkları su mikdarl 
Karsta 13, Erzurumda 2 kilogram, 
zede cüz1 mikdardadır. En düşük 
lar Kastamonu, Kütahya, Afyond 
Boluda 4, en yüksek ısılar Siirtte 

ır a 3Q d 
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(in'e kar~ı harb ilana 
Gazeteler, geçen , .adan beri baıh

yan Çin • Japon boğuımasından bahs
ederken, "harb0 tabirini kullandıkları 
zaman, bu iki Uzak Şark devletinin 
resmen harb halinde bulunmadıklarını 
ekseriya unutmaktadırlar. Ve büyük 
harbın sonundan beri geçen yirmi sene 
içinde birçok muharebeler yapıldığı 
halde harb, hiç bir zaman resmen ilan 
edilmemi§tir. İtalya, Habetistan'ı, harb 
ilan etmeksizin itcal ederek habeı dev
letini ortadan kaldırdı. Japonya, yedi 
sene evvel, Çin'in bir eyaleti olan Man· 
çurya'yı istila ederken harb ilan etme
di. lspanya'daki mücadele de resmen 
bir harb değildir. Binaenaleyh büyük 
harbdan sonra muharebeler harb ilan 
etmeksizin yapıhnaktadır. Fakat Tok· 
yo'dan verilen haberlere göre, Japonya, 
artık Çin'e kartı harb ilamnı dütü.nü
yor. Acaba bu yirmi sene içinde fılen 
harb yapmaktan çekinmiyen devletler, 
harbı resmen ilandan neden kaçın1111t· 
lardır? Malumdur ki büyük harb yapı
lırken, bunun artık "sonuncu'' harb ola· 
cağı itilaf devletleri tarafından tekrar 
tekrar söylenmiıti. Sonuncu harb olma· 
ıı icin de bir şart, Almanya ve mütte
fikl~rinin mağlub olmaları idi. Binaen· 
aleyh itilaf memleketlerinde halk, so
nuncu harb için icab eden fedakarlığı 
yapmıya davet edildi. 

Nihayet harb 1918 senesi sonbaha
rında sona erdi. Mağlub devletlerle sulh 
ınuahcdclcri yapJ.ıı. Ve eul6un deva
tıunı temin için de Milletler Cemiye? 
kuruldu. Milletler Cemiyeti mütecavı-
2e karıı bir takım zecri tedbirler alm • 
rnasını emrediyordu. Gerçi tecavüz ba
:zan belli olmıyabilirdi. Fakat harb ilinı 
tecavüzün en münakaşa kaldınnıyan 
tekli idi. Bunun içindir ki tecavüze 
Reçmeği kuran bir devlet, harbı resmen 
İlan etmekten kaçmıyordu. Japonya 
1931 senesinde Mançurya'yı• istil8.ya 
haılarken, giriıtiği taarruza, müdafaa 
rengini vermiıti. ltalya da aynı po
litika tabiyesini kullandı. Devletl~r, 
harb ilin etmeksizi •. kuvvet kullanabıl
diklerine ve hedeflerine varabildikleri
l\e göre, harb ilin etmek külfetini ihti
Yar etmek için ortada bir aebeb kalma
dı. Bundan ayrı olarak harb ilin et
tnekten kaçınmak için iki aebeb daha 
,,-..dır . 

ı....: 1928 senesımıe ouluu uunya 
devletleri tarafmdan imza edilen Kel
log misakı, harbm milli •İyasete ilet 
olllrak kullanılmasını menediyor. Mil
letler Cemiyeti pakb ile Lokarno • ıua
~desi imzalandıktan sonra hukuki 
~ vaziyeti ve binaenaleyh harbe aid 
~deler ortadan ka1

' ·yor. 

2 - ]kinci ve fÜphesiz Japonya ile 
Çin'in hareketleri üzerine amil olan ıe
~. Amerika'nın iki sene evel, çıkacak 
bir harbda bitaraf kalmasını temin için 
bir takım kanunlar y~pma&ıdır. Bu ka
llUnlara göre, iki veya daha çok devlet
ler arasında harb çıktığı zaman, Ame
tika muharib devletlerden hiç birine 
!>ara ikraz etmiyecek. Parası peıin ve
tilnıedikçe, harb malzemesi sat~ya. -
tak ve amerikaldar o devletlere aıd tı
Caret gemilerinde ıeyahat etmiyece~l~r. 
&,. kanunlara göre, harb resmen ılan 
~dilmedikçe, filen mevcu~ ol~p olmadı
tını Amerika cumhurreisı tayın edecek
liı-. O zaman bitaraflık kanunlannın 
derhal tatbiki lazım gelmektedir. Ame
tika cwnhurreiıi lspanya'da ve Çin'de 
ba.t'b yapıldığını ilan etme~~ind~n. bi
ı.raflık kanunları tatbik edılmemıştar. 
takat eğer Japonya ve Çin harb. ~l~n 
'derlerse, bu salahiyet cumhurreıaının 
elinden alınır ve bitaraflık kanunlan 
~al tatbik edilir. Bugüne kadar Çin 
~Japonya da Amerika'dan harb mal· 
~si ve her nevi eıya ~bn aldıkla-
1-tl'tdan ve hatta para borçlandıklann· 
d,l't harb ilanından çekin:nHerdir. 

Görülüyor ki harb itan edip etme
~ arbk bir hesab iti olmuıtur. Şimdi 
J"P<>nya, harb ilan etmeği harb itan el· 
~kten daha elveriıli addettiği için
dir ki harbı resmen ilan etmeğe karar 
~~, görünüyor. 

Filhakika harbın ilanı, enternasyo
"-l münasebetleri harbdan evelki at· 
~der içine atacakbr. 

Malumdur ki harb devletler huku· 
~llrıda hukuki bir vaziyetti. Ve bir de
~~ilan edilir edilmez muhariblere. ve 
111la.raflara aid haklan, salahiyetlen ve 
~ıuliyetleri tcsbit eden kaidelerin tat· 
~ita liızımclı. Fakat bunlar, Milletler 
~rniyetinin ve Kellog misakının mev· 
t\ad olmadığı bir devre aid hükümlerdi. 
;:rçi bugün filen bunlar yoktu.r. f~t 
~&kınen mevcuddur. Muhariblık ve bı
"-'anık haklan, salahiyetleri ve mesu· 

etleri de kanuni hükümler olduğun• 
l't bunlar, Milletler Cemiyetli ve Kel· 
nüaaklı bir devre nasıl •ığacak? 

A.Ş.ESMER 

lkvhrHcle !'antra1 

latanbul, 22 (Telefonla) - Heybeli
telefon santralı bugün açıldı. Hey

li, Burgaz ve Kınalıada'lar bu san
la konuıacaktır. 

ULUS ------------------------~-3---. 

D 0 N YA HA BE. R LE R İ 
Çine yapılan 

silôh yardımı 

Çin askerleri Hankov'u 
müdafaaya hazırlanıyor! 
Japonlar Yangtse de ilerliyorlar 
Hankov, 22 a.a. - Çinliler Hankov'u 60 fırkalık, yani 700 bin 

mevcudlu bir ordu ile ve ayrıca yeni topçu kıtaları ve tanklar ile, 
arka arkaya tesbit edilmit üç müıtahkem hat üzerinde müda
faaya hazırlanmaktadır. 

Yangtse'de ilerliyorlar 1 tL7IOllP o SO sa:liOILPa7l7 ... .....-.o 

Tokyo, 22 a.a. - Havaların 1 J n 1 Q r 
fevkal_ade fena olmasına rağ- a po 
men, Japon kara, deniz kuvvet-
leri Yangtsede bir çok mayn ba- ç • ne h Q rb 
rajlanm tahrip ederek ilerlemek- 1 
tedir. Çinliler Kiukino civarında 
bir ve Hsingking civarında da 
diğer bir çok barajları vücude 
getirmitlerdir. 

Sarınehir ta!}tıktan &onra 
Hankov, 22 a.a. - Santral Niyuz 

ajansının bildirdiğine göre, Sarı neh
rin taşması üzerine, harekat sahnesi, 
Ankuyein garbına geçmi§tir. Honan'· 
daki Japon kıtaları Ankuey civarına, 
Suçeu'daki Japon kıtaları ise, Tient· 
sin - Pukeu demiryolu vasıtasiyle, 
Yangtse cephesine nakledilmiştir. 

Japonlar gene a&ker mi 
çıkardılar ? 

Şanghay, 22 a.a. - Japon deniz 
makamları yakında bir ihraç hareketi 
yapmak istedikleri için Asheville is
mindeki Amerikan topçekeri Svatov'
da hazır durmaktadır. 

İngiliz destroyeri düşes mevsim 
turnesine çıkarak Hongkong'dan Sva· 
tov'a hareket etmiştir. 

Nam0<ı adasında 
Svatov, 22 a.a. - Japon bahriye si-

ilôn edecekler 
. 

Tokyo, 22 a.a. - Nişi Nişi ga
zetesinin bildirdiğine göre, Hari
ciye Nazırı General Ugaki, impa
ratora Çine harp ilan edilmesi 
tavsiyesinde bulunacaktır. Gene
ral Ugaki, bu suretle, Çine yar
dım eden büyük devletleri, bu 
yardımı kesmeğe ve muharip dev
letler karşısında bicarafhğı muha
fazaya icbar arzusundadır. 

lihendazları Naınoa adasını işgal et
mişlerdir. 

Japonların kurduğu Çin 
hükiimcti 

Nankin, 22 a.a. - Japonlar tarafın
dan kurulan yeni Çin hükümeti, Ti· 
entisin • Pukov demiryolunun açıl

ması ve Ankeng'in işgali üzerine, 
Nankine gelip yerleşmiştir. Başvekil 
Hiang Hungşin bu sabah buraya gel
miştir. 

Frankistler Barselonu 
hnmbardıman ettiler! 
20 KADAR ÖLÜ 30 YARALİ YAR! 

Barselona, 22 a.a. - Saat 4.30 da Frankistlerin 8 tayyaresi, 
Barselona'ya 50 bomba atımılardıT. 20 kadar maktul ve 30 kadar 
Y.&ralı aayılmıfl:rr. 

Alikanıe' de \ 

Madrid, 22 a.a. - Dün saat 17.45 de 1 
dört frankiıt tayyaresi Alikante lima
nı civarına birkaç bomba atmıttır. 61 
kiti yaralanmış, birkaç yerde yangın 
çıkmış, bazı binalar da hasara uğra
mıştır. 

Riyo dö Janeyro'da 

Nazırlar mecli&inde 
Barselon, 22 a.a. - Nazırlar meclisi 

dün öğleden sonra toplanmıgtır. Hari
ciye nazırı hava bombardımanları hak
kında tahkikatta bulunmak üzere bey
nelmilel bir komisyon teşekkül ettiği
ni bildirmittir. 

İspanya hükümeti, bu komisyonla 
samimi bir şekilde işbirligi etmeğe 
hazırdır. 

Teruel cephesinde 
Salamanka, 22 a.a. - Umumi karar

g~ .~ra~~~dan neşredilen bir tebliğde 
bıldırıldıgıne göre Teruel mıntaka -
sında frankistler biraz ilerleyerek Lo
dela ve Los Frailea kasabalarını işgal 
etmişlerdir. 

Pennaroya mıntakaaında dün zapte
dilen mevziler tahkim edilmektedir. 
Diğer cephelerde kayda değer bir 

şey yoktur. 

Cumhuriyetçilerin 
mukavemeti 

Valans, 22 a.a. - Villareal mıntaka
sında milisler mezarlığı geçerek fran
kistleri Mizjares nehrine doğru püs
kürtmüşlerdir. 

Cumhuriyet tayyareleri mücadeleye 
iştirak etmektedir. 

Fransa Frankoya heyet 
göndermiyor 

Komünist ihtilaline 
iılirak edenler 

Riyo dö Janeyro, 22 a.a. - Mahke· 
me 1935 komünist ihtilaline ittirak et
miş olmakla maznun 172 bahriyelinin 
muhakemesini bitirmiş ve hükmünü 
vermiştir. Maznunlardan yalnız 16 sı 
beraet diğerleri bir seneden altı sene 
sekiz ay arasında hapis cezası yemiş
lerdir. 

Rio Granda'da dün 65 komünistin bir 
davası bitmit ve yarın da Natalda 1935 
komünist isyanı esnasında müdafaasız 
kimseleri öldürmüş olmakla maznun 
250 kitinin diğer bir muhakemesi baş· 
lıyacaktır. 

Fransada heyelôn 
Lyon, 22 a.a. - Modane civarında 

demiryoluna hakim bir dağdan dün 
akşam sel halinde çamur akarak hattı 
kaplaınıt ve beynelmilel trenlerde 
aktarma yapılmak ihtiyacı haaıl ol
mugtur. 

Söylendiğine göre inkita iki gün 
kadar sürecektir. Fakat dağda büyük 
mikyasta bir heyelan olduğu anlaşıl· 
dığından tren seferlerinin daha uzun 
bir müddet inkitaa uğramasından 
korkulmaktadır. 

İran veliahdi Mıs1ra gidiyor 
Kahire, 22 a.a. - İran Veliahdi, bu 

ağustos ayı içind..: Mı:aır'ı ziyaret ede
cek, İskenderiye'de kıralın misafiri o

lacak ve bu vesile ile ruımıtısı Fren • 
le1l Fevziye ile tanıtacaktır. 

Amerikada 

Almanya lehine 
casusluk edenler 

Nevyork, 22 a.a. - Nevyork. Post 
gazetesinin bildirdiğine göre, harici
ye nazırı B. Hul. Almanya lehine fa. 
aliyette bulunan 18 casusun tutulmaaı 
dolayısiyle alman hükümeti nezdinde 
şiddetli diplomatik teşebbüslerde bu· 
lunmıyacağınr beyan etmiştir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 

pek yakında diğer bazı şahıslar daha 
casuslukla itham olunacaktır, Sanıldı
ğına göre, federal jüri, itham edilen 
şahısların kati listesini verir vermez, 
federal makamlar, bu işle alakadar o
larak, sansasyonel ifşa~tta bulunacak· 
tır. 

Birleşik Amerikada 

Ekonomik sıkıntıya 

karıı tedbirler 
Vaşington, 22 a.a. - Ekonomik sı

kıntı ile mücadele için hükümete 3 
milyar 750 milyon dolar kredi veren 
kanunun meriyet mevkiine girmesi 
münasebetiyle, Reisicumhur B. Ruz
velt fU beyanatta bulunmuştur: 

- Bu yoldaki mesaiye, iki a)'a kadar 
başlanacak ve ilk olarak 350 milyonluk 
bir programın tatbikine geçilecektir. 
Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz 
senenin ilk üç ayı zarfında milli geli
rin vaziyeti, 1938 senesine ticaret bakı
mından kati surette iyi bir sene olarak 
bakılmasını mümkün kılacak mahiyet
tedir. 

Kudüs müftüsü 

ortadan kayboldu 
Kudüs, 22 a.a. - Kudüs müftüsünün 

izi. gene kaybolmuıtur. Müftü, geçen 
ilkteşrinde iltica etmiş olduğu Bey
rut'ta sırra kadem basmıştır. Kendisi
nin Suriye erazisi dahilinde kain ısınz 
bir yere sığmmıt olduğu rivayet edil
mektedir. 

Müftünün ortadan kaybolmasının 
sebebi, kendisinin sıkıntı veren mev
cudiyetinden Suriyeyi kurtarmak için 
fransız fevkalade komiseri ile arab 
kıralları arasında cereyan etmiş olan 
müzakereler olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Mısır dahiliye naz1rı 

istifa etti 
Kahire, 22 a.a. - Dahiliye nazırı 

Lütfi Said paşa, istifa etmiştir. Bu is
tifa, bir koalisyon kabine&i tegkil et

mek maksadiyle Saidist'lerle bir iti · 
lU akdetmiş olduğu söylenen Mah
mud pa~ kabinesinde yapılacak ta
dilatın bir mukaddemesidir. 

Başvekil, bugün krala yeni bir kom
binezon arzedecek olup yeni kabine
nin hafta nihayetinden evvel teşkil 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

iki İngiliz bombardıman 
tayyaresi çarpıştı 

Londra, 22 a.a. - lki ingiliz bom· 
bardıman tayyaresinin dün akşam fe
dere Malezya devletleri arazisinde 
kain Port Svettenhau açıklarında yap
tıkları bir uçuş esnasmda müsademe 
ederek denize düştükleri hava nezare· 
tinden bildirilmektedir. 

Tayyarelerin mürettebatından 6 ki· 
şinin boğulduğu zannedilmektedir. 

Japonlar Hainan 
adasını alacaklar mı! 

Faris, 2i a.a. - Dün Hariciye Na
zırı B. Bone ile yaptığı görüşme es
nasında Japon büyük elçisi, çinlilere 
yapılan yardım dolayısiyle japon hari
ciye nazırı general Ugaki'nin büyük 
devletleri itham eder mahiyetteki 
beyanatın hassatan Fransa'yı istihdaf 
eylemediğini bildirmiştir. 
Diğer taraftan Hainan adasının ja

ponlar tarafından muhtemel bir i§gali 
bahsinde. resmi mahfillerin fikri şu · 
dur: 
Fransız hükümetinin vaziyeti, 1907 

anlaşmasına dayanmaktadır. Bu anlaş
ma mucibince Fransa ve Japonya, ken
di idarelerinde bulunan mıntakalara 

yakın bölgelerde emniyeti ve karşılık
lı hükmi vaziyeti temin için birbirle
rine yardım mecburiyetindedirler. Pa
ris'in fikri, Tonken körfezine hikim 
bulunan ve büyük bir stratejik ehemi
yeti haiz olan Hainan adasının işgali
nin, fransız menfaatlerine karşı bir 
ihtal hareketi teşkil edeceği merke -
zindedir. 

Çin' deki f ran&ız &ilahları 
Paris, 22 a.a. - Franaa tarafından 

Çin'e verilmekte olan harb malzemesi 
ve japonlar tarafından zaptedilen 
franaız mamulatından esliha ve mü
himmatın mikdarı hakkında mütema
diyen ortada dolaımakta olan haber
ler dolayısiyle salahiyettar fransız 

mahfilleri, şu cihetleri tasrih etmek
tedir: 

"l. - Fransa, Çin-Japon ihtilafın-

dan evvel Çin"in başlıca levazım mü
teahhidlerinden biri idi. Ve Çin bu 
sebebden dolayı mühim mikdarda 
fransız mamulatından silih birikt!r· 
miştir. 

2. - Muhasematın başlamasından 
sonra Fransa hükümeti, Çin'e gönde
rilecek harb malzemesinin Hindiçini 
tarikiyle transitini menetmiştir. 

Deniz bankın 
yeni vapurları 

İ•tanbul, 22 (Telefonla) - Alman
yada yapılan Sua vapurunun 110D tec
rlibeleri mükemmel netice vermiştir. 

Vapurun aürati 18,6 mil olarak tesbit 
edilmiştir. Mersin hattına tahai& edi
lecek olan orta hacimdeki gemilerden 
Etrusk'un inpatı da bitmiştir. Ve ge
mi merasimle denize indirilmiştir. 
Tecrübeye hazır vaziyettedir. Deniz 
bank'a Almanyadan gelen bir tezkere
de vapuru teslim alacak olan kaptan 
ve mürettebatın gönderilmesi isten
miştir. Etrusk orta hacimdeki dört va
purdan ilkidir. 13.S mil sürati 37 ya
taklı 20 birinci, 44 yataklı 16 ikinci 
mevki kamarası vardır. 

İstanbul elektrik şirketinin devri 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Elektrik 

şirketinin devir ve teslim muamelesi 
bitmek üzeredir. Devir dosya ve maz. 
hataları hemen kam.ilen hazırlanmış -
tır. Ay sonuna kadar formalite bitecek 
ve teslim işi filen nihayetlenecektir. 
Yeni idarenin kurulması işiyle doğru
dan doğruya vekalet meşguldür. Bir 
iki gün içinde buna aid talimatname
nin gelmesi beklenmektedir. 

Cumhuriyet bayramı 
hazır]ıklan 

İstanbul. 22 {Telefonla) - Cumhu
riyetin 15 inci yıldönümü şenliklerine 
parlak bir şekilde ve bütün deniz ve 
liman vaaıtalariyle iştirak için De:ıiz
bank hazırlıklara başlamıştır. 

İstanbulda 16 ıocuk 
bah~esi a~ıhyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu yıl 
Aimanyada bütün yahudi ilk mekteb çocukları için 16 çocuk bah 

çesi açılacaktır. Bu bahçelere radyolar 
mağazalan kapanacak konacak çocuklar için faydalı kitab 

Berlin, 22 a.a. _ Havas ajansının ve mecmualar bulundurulauktır. 
muhabiri bildiriyor: 

Eski yaz bayramı bütün Almanya-
da tesid edilmiştir. Berlinde ananevi 
bir mahiyet almış olan bu bayram, 
100.000 kişinin huzuriyle Olimpiyad 
stadında bir nümayif geklinde yapıl
mıgtır. Bu münasebetle söylediği nu
tukta Goebbels, yakında alınacak o
lan kati tedbirlerle Almanyada bulu-

Lise imtıhanları 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Liseler

de bu tedris yılına aid mezuniyet im
tihanları bugün bitmiştir. Cuma günü 
olgunluk imtihanlarına başlanacaktır. 

İstanbul ticaret odasında 

Faris, 22 a.a. - Yabancı memleket
lerde ipa edilen bazı haberler hilUı
na olarak, resmi mahfiller, fransız hü
kümetinin general Franko nezdine 
bir diplomatik heyet göndermeğe ka
rar verdiğini kati surette yalanlamak
tadır. 

Bir ingiliz vapuru batınldı Alman gazetecileri Peşte' de 
nan bütün yahudi mağazalarının kal

, dmlacağıru bildirmiştir. 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Ticaret 

odat11 umumi meclisi bugünkil toplan
tısında vekile\in tebliği Uzerine 938 
bUdcesinde yırpılan değişikliği kabul 
etmiftir. Bu toplantıda boraa nizamna
mesine aykırı fiatlarla mal alıp satan 
ilç tacirin para cezasiyle cezalandırıl
muına karar vermi,tir 

. 
Valensiya, 22 a.a. - (Royter) 

Burada dolaıan taYialara göre 
limandan ayrılan ingiliz Glok
ıinca vapuru bombardıman eclil
mit ve batımttır. 

Budapefte, 22 a.a. - Reami organlar' 

tarafından davet edilmi' olan ve en 
mühim alman organlarını temsil et
mekte bulunan 9 gazeteci bir hafta 
kalmak üzere buraya ıelmi9lerdir. 

Posta idaresi, yahudi tüccarların 
Almanyaya gönderecekleri ticari pos
ta paketlerini, bu paketler Almanya
da diğer yahudi tüccarlara gönderil
mediği takdirde, bundan böyle artık 
kabul etmiyecektir. 

! 
............................................... . 
TÜRKİYE BASINI ...................................... 

Milletler cemiyetinin iflası 
Bugün de gazeteler batyazıla 

Hatay davasına tahsis etmitler 
Tan'da, Ahmed Emin Yalman diy 
ki: 

Türkiye Milletler Cemiyetind 
çıktı, çıkıyor. Bazı Avrupa kayn 
lan son günlerde bu yolda ha.beri 
yaymıtlardır. 

Haberler ıimdilik yanlıttır. Fa 
bugünkü haliyle Milletler Cemiy 
ne bağlılık duyduğumuzu da id 
edemeyiz. 

itin doğrusu şudur: Biz Millet} 
Cemiyetinden uzaklqmadık. C 
yet, kendi ideal ve gayesinden uz 
lattı. 

'iürk milleti, bar:ıt ve insanlık i 
allerine candan bağlıdır. Biz, mil 
siyasetimizde muayyen prenaipl 
den hiç bir zaman ayrılmadık, t 
düfe ve macera fıraatlarma göre d 
men tutmak istidatlarından hep 
zak kaldık. Milletler Cemiyeti ha 
kında hükümler verirken kulla 
ğımız ölçü de, Cenıiyetin bize 
görünecek yolda hareket edip et 
diği değildir. Cemiyetin kendi ideal 
olması lazun gelen eaa.slara bat 
kalıp kalmadığına göre hükmümü 
zü veriyoruz. 

Milletler Cemiyeti mümesailleri 
nin Halayda oynadıkları rol, ta 
sup sisi yaratmak ve ortalığı kar 
lığa boğmak istiyenlerin rolüdür. 

Bu rol dolayısiyle cemiyet mü 
silleri, fransız müstemlekecilerin" 
oyunlarına körkörüne iJet olmut 
dır. 

Muharrir, Hatay'da oynanan 
yunları, Milletler Cemiyeti müme 
sillerinin türk dÜ§1nanlığmı körükl 
diklerini, kötü bir ehli salib ruhu ya 
rattığım anlattıktan sonra diyor ki• 

Bu gidiıi bir takım kurnazca ma 
nevralarla bizden gizliyecekle · · 
bizi oyalıyacaklar.ını, oyuna getire
ceklerini zannediyorlar Hariçte d 
bize karıı propagandalar yapıyor 
lar. Demokrasinin icaplarını yerine 
getinnok istediklerini, Türk tabak 
kümüne karıı altı azlık cemaatim 
himaye ettiklerini .öyliiyorlar. 

Milletler Cemiyeti, Hataydaki so
lü ile en fena bir imtihan geçirmih 
kati bir iflasa uğraml§tır. HadiHle
rin berraklığı karşısında bize gelen 
kanat ıudur ki, riyakar bir Milletler 
Cemiyetinin yoklu.in, •arhjmdaa 
faydalıdır. 

Maakesi Hatayda biİ9bÜtÜD dıifea 
böyle bir cemiyette aza Jrehnrkııa 
biç mana göremiıyoruz. 

FRANSIZ -lTALYAN 

KONUŞMALARI 

Son Posta'da, Selim RagJb Emeç 
franaız - italyan görüpnelerindea 
bahsederek, fTansızların intizar ai
yaaeti kullandıklannı, bu siyueti
nin sebebinin de İtalyan iktısadi 
bünyesindeki bazı zaaf eserleri oldu
ğunu anlatıyor ve bunları fC>yle ... 
yıyor: 

1 -1936- 1937 seneai mali aeıne
ai içinde italyan hazineainin cibaye
ti 24 milyar lirettir. Sarfiyatı İM 42 
milyarı bulmuttur. 

2 - halyan altın ihtiyatmm (520) 
milyon liret gibi ehemiyetaiz bir ye
küna inmit olmaaı. 

3 _ 1938 yılı tiıcarı açığın kal'fl
lıkıız ( 4) milyar lirete yükselmekte 
bulwıması. 

4 - Umumi adi b Ü d c e n i il 
2 040 000 000 türk lira.aı olmaanıa 

' ' ' H-'L · r ~ rağmen te•lihat ve a.uef lJ&'& l ua-
runda yapılan ı a r f i y a t ı il 
2,600,000.000 lirayı bulması. 

5 - Buğday ı;uhranı yÜzÜDden 
ekmeğe yüzde altmıı nisbetinde iDi• 

aır unu karıttırdmak mecburiyetine 
rağmen yirmi milyon kentaılik ha
riçten buğday almak zaruretinin ba
aıl olma•• ve buna muktazi üç milyar 
liİ-et için henüz bir karıılık bulunma
mlf olmaa.ı. 

Bu ve buna benzer birçok maaraf
lar ve bilhassa Habetistanda yapı -
lan para kaçakçılığı İtalyanın ikb -
ıadi ve mali vaziyetini bir hayli za
yıflatmııtır. Fransızlar, timdi, açık
ça söylemekten çekinmedikleri '"Ç· 

hile, fırsattan istifade etmek için 
beklemekte ve beklerken de araaıra 
ltalyanlan korkutmak için (70-80) 
milyonluk alman tehlikeaini tekru 
edip durmaktadırlar. 

Getirilecek yeni 
Profesörler 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Verilen 
haberlere göre İstanbul ve Ankara ü
niversiteleri için Avusturya'dan geti
rilecek profesörlerle miizakerelere de
vam edilmektedir. Tıb Fakültesi için 
angaje edilmesi düşünülen profesör
lerle Avrupada bulunan Sıhat ve İçti
mai Muavenet Vekaleti Müateprı Vi-

ana'd · 



-4- uı:us 

+ •• 

-98-
Fırka kumandanları bu kararı 

aldıktan sonra dönüyorlar. Lima
nın iki alman yaveri Feyzi beyin 
nezdine geliyorlar ve kararmı so
ruyorlar. Ote yandan Feyzi bey gel
meden evvel bu mıntakadaki tabur
ların komutanı kaymakam Vilmer 
de boyuna telefonla grup kararga
hında olup bitenleri Limana yetiştir
mektedir. Hatta bir ara da Feyzi 
beyin karşısma çıkıyor. • 

- Ordu kumandanı sizin tertibat 
Ye ihzaratınızı beğenmiyor. Bunları 
deği§tiriniz diyor. 

Grup kumandanı kızarak ordu 
erkanıharbiye reisini buluyor. 

- Ordu kumandanı benim taar
ruz tertibatıma nasıl karıtır aerzı

nİ§indc bulunuyor. 
- Hayır diyorlar. Senin dahili 

itine kan§mayız ama, bu aktam 
mutlaka taarruz ediniz. 

Hayri bey diyor ki "grup ku-
mandanı ordu kumandanlığınm mu
airrane devam eden taarruz arzu
aiyle kendi kanaati zatiyesi araaında 
bir müddet daha tereddüt ve ka
raraızlık geçirdikten sonra taarru
zun bugün icrasından kati surette 
sarfı nazar etti, fırka kumandanla
rının verdikleri malumattan ve ye
dinci fırkanın taaruzun tehiri hak
kındaki takririnden bahisle orduya 
telefonla malumat verdi. iki gün 
devam eden faaliyet ve uykusuzluk 
ve daha evvelce kırk derecei hara· 
retle hasta yatmakta olan grup ku· 
mandanı tabiatiyle zafı dimağiye 
duçar olduğundan taarruzun 27 
temmuz sabahına tehiri ubabı hak
kındaki fikir ve kanaatı zatiyeıini 
ordu kumandanlığına katiyet ve is
rarla anlatamadı. Ordu kumandanı 
kendisinin fırka kwnandanlariyle 
mecliai harb akdettiğine zahip ol
du'' 

Bu karardan sonra grup kuman
danı istirahata çekiliyor ve &aat 22 
de grup kumandanlığma Miralay 
Mustafa Kemal beyin tayin edildi-
ği emri geliyor. 

Musf af a Kemale müracaat 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Analartalar grupu kumandanı Miralay Mustafa Kemal Bey 

Mustafa Kemal'in fikrini sordu ise 
bu sefer gene ona müracaata karar 
verdi. Ordu erkanıharbiye reisi Ka
zun Bey telefonla §İmal grupu san
tralını atarak cephedeki 19 uncu 
fırka km:nandanı Mustafa Kemal'i 
buldu. Evvela vaziyeti aordu. Aldığı 
cevab şu idi: 
"- On dokuzuncu fırka bütün 

hatlarında ve sapsağlam duruyor. 
Fakat sağ yanı gerisi çok fenadır. 
Conkbayın ve Şahinaırttaki dütma· 
mn ıeriden izicatı devam ediyor. 
Bugün bizU:t fırka karargahı bu a
teşlerden zayiat vermiştir. Bütün 
gün zarfmda da bu vaziyetin ıslah 
edildiğine dair emare görülmemiş -
tir. İngilizler tarafından yapılacak 
ufak bir terakki Arıburnu'nu düıüre
bilir." Ve ehemiyetle ilave ediyor: 

"Daha bir cin mevcuddur, bu cinı da 
l'.iyaa uğratacak olursak bir felaketi 
umumıbıe karıısmda kalmaklığımıl'. 
pek muhtemeldir.,, 

- Peki çare, siz ne düşünüyorsu

nuz? 

Karşı taraf derhal cevab vermedi. 
Belli idi ki Kazım Bey Mustafa Ke
mal 'in bu mütaleasını ordu kuman -
danına anlatıyordu. Biraz sonra bir 
sual daha: 

- Bu kumandanlığı size verirsek 
kabul eder mi.siniz? 

-Tabii. 
Kısa bir konuşma daha ve uf ak 

bir tereddüd. Henüz 34 yaşında o -
lan bir kUDlandana. birden lkl kolu• 

duya yakın bir kuvvet teslim edile -
bilir mi? 

- Mü§ir paşa hazretleri aoruyor
lar. Bu kadar çok kuvvetin birden 
kendi emrine verilmesi fazla gelmez 
mi? 

- Hayır az gelir. 
Bu telefon muhaberesinden bir 

buçuk saat aonra da biraz evvel Ka
znn Beyin atlamıt bulunduğu ıimal 
grupu karargahından 19 uncu fırka 
kumandantı Miralay Mustafa Ke
mal Beye ~u emir tebliğ olunuyor
du: 

(Sonu var) 
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''Zeytin dağı,, nın ikinci tabı 
BQ.fmuhıırririmiz Falih Rıfkı Atay'ın Zeytindağı•nın ikinci ta
b.ı bazı yeni ilaveler ve kıymetli reHam Turgat'un bir çok re
aımleriyle, Remzi Kitabevi tarafından baaılmııtır. Fiyatı 75 
kuruıtur. lntiıar ettiği vakit edebiyat alemimizde bir hadise 
teıkil etmiı olan bu eser, latin alfabesi. ile ikinci tabı gören pek 
nadir kitaplanmıulandır. Zeytindağı'ndan bir parça iıtinaah 
ediyoruz: 

B i Z i M İMPARATORLUK 
Zeytindağı"nın tepesindeyim. Liıt 

denizine ve Gerek dağları.na bakıyo
rum. Daha ötede, Kırmızı denizin bü
tün sol kıyısı. Hicaz ve Yemen var. 
Başımı çevirdiğim zaman Kamamenin 
kubbesi gözüme batıyor; burası Filis
tin'dir. Daha aşağıda Lübnan var; Su
riye var; bir taraf dan Süveyş kanalı
na, öbür tarafdan Basra körfezine ka
dar çöller, şehirler ve hepsinin üstün 
de bizim bayrağımız 1 Ben bu hudud
suz imparatorluğun çocuğuyum. 

Çıplak İsa, Nasırada marangoz çıra
ğı ıcıı; L..eytındagınm üstünden geçtı
ği zaman, altında, kendi malı bir eşe
ği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyo
ruz. tıalep'ten bu tarafa geçmiyen 
şey, yalnız türk kağıdı değil, ne tiırk
çe, ne de türk geçiyor. 

Floransa ne kadar bizden değilse, 

Kudüs de o kadar bizim değildi. So
kaklarda seyyahlar gibi dolaşıyoruz. 

Kamame kilisesinın hıristiyan mil
letler arasında taksim edilmiş oldugu
nu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve 
bütün kilisenin her hizmeti bir başka 
cemaatindir. Bu cemaatler yalnız a
nahtarı pay edememişlerdi. Onun için 
Kamame anahtarı bir hocanın elinde
dir. Bütün bu kıtalarda biz i~te bu ho
canın vazifesini yapıyoruz: Ticaret, 
kültür, çift<,iilik, sanayi, binalar, her 
şey Aralıların veya diğer devletlerin
dir. Yalnız jandarma bizim idi; jan
darma bile değil, jandarmanın esvabı. 
Osmanlı saltanatı som bürokrat i

ken, bürokrasi bile tam - arap, yahud 
yarı - arap'tır. Türkleşmiş hiç bir arap 
görmedikten başka, araplaşmamış tür
ke az rasgeliyordum. 

Arap milliyetperverliğini güden 
Şamlı Azimzadeler, Konyadan gelme 
Kemik Hüseyin torunları idi; Hale
bin esas familyalarının asılları Türk
lerdi. Osmanlı imparatorluğunda bü
tün ekalliyetler inıtiva7lr nlrtnkhrr ;_ 

çin, ve Türk unsuru imtiyazım; olduğu 
için her hangi bir müslüman ekalliye
tin çocuğu olmak, Türk olmaktan da
ha faydalı idi. 

Bir kürt zaptiye çavuşunun kütü
ğünden gelen Abdurrahman paşa, de
desi ve babası vergi çaldığı için zen -
gin, araplaşmış olduğu için de ayan a
zası idi. Bu Abdurrahman paşa, ken
di toprağının tamamını ancak harita 
J~tünde görmüştür. 

Birinci Millet Meclisinde şer'iye ve
killiği etmiş, Eskişehirli bir Türk ho-
casının Türkler gibi "ve" demek yeri
ne, arblar gibi (vua) dediğini belki 

henüz unutmamış olanlar vardır. Su
riye, Filistin ve Hicazda: 

-Türk müsünüz? 
Sualinin bir çok defalar cevabı: 
- .&tağfirullah 1 idi. 
Bu kıtaları ne müstemlekeleştirmiş, 

ne de vatanlaştırmıştık. 
Osmanlı imparatorluğu buralarda, 

ücretısiz tarla ve sokak bekçisi idi. 
Eğer medrese ve şuursuzluk devam 

etmiş olsaydı, araplıgın Anadolu yu
karılarına kadar gireceğine şüphe 
yoktu. 

Bizim emperyalizm, Osmanlı emper
yalızmi, şu ana fıkir ustünde kurul
muş bir hayal idi: ı urk milleti kendi 
oaşına devlet yapamaz ı 

Kudüs'ün en guzcl yapısı Almanla
rın, ikinci güzel yapısı gene onların, 
en büyük yapısı Rusların, bütün öteki 
binalar İngilizlerin, Fransızların, hep 
başka milletlerin idi. Gür sakalları ba
harat kokan dürzüler, saçları örillmü~ 
yahudiler, etleri meşinleşmiş urban 
ve entarili araplar, hepsi Türk ordusu 
kanala doğru giderken, dar Suriye ve 
Filistin kıtasında iki safa ayrılmış: 
''- Geç yiğitim, geç!" diyordu. 

Fakat bir avuç Türk, bütün kıtayı 

tuttu. 
Ko::.kaca çölü, bina ve bahçelerle do

nattık. 

Geç kalmı\ôtık. Artık ne Suriye, ne 
de Filistin bizim idi. Rumeliyi madde
ten ne kadar kaybettikse. buraları ma
nen o kadar kaybetmiştik. 

Bir realite hıssi ile değil, bir tarih 
hissı ile kendimizi zorluyorduk. Ana
dolu baştanbaşa yapılmak, şehirler, 

köyler. ev ve tarla zengin olmak, Türk· 
ler tamamen garplılaşmak ve sonra da 
Halepten Kırmızı denıze doğru, nü
fus, teknik ve sermaye ile taş:nak la
zımdı. Biz ise Anadoluyu aşıp Halep 
kapısını vurduğumuz zaman, umran ve 
lc::ıl::ıh::ılrlr anrml"ı'İ'I'! h:>cılıvnrrtnk Ha
lep, büyük bir şehir, Şam büyük bır 
şehir. Beyrut büyük bir şehir. Kudüs 
büyük bir şehir idi; Lübnan havası. bi
ze Dobruca havasından yüz kat daha 
yabancı idi. 

.Fakat her yere: 
- Bizim, diyorduk. 
Şam, evimiz kadar bizim, Lübnan 

bançemiz kadar bizim ... Bu tasarruf ve 
hüküm hissinin bize damarımızdaki 
kandan geldiğine şiıphe yoktu. 

Ve kendimizi otelciye, lokanracıya, 
hatta posta memuruna anlatmak için 
yavaş yavaş arapça öğrenıyorduk. 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Karışık pUl 
ne&riyatı - lZ.SO Plfık: Tiırk musikisı ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler. 
Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dans 

musikisi - 19.lS Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Handan ve arkada§ları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Rad
yofonik temsil: Françcska da Rimini (G. 
Danançiyo) "Gençler grupu" - 21.00 Ha
vacılık hakkında konuşma (Şakir Hazım 
Ergokmen) - 21.15 Studyo salon orkest
rası: 1 - Beethaven: A une amie. 2 Mous
sorgsky: Gopak. 3 - Tschaikowsky: Chan
son Triste. 4 - Lehar: Eva - 22.00 Ajans 
haberleri - 22.lS Yarınki program ve l&
tiklal marııı. 
İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadıs - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak ne:ıri
yatı - 14.00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Plakla dans 
musikisi - 19.15 Spor musahabeleri: Eş
ref Şcfık - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Saat ayarı: Granvic; raaathanesinden nak
len - 20.02 Sadi hoşses ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları -
20.45 Hava raporu-20.48 Ömer Rıza Doğ
rul tarafından arabça söylev. - 21.00 Sema
hat Özdenses ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkılan - 21.45 OR
KESTRA: 1 - Bellini: Normır fantezi. 2 • 
Si ede: Flittervohen. 3 - Çaykovsky: Sı.ivit 
Lirik - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
Plakla sololar, opera ve_ operet parçaları -
2.2.50 Son haberler ve ertesi gunun prog
ramı. - 23.00 Son. 
Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 19.15 Mu
nih - 19.2~ Viyana - 20.30 Monpeliye -
20.30 Paris - 21.00 Roma. 

SENFONi VE ORKESTRA KONSER
LERİ: 12.00 Frankfurt - 13.lS Danc;iı: -
15.15 Londra - 16.00 Viyana - 17.00 Ber
lin - Hl.10 Danc;ig - 19.30 Prag - 20.00 
Beromünster - 20.15 Kolonya - 20.30 Pa
ris - 21.00 Bruksel, Prag - 21.05 Oslo -
20.10 Hilversum - 21.30 Hamburg - 2l.4S 
$trazburı - 22.00 Sottcns - 24.00 Frank
furt. 

ODA MÜZlCt: 15.00 Stokholm - ıs.ıs 
Doyçlandzcnder - lS.25 Hamburg - 16.00 
Münib - 17.15 Roma - 22.00 Varııova. 

SOLO .KONSERLERİ: 14.00 Laypçi&-
15.30 Viyana - 18.10 Kolonya - 18.20 
Laypc;ig - 18.20 Viyana - 18.40 Sottens 
- 19.05 Varşova - 19.10 Viyana - 19.ZS 
Königsberg - 21.30 Prag 22.20 Budape:ı· 
te, Droytvic; - 22.30 Doyçlandzendcr. 
NEFESLİ SAZLAR: 12.00 Laypçiı: -

18.00 Breslav. 
ORG KONSERLERİ: 19.S5 Hilversum 

- 20.00 Breslav. 
HAFİF MÜZİK: S.00 Königsberg- 6.10 

Hamburı - 6.30 Laypçig ve bir çok alman 
istasyonları - 8.30 Frankfurt, Königsbcn: 
- 10,30 Hamburg - 12.00 Breslav. Viyana 
- 14.00 Ştuttgart - 14.10 Viyana - 14.15 
!l.~rlJ~--~ ~!'SliJty,,;RpwaPP.Hi"fffıfnYıi 
- 18.00 Berlin, Sarbrük - 18.30 Frankfurt 
- 19.10 Berlin - 19.15 Ştutgart - ıo .oo 
Bedin - 20.10 Frankfurt - 20.30 Florıın• 
aa -20.35 Presburg-21.00 Tuluz -22.30 
Hamburg. 

HALK MÜZ1Cl 11.30 Ştutgart - 19.10 
Doyçlandzender - 22.30 Ştutgart. 

DANS MUZ101: 20.00 Sarbrük - 20.20 
Viyana. 

Mısırı fethe çıkan Cemal paşa, Ku· 
düste. Şamda. Lübnanda, Beyrutta ve 
Halepte oturduğu zaman, bir ışgal 
ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. 

S inci omıanlı ordusu komutanı 
Mütir Liman fon Sandera bütün ha
rekat emaaında, ıüpheaiz birçok ha
talar itlemi§tir. Askerlerini yanlı§ 
yerlere yığmış, dütman taarruzları
nın yapılacağı yerleri görememiş, 
aahilleri müdaf aaaız bırakmı§, bu 
auretle düımanm en zaif zamanla • 
rından istifade edememiştir. Bunlar 
ınuhakkak. Fakat taın can alacak 
noktada bir meziyeti, bir kwnandan· 
lık hassası belirmi§tir ki bütün yu
karda sayılan kabahatlerini affet
tirse yeridir. Liman da Hamilton'un 
Stopford'u mazur görmesi gibi Fey
zi Beyi mazur görür ve işi hali üzere 
bırakabilirdi. Veya kıdem dütkünü 
gibi buraya en kıdemli bir kimse a
nyahilirdi. Fakat uzun ananelere 
aahib orduların yetişmiı kumandan
larına has bir meziyet ile bu işin böy
le bırakılamıyacağmı idrak etti ve 
ayrıca buraya kimin getirilebilece • 
ğini takdir kabiliyetini de gösterdi. 

- llk yapılacak i§ yalnız Arıbur-
nu'nun sağ yanını tehdid eden Conk
bayırı ve Ka<:açimen'i değil umumi
letmit vaziyet içinde Anafartalar'- : 
daki ihraç harekatmı da göz önün-

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllta.. -

Şamdan kalkan tren, ~edi~e~e üç 
gün üç gecede ~ider. Medıneyı bıle bı
rakamıyorduk. Medincsız Türkiye? 
Bu emperyalizmin ~nti~arı demekti. 

Ne Medinesi? Bır gun aşağı geçe
: cek bir kıtayı selamlamağa inmiştik. 
: Tren varken, Adanadanberi yayan yü
- rümekte idiler. Üç bin kadar zayıf, so
: luk, ve üstü başı yıpranmış Türk çocu
: ğu. yorgun argın önüıniızden geçtiler. 
:: ı>iliyor musunuz, nereye gidiyorlar -
:: dı? Aden'e 1 

Zeytindağının üstündeki Alman yu 
dunda biz, devenin üstüne merdivenJ 
le tırmanmağa uğraşan Avusturyalı za 
bit otomobilden ürken hecin, hecindeıı 
ürken Macar atı, kanalı geçmek içi~ 
Tabariye gölünde tulum :dmanı yapan 
sivaı>lı nefer, ve bir boğuk arap sesi: No: 128 Yazan: Alexia T olıtoi 

- Felyahyal 

18 may11ta Arıburnu'ndan yapı
lan büyük taarruzdan evel naaıl 

de bulundurmak ve ona göre tedbir- : 
ler almaktır. Bütün bu mıntakalar - : 
daki harekat ve kuvvetler tevhid e- : 
dilmeli, tek bir ele verilmeli, bir ku- : 
manda altına alınmalı ve başına da : 
bu iti bataracak enerjik bir kuman· : 
dan getirilmelidir. ı § 

-
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- Bu mektubu size kim verdi? tı. Subay, onun kamburumsu, hemen 
Subay. atının dizginlerini bırak- hemen çocukça sırtını, gururla geri· 

maksızm bir adım ilerledi. len ensesini müstehzi bir gülümseyi§- : 
- Kont Piper verdi, ve, senatonun le seyrediyordu. Eğere atladı, ve, de- : 

henüz meçhulü olan bazı vchametli ha· rin karlarda atını inanılmaz surette _ 
berleri de majestelerine şifahi suret- hoplatarak ormanda kayboldu. § 
te arzetmem emrini verdi. • • • · • • · • • • • • • : 

Tombul ve kırmızı yüzlü subayın On dört ayı öldürülüp sıralanmıştı. : 
mavimsi gözlerinde istifhamh ve küs- Şarl, ayı yavrularının ağın içinde ho- -
tah bir ifade vardı. Şarl başını çevir- murdanarak yuvarlanıp kalktıklarına _ 
di. Bütün bu asil efendiler hep buna bakıyor ve bir çocuk gibi eğleniyordu. : 
benzerler: Hepsi kendisine, aç tazıla- Bunları Stokholma nakletmek için -

rın baktığı gibi, dikkatle bakar. 
- Bana asıl söyliyeceğiniz nedir? 
- Danimarka kıtaları - onbeş yir-

mi tabur - Holştayn hududunu geç
tiler. 

Şarl, Ataliyanın mektubunu ağır a
ğır buruşturdu. Köpeklerin havlayış-
laq daha yakından işitiliyordu. Or
mandaki boğazdan bir ayının homur
tu lan geliyordu. Şarl, bir ağaca daya
lı duran tüfeğini aldı, ve geriye dön
'-"eden subaya emretti: 

- Bir başka at alınız, Stokholma 
gidiniz, Kont Piper'e burada çok eğ
lendiğimizi söyleyiniz. Uç ihtiyar a
yıyı inlerinden çıkardık. Kont Piperi, 
general Rönşildi, general Lövenhap
tı, general Şlipenbahı buraya davet 
ediyoruz. Gidiniz ve acele ediniz. 

Her zaman pek solgun olan çehre
sinde kırmızı lekeler zuhur etti. Par
mağı tüfeğinin tetiğini asabi asabi 
kaldırıyordu. Dallan, donmuş çizme
leri altında çıtırdatarak sert adımlar
la uçurumun kenarına doğru yaklaş-

sırımlarla bağladılar. -Arkalarına deriden sıkı ve uzun set- -
reler giymiş ve başlarına yaban horo- : 
zu tüyleriyle süslenmiş şapkalar ge<,iir- : 
miş olarak seher vakti gelen Piper, : 
Rönşild, Lövenhaupt ve Şlipenbah, 
sopalariyle birer hayvan öldürdüler. 
Fransa elçisi Mösyö dö Guiskar, tü
fekle, yedi kadem yüksekliğince, dev 

-

gibi bir ayı vurdu. 
Yorulan avcılar. boğazın ta gerisin

de, buzlar altında şıkır şıkır akan şe
lalenin üst tarafındaki ahşab şaleye 
döndüler. Yemek salonunda, çam dal-

ları alev alev yanarak etrafa hararet 
saçıyordu. Dıvarlara asılı geyik ve dağ 
keçileri başlarının cam gibi gözleri 
kıvılcımlanıyordu. Tıknaz, yüzü kıp 
kırmızı olan Guiskar, hayvanın inin
den çıkıp, karları etrafa savura savura, 
kendisini yemek için üzerine nasıl sal
dırmış olduğunu bıyıklarını büküp kı
sa kollarını sallıya sallıya anlatıyor

du: "Leş gibi kokan nefesini yüzüm
de hissediyordum. Fakat bir adım 

geriledim. Nışan aldım. Meımi uzağa 
gitti. Bütün hayatım gözlerimin önün
den geçti .. Yedek tüfeği kaptım ... " İs· 
veçliler onu, sessiz dinliyor, gülümsi
yerek i<,ikilerini içiyorlardı. Nihayet, 
elçi kendisine tahsis edilmiş olan oda
ya götürüldükten sonra, Şarl, kapının 
önüne bir nöbetçi koydurup içeriye 
hiç kimsenin alınmaması emrini verdi 
ve ateşin yanma oturdu. Piper ile ge
neraller iskemlelerini ona yaklaştırdı
lar. 

Kıral, dişlerini sıka sıka: 
- Mütaleanızı öğrenmek istiyorum, 

dedi. Ocağın ışığı onun rüzgardan ve 
güneşten derileri soyulmuş delikanlı 
burnunu aydınlatıyordu. 

'Generaller başlarını önlerine eğdi
ler. Her işte ve hususiyle böyle bir 
hadisede ~ok düşünmek gerektir. Pi-

:: Hamidin mısramı hatırlıyorum: 
- Nereye gitmek istiyor? 
-Ademci ----

••.• İmparatorlukların sanatı müs 
temleke ve milliyetleri işletmektit' 
Osmanlı imparatorluğu, Trakyada~ 
Erzuruma doğru, koca gövdesini yal 
yatırmış, memelerini müstemleke v 
milliyetlerin ağızlarına teslim etmi, 
artık sütü kanı ile karışık emilen b" 
sağına! idi. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111( 
: ayı avlamakla bütün ihtirasını tatmin marka kıralı öder ... Son hesabı göre 
: etmekte olduklarını sanıyor. cek olan odur. 

- Mükenunel. 'Generaller, bu sözleri tasvib ede 
Şarl, bir va~ak gibi, birdenbire da- rek, iskemlelerini kırahn iskemles 

racık yüzünü .1:fon91ld"e çevirdı. Gene· yanma kadar çektiler: "Tabii, pek ta 
: ral, tepesi kalkık burnunun geniş de- bii l" 1-'iper'ın alın derileri oynuyordu 
: liklerıyle bol bir hava teneıtus ettik- Bu çocu.ıc gene hepsini şaşırtıyordu. 

ten sonra, namuskar, yuvarlak ve Şart: 
: parlak bakışlı gozleriyle ileri doğru - Bu harbe bizzat teşebbüs etıni 
_ bak.arak: yecek olursak diger devletler bi 
: - Bana öyle gelir ki ordumuz, İs- buna icbar edeceklerdir. Şu halde 
: veçi kendileri için dar bulan genç a- münasib harkette bulunalım: taarrıı 
_ silıerle doludur. Hepsi kılıçları saye- za geçelim. Ogust, bir imparatorlu 
: sinde şan ve şeref kazanmak istiyor- kurmanın harikuli'ide hülyası i<,iind 
: lar. lJünyanın öbür ucuna gitmemizi uyukluyor. Onun da parası yoktu! 
: emretse kıralımızın peşinden gideriz. Çar Petrodan dilendigı çervonezle 
: Ve bu, ilk defa bôyle olmıyacaktır... orospularla yiyor. Kıral Ogüst iyi b 

per, dört köşe çencsıni agır agır uğuş- Dürüst ağzı safv:tle gülumsedi. panayır pandomimacısı olabilird 
turdu: Generaller, tasdik makamında başla- Moskof çarı beni daha az korkutuyo 

- Senato kati yen muharebe istemi- nnı salladılar: "Evet, ilk defa degudir Fitilli tüfegin nasıl tutulacagı1 
yor. Çok korkuyor. Tam hareketimiz ki altın ve şeref peşinden vatan kıyı- mujiklerine ögretmeğe vakıt bulan11! 
esnasında fevkalade bir toplantı vardı. !arından uzaklara gidilmektedir ..•• " dan müttefiksiz kalacaktır o ... Baylıı 
Livonyanın Polonya kıtaları tarafın- Baş sallayışlar nihayet bulunca Pi- size teklif edecek bir planım var •.• 
dan istilası, danimarkahların mütec:ı- per: Ayni akşam, üç general, kırahn dİ~ 
vizce hareketlerine dair şayialaı Stok- - Senato harb için bir farting tah- leri üzerine açılmış bir hartaya ba~ 
holmu heyecana verdi. Gemi müceh- sisat vermiyecektir. Kırallık hazinesi baka bir sefer plfinı tertib ettiler: Nııl 
hizleri, ormancılar, buğday tacirleri bom boştur. Dü~ünmek lazımdır. va valisi Velling İsveç kıtalarını bd 
senatoya bir murahhas heyeti gönder- Generaller ısustular. Ocağın demir kumandan sıfatiyle idare edecek '~ 
diler. Bunlar dikkatle dinlendi: Harb parmaklığına dayanmış olan çizmele- Riga"nın imdadına koşacaktı. Löved 
lehinde bir ki§i bile ağzını açıp bir şey rinden dumanlar çıkıyordu. haupt ile Şlipenbah, manevra bahaıı 
söylemedi. Ne pahasına olursa olsun Şarl dudaklarını ısırıyordu: si ile muhafız ve harb safı kıtaları 
sulhu istihsal için Varşovaya bir ve - Biz, ancak ilk günler için paraya Sund'un limanı olan Landskrön' 
Kopenhag·a da bir başka heyet gönde- muhtacız: kıtaları gemilere yükleyip toplayacaklardı. Piper de Stokhol 
rilmesine karar verdi. Danimarkaya geçirmek için ..• Bu pa- da, senatonun nazarından bu hazırlı 

_Bunlar kırallarının ne düşündü- rayı hana fransız elçisi verir. Olmaz- Iarı gizlemek için icab edeni yapac 
ğünü öğrenmek istemiyorlar mı? sa ingilizlerden alırım. Askeri hare- tı. 

- S~nat9, bes belli, majestelerinin ketlerin masrafını daha sonra Dani-
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l. .................... ~~.~~!. ....... ~~ ...... ~.~.~.~ !. .... ,,, ,,,,,,,,,,,,,,) 
Dutlar neden kararmış? 
Dut ağ~ç~~mdan kimiainin beyaz. 1 Şüpheaiz, ı~irin.anlattıfı bu -:_faa.

dut, kimıamm de tatlı yabud ekp ne yalan, tabaat kitaplannm aoyle
kara dut verme.inin aebebini tabiat dikleri dotru ama, yalan güzel o
kitaplarında araraaıuz, beyaz dut a- lunca inaanm daha botuna gidiyor. 
ğacı ilkin Çinde yetifmit, aonra ipek Hakikat - ona çirkin denilemez, fa
böcekleriyle birlikte batka yerlere kat - donuk olduğu iç.in ondan kim
ıeçmiftir, halbuki kara dut ilkin ae hotlanmaz. 
Anadolunun doju taraflar•nda ye· Her halde kara dut - belki üze
titmiıtir· ayrı ayrı yerlerden geldik- rinde böyle biraz atk kokuau bulun
isi için' dut aiaçlarınm bir türlüaii dui~.için- beyaz duttan daha mak
beyaz dut verir, bir türlüaü de kara buldur. Beyaz dut ağacmm yaprak
dut verir dediklerini okunwuıa. lan "aabır ile atlaa'' olmaaaydı onun 

Tabia; kitaplarının yazdığına İ· verdiii yemqlerin kimae yüzüne 
nanmamak ayıp olur ama, bilmem, bakmazdı. 
bu izah aize kanaat verir mi? Hal- Halbuki kara dut her vakit mak
bwu büyiik ıair Ovid'in verdiği izah b.ıl bır y.:mıt olarak tanmmıttır. Ea
- ona inanmak iatemezaeniz de - ki zaman hekimleri yaz aıcakları i
inaanm daha ziyade botuna gidiyor. çinde aağhkla yaıamak için her gün 

.. yemekten aonra kara dut yemeği 
Onun tatlı tatlı anlatbğına gore, . 

ilk zamanlarda dutların hepsi - a- tavaıye ederlerdi. Bir çok hekimlerin 
l söyledikluine göre kara dut biraz 

ğaç çilekleri gibi - bem ~·-~az 0 . ur- haınca yenildiği ve.kit banaklara 
muı ..• o :zamanlarda, eakı turk dıya-
rı olan Sumer memleketinde biri kız peklik, iyice olmut olarak yenilirae 

d linet vermekle methurdu. 
Siabe, oteki erkek Pu·am adiarm a 
iki komtu çocuju vanmf. Bu ıenç- Kara dut turubu aiız ajrılarına, 

· · "k ı · · a boiaz anılarına ve dil hutalıkları-ler biribirine bıtıtı ev erımn ar • •· 
d d ı•vind o""rii na ka..,.ı her vakiıt makbul bir fU· aındaki bir ıvarın e ıg en g • - :ır 

tüp aeviıirlerken, bir aabah alacaka- ruptur. 
ranlıkta genq göğdeli bir dut aia- Kara dut böyle yemit ve iliç ola
cınm altında bulutmak üzere sözle- rak itibarından dolayı aonradan 
tirler. Kızlarm randevü yerine va_k- kimyaca analiz edilmek ıerefini de 
tinde gelmeleri adet deiilae de, Sı~ gormüttür: içinde yüzde 85 kadar 
be gece aevincinden uyuyamadıgı au bulunmakla beraber, tatlıamda 
için dut ağacmın altma komtun";'1 hatırı aayılacak derec.ede tekerli 
oğlundan önce varır. fakat orada bır maddeler, ekıiainde de tatlı madde
aalanla kartılatır• Kız atik olduiun- lerle birlikte elma ektiü ve limon 

k elqiai bulunur. Bealeme kudreti pek dan hemen bir mataraya açar, 
kurtulur. Kaçarken arkaamdan -:n· az olaa da bu elqilerden '" teker-
tariai sıyrılır, yere diifer. ~ ~or- den dolayı hem ittah açacak, hem 
pe lokmayı kaçırdığı~ ~fkeaıyle hazmı kolaylaıtınacak ı>ll' yemit o-

. entariyi, zaten kanlı dıılerıyle!. P~- lur. 
çalar ve çıkar gider ••. Bunun uzen- Dut ağacının: ''Arkamdan kıt 
ne, oraya gelen Piram aralanm ay~ gelmeae çocuklarm belini gütüğüm 
izlerini ve entarinin parçalarını go- gibi kaim yapardım" demeai de için
rünce içindeki aevgilisinin .. anlanın deki biraz tanenden dolayı az çok 
kamına girmit olduğuna hukmeder kuvvet vermeaindea ileri ıelae ge -
ve b.derinden kıbcJDJ gÖğlıÜne aap- rektir. 
lar, çıkan kan dut ağacma aıçradı- Dut yemiıinin ucua olmau da o-
iından dutlar kararır. nun için bir ıyiliıktir. Dıottan reç.el ve 

Dutlann neden karardıimı öi- ıurup kaynatmak adet: olaaydı, öt•· 
rendiktea aonra. mağaraya kaçm11 ki yemitlerin o kadar pahalı olduk· 
olan kızın ne olduğunu merak edip lan bu .:amanda, kiterlorinin rafl&
aorananız, 0 da aevgiliaini o halde rmı doldurmak iatiyen ev kadınları 
aoruu ... c ıu;:u • .Uw1..! '··"r"" .;; ...... ; .... ·- h.-lki cfııthft ~ok bulunurdu. 

G.A. tar ••. 

Felokete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

UmumiMerke~inden: 
Yer aarııntısından felikete ~~ayan va

andaılarımı:ı:a yardım yapılmak uzere •ta
•ıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mliea

; eaat tarafından hizalarında yazılı paralar 
veznemize yatırılmııtır. Bu ba~rsc:ve.r ze
vata ve müe&&esata ıerek cemıyetın;ıı2 ".e 
ıerek felaketzedeler namına teıelı:kiirlerı-
mizi aunarıa. 

Lira Kr. 

7'1 -;-S Kemah Kısıla1 ıubeainden 
251 58 Seyitaazi ,, " 
135 00 Malkara ,. " 
86 97 Kilçüku711 " " 

398 00 Meriç .. " 
3 95 Divrilı: ,. " 

64 64 Putilrae ,, " 
33 60 Eyüp " " 
SS 00 Refahiye " • 
19 21 Pertek ,, " 
11 30 Cihanbeyli .. " 

100 00 KaracabeJ ,, " 
130 00 Eyüp ,, . "d 
20 so Elizıi Kız enıtitüıiln1 en tfirk 

337 16 Franu'da tabailde bu uıı;l6,SO 
talebeleri tarafmd~ 
franıız franaı mukabili 

120 00 Kaı Kızılay ıubeıind~.ı. mlı 
14 00 Malatya Ortaköy ka7...-a • 

im dan 
34 ıs Feke K ı • ı la 1 fUbeainden 

218 52 Suruç " " 
30 00 Kaı ,, " 
48 00 Vize ,, ,, 
42 00 Baakil ,, .. 
44 24 Pertek " ,, 

100 23 Varto ,, " 
52 00 Berpma ,. ,, 

133 13 Kayaeri ,, merkesinden 
197 43 Gaziantep ,, ,, 

1000 00 Beyoilu Kızılay pbesi'!den 
1030 63 Gireıun Kısılay merkesınden 

4942 39 
276953 09 Evvelki liıtelerden 

281895 43 

Fransa' da yakalanan casuslar 
Biarritz, 22 a.a. - Rebalso ilminde 

bir iıpanyol markizi ile kitibi ve Rot
tier ilminde bir franıız cuuıluk cür· 
mile tevkif edilmitlerdir. SO kilo ağır
lığında evrak müsadere edilmi,tlr. 

Bu it hakkında büyük bir ketumiyet 
gösterilmektedir. 

Luvr müseıinde yangın 
Pariı, 22 a.a. - Luvr mli%esinin pav

yonlarından birinin tavan arasında 
dün akıam bir yangın çılmııı iıe de sü
ratle söooürülmü,tür. 

Bu yangm ba§langıcı.nın sebebi he
ailz tClbit edilcmemi9tir. 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER 

X Atina - Elenler kıralı İkinci Jorj, 
Nelli kruvazörü ile Korfu'ya hareket 
etmiştir. Kıral Korfu adaaında bir müd
det istirahat eyliyecektir. 

X Paria - Müddeiumumi dün ak· 
şanı C. S. A. R. ip maznunlannı cina -
yet, ıuikasd ve devlete karp komplo 
cürümleriyle itham eden yeni iddiana
meyi imza etmiıtir. 

X Müaih - Alınan ve italyan en
düstri mümenilleri arasında bugün bu
rada müzakerelere bat1anmıştır. 

X Hydepark - Reisicumhur Ruz
velt, büyük nafıa i§lerine ıarfedilmek 
ve nafia miieucselerine yardım etmek 
için 3 milyar 7 SO milyon dolar ur
fma mezuniyet veren kanunu dün im -
ıra etmiıtlr. 

X Berlin - Almanya ve Roman
yanın mllmeuilleri salı cünU birkaç 
haftadanberi anfluı dolayniyle tahad
dila eden meseleler hakkında cereyan 
eden müzakereler neticesinde hanrla -
nan bir ıeri iktısadl itillfı imza etmit • 
lerdir. 

X Roma - Harici ticaret ofisi tara
fından yapılan bir tebliğde bu sene 1-
talya•nın Zagreb, Belgrad, Viyana ve 
Sellnik sergilerine resmen iıtirik ed~ 
ceği bildirilmektedir. 

X Londra - Dün Avam Kamara • 
11nda hariciye nezareti tahlilatmm 
ıembolik bir ıekilde ualtılmaamı taleb 
eden amele partilinin takriri haridye 
milatepn Butler'in bir mlldahalesi il • 
zerine ı48 reye kal'fl 278 rey ile redde· 
dilmittir. 

X Barsoe - lmçrenin umumi aja
nı Broye lıviçre mUmeuili olarak Fran 
ko hWcUmeti nezdine tayin edilmif ve 
itimatnamelini vermİftir. 

X Varıova - Varıova'da hariciye 
nazın Bek ile Papanın vekili arumda 
imzalanan bir anlatma ile, vaktile hWdl 
met tarafından milaadıere edilen kato -
lik kiliıeline ait emllk ve arazinin mcz
kOr kiliseye iadeli mealeli halledil -
mittir. 

Kırgızistanda tiddetll bir 
zelzele oldu 

Moskova. 22 a.a. - Kırguictan'da 
Tianpn . dağlarının merkez mmtaka
sıooa pazartesi günü 3 dakika devam 
eden şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Maddi zararlar büyüktür. Kazazedele
re yardım etmek için hiikUmctıçe bir 
komisyon tetkil edilmi§tir. 

ULUS 5 

Karışmazlık 1Gô 
f,... ........................................................................... .......s 

İspanyol 

meselesinde 

Bırakılsa bile .. ~ 
Avrupa 
selômet 

• • 
ıçın 

yok! 
Lö tan gazetesinin 

bir başyazısı 

1 ıpanya meseleleri günün pcr 

litikasının en ilk planını it· 
gal ediyor ve bunların beynelmilel 
vaziyete her zamankinden fazla ha
kim olduklarına kanaat ediliyor. Ge
neral Franko kuvvetlerinin Kaatel
lon mıntakuında kazandıkları mu
vaff akiyetler, yeni yeni aekeri ufuk
lar açıyor, ıu suretle ki bu muvaffa. 
kiyetler nuyonaliıtlerin yüksek 
kumanda heyetine, önünmüzdeki 
hafta için Valanaiya istikametinde 
kuvvetli bir taarruz tasavvurunda 
bulunmağa imkan veriyor. 

Bay Nevil Çemberlaynin dün, (14 
haziran) avam kamaraaında, ingiliz 
ticaret gemilerinin iıpanyol kara
•ularında maruz kalmış oldukları 
taarruza dair verdiği beyanat- hem 
karıtnıazlık politikasını olduğu gı· 
bi muhafaza etmek ve hem de, ingı
liz sancağiyle seyahat eden ticaret 
gemilerinin himayesini imkan nia
betinde, muhafaza eylemek isteyen 
- Londra kabineainin vaziyetini az 
çok tenvir etmi9tir. Diier tarafdan, 
yabancı gönüllülerin geri çekilme
ieri ve iıpanyol kara ve deniz hu
dudlarınd& beynelmilel kontrolün 
tekrar ihduı planını ittifakla kabul 
ettirmek makıadiyle bıkıp uaanmak-
11zın müzakerede bulunmakta olan 
lord Plimut'un, ümid hilafına. bu 
plinı nihai ıurette kabul etmek ü
zere karıflllazlrk komitceinin ne za
man toplanacatını tayin edemiycce
ği anla,ılmı9tır. 

G eni9 iapanyol harb sahasının 
<'l'nubu şarki cephesi üzerin

de cereyan etmekte o1uı faaliyete 
dair dlft'Otld olaa bUdla llll!•Omat. ge
neral Aranda kıtaları tarafmdan aon 
günlerde iıtihaal edilen terakkinin 
chemiyetini teyid etmektedir. Yal
nız, Teruel'in şarkında teressüm eden 
"Cip'' tamamiyle kc&ilmckle kalına
mıt fakat nasyonalistler sahile doğ
ru kuvvetli bir hamle ile Kastellon'u 
filen ifial ve hatta bu şehrin cenu
bun• doğru ilerlemişlerdir. Bellidir 

ki Valanaiyanın fethi general Fran
ko kuvvetlerinin batlıca hedefi ol
makta, ancak bu hedefe çabucak va
rılabileceiini söylemek henüz mev
ıimsiz •yılmaktadır. Filvaki, cum
huriyetçilerin, yalnız buı hük\imct 
dairelerinin bulundukları değil, 

Madridle olan bütün münakaleye 

hakim bulunan bu birinci derecede 
mühim merkezi müdafaa için ümid
ıizce bir eayrette dUtilnmek için 
her JCY mUaaiddir. Valansiya naıyo
naliatler tarafından ifgal edildiği 
zaman Madridin ve general Miyaja 

ull kuvvetinin iqe ve malzeme ihti• 
yacını temin etmek bupnkündcn 

f ula &Uçleıecek, zira bu takdirde 
yalnız cenub prki limanları ve hu
suaiyle Alikante ve Kartacen linwı
larından yapılmak iktiza edecektir. 

Şu halde, Valanaiyaya karıı yapıla
cak olan hareketlerin, önümüzdeki 
aylarda, paftahtm mukadderini ta· 
yin etmeıi ve bunun neticni olarak 
da mücadelenin prtlarını alt üıt e
dip ihtiWin nihayetini tacil eyle
meıi mümkündür. 

B u esnada, iapanyol anlapıaz

hlmm beynelmilel bakımdan 
ıebeb olabileceği ihtilltları aükO
netle ve soğuk kanlıblda karfılıımak 
&erektir. Bay Çemberlaynin ingi
lb kamoyunca pek huauıl bir dik
katle takib edilmekte bulunan mcıe
leler hakkındaki beyanatı, vaziyetin 
acaib ıurette nazik safhaları bulun· 

olmadığı muhakkaktır. Felaket şun
dadır ki hava harbının bugünkü tat
bikatı hasebiyle beynelmilel huku
kun bütün prensiplerine riayet et
mek de güçtür, zira tamamiyle yeni 
uıuller bahse mevzudur, ve nasyo
nalistler emrindeki ha· kuvvetle
rinin cumhuriyetçilere silah ve cep
hane teminine her suretle mani ol
mağa gayret etmekte oldukları İs
panyanın Akdeniz kıyılarında, fU 
anda hava yollariyle inkişaf etmek
te olan harekatın da maaebakı yok
tur. Bu tehlikeyi önlemek üzere in
giliz gazetelerince yapılmakta olan 
telkinleri ancak büyük bir ihtiyatla 
kaJ'fılamak lizrmdır. İngiltere hü
kümeti meseleyi iyice tetkik etmif, 
ve zan edilir ki, misli ile mukabele
nin, istihdaf olunan gayeye de erit
tirmekaizin, ciddi tehlikeleri mucib 
olacağı neticeıine varmı9tır. Tabii
dk ki kuvvete müracaat, İngiltere 
hükümetinin ciddiyetle takib etmek 
istediği tarafsızlık ve karışmazlık 
politikası ile uzlaştırılamaz. Hal e
dilmek iktiza eden politika, - Av
rupa sulhunun yüksek menfaatleri 
hasebiyle idame edilmek lazım ge
len karışmazlık politikasından vaz 
geçmeksizin - Britanya ticaret ge
milerini İspanyol kara sularında hi
maye etmek keyfiyetidir. 

Bay Çemberlayn, hükümetinin 
timdiki halde tetkik etmek

te olduğu iki telkini dikkate almıt
tır: Bunlardan biri, bazı iıpanyol li
manlarında bitaraf gemiler i~in bir 

p 

emniyet mıntakası ihdas etmektiır. 

Bizzat Bürg0& hükümeti tarafından 
yapılmıt olan ikinci tdkin ise, ta
bii hükümetçileri beslememek ,arti
le, iıpanyol sahillerinde bükilmetçi
leri ifgali altında ve aakeri Jllıreket 
ıahaıı dıtında bulunan bir limanı İn
giliz ticaret gemilerinin utrağı ha
line getirmektir. Garillllyor ki bu 
telkinlerin ikiıinde de tatbik kabili
yeti yoktur. Hül&u, bay Çember
layn, ispanyol limanlarına Kiden in
giliz ticaret. gemilerine bu yolcu-
lukları kendi zararlarına yapmakta 
serbest olduklarını bildirmekle be
raber Frınko hükilmetine de, beyan 

ve iddia ettiği üzere f&yet lngiltere 
hükümeti ile iyi münuebetler teıia 
niyetinde iıe ingilb ticaret gemile
rini geli9i güzel bombardımanda de-
vam edemiyec:eğini ipr ile iktifa et
mektedir. Bütün bwılUdaıı çıkarı-
lacak netice 9udur ki Avrupa kar19-
mazlık politikasından inhiraf ettiği 
takdirde sulhu için selamet yolu 
yoktur. Londra komitesinin üzerin
de esas itibariyle uzlapnıf olduğu 

planın tasavvur ettiği bahri kontrol 
prtlarına karıı eovyet Rusyanıa i
leri sürmekte ierar ettiği itirazlar, 
ne yazık ki, timdiye kadar yapılmı§ 
olan en faydalı tefebbüaü akim bı
rakmaktadır. Ş.yet bunda karıımaz
lık politikaaını tahribe mehem bir 
manevra mahiyeti vana beynelmilel 
kamoy bu manevrayı takbih etmek 
hususunda ittifak edecektir. 

o R 
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An karada su sporları 
Bu yıl İçinde geniş bir çalııma 

proğramı hazırlandı 
Bölge au sporları ajanlığı içinde bulunclujumm yaz menimi 

için genit bir müsabaka programı hazırlamıftır. Bu miilabakalar 
26 haziranda başlayacak ve 14 temmuza kadar her hafta paaa.r 
günleri yapılacaktır. 
Proğram teşvik ve bölge birincilik

leri olmak üzere evveli iki kııma ay
rılmııtır. 26 haziran, 3, 10, 24 tem
muz ve 7 ağuatoı tarihlerinde yapıla
cak yüzmeler bölgenin teşvik müsa
bakalarıdır. 17 temmuz müsabakaları
nı Halkevi himaye etmektedir. Ayrı
ca T. S. K. 3ı temmuz programı için 
ortaya bir kupa koymuıtur. 

Bölge birincilikleri 13-14 ağustos 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Milkifatlı müsabakalarda mliaabık
ları en çok puvan alan kulübe ayrıca 
bir kupa veya bU.t verilecektir. Fer
di müsabakalarda birinciler için 3, 
ikinciler için 2, üçüncüler için 1 ve 
bayrak yarışlarında da 7, S ve 3 pu
van heaab edilecektir. 

Bu yıl müsabakalar arasında 14-17 
yatlarındaki çocuklar için de bir 
porgram hazırlanmııtır. 
Yapılacak müsabakaların programı

nı ııruiyle yazıyoruz: 

26 haziran pazar günü saat ıs de 
tetyik müsabakuı 

ı - 100 metre serbest 
2 - 50 .. ıırtüatü 
3 - SO " ıerbcat (küçüklere) 
4 - 100 ,, kurbağalama 
S - 400 ., ıerbeat 
6 - 4 X 100 bayrak 

3 temmuz pazar günü saat 15 de 
bölge te9vik mU.abakıaı 

ı - ıoo metre ıerbeat 
2 - ıoo ,. ıırtüıtü 
3 - 200 ., kurbağalama 
4 - 50 " ıerbeat (küçüklere) 
S - 400 ,. ıerbeıt 
6 - Atlamalar: A) One adi balrkla

ma koşarak (sayfa 60-1 a) 
B) Onden perende koprak (sayfa 

61-2 a) 
C) Geriye adi balıklama durarak 

(sayfa 67-8 b) 

10 temmuz teıvik ve 17 temmuz 
Halkevi te9vik müsabakaları saat ıs 
de 

1 - 100 metre ıerbeat 
2 - 100 .. ıırtüatü 
3 - 200 ,. kurbağalama 
4 - 50 .. ıerbest (küçüklere) 
5 - 400 ,, serbest 
6 - Türk bayrak yarııı: 100 ıırt

üatü + 200 kurbağalama + 100 ser
best 

7 - Atlamalar : 
A) Onden perende kotarak (S. 61-2 

a) 
B) Geriye adi balıklama (S. 67-8b) 
C) lleri çıkıp geri devrilerek atla

ma koşarak (S. 72-14 a) 

24 temmuz teşvik ve 31 temmuz T. 
S. K. kupası müsabakaları saat 14 de 

1 - 100 metre ıerbeat 
2 - 100 ,. ıırtUıtil 

3 - 200 .. kurbafalama 
4 - 50 " ıerbeat (küçüklere) 
S - 400 ,. ıerbeat 
6 - 4 X 200 bayrak yarqı Hrbest 
7 - Atlamalar: 
A) Geriye adi balıklama (S. 67-8 b) 
B) lleri çıkıp geri devrilerek atla-

ma koprak (S. 72-14 a) 
C) Bir perendeli ters atlama dura

rak (S. 77~1 b) 

7 ağuıto. pazar günü tepik müaa-
bakuı saat 14 de 

1 - 100 metre Mrbeet 
2 - 100 ,. ıırtüstO 

3 - 200 .. kurbalalama 
4 - 200 ,. eerbeat 
S - 50 ,. serbeıt (kGçüklere) 
6 - 400 ,. serbest 
7 - 4 X 200 bayrak yarıp serbest 
8 - Atlamalar: 
A) ileri çıkıp geri dCYl'ilerek atla

ma koprak (S. 72-ı4 a) 

duğunu Wl derecede lllbat etmek· 
ted4r. lapanyol limanlarında bulu
nan bitaraf milletlere akl ticaret ıe
milerlnin havadan bombardımanı 
beynelmilel hukuk bakımından ka· 
bule f&Yan delildir. lhtiW halinde 
bulunan memleketin kara ıularma 
pren ticaret cemilerinin kendi kir 
ve urarlarma olarak bu harekette 
bulundukları doğru olu dahi önce
den haber vermeksizin ve mürette
bata da kendilerini emniyete alma
ları için her türlü kolaylıkları gös
termelmbin taarruz edip bu gemile
ri tahrib ctmeJe de ldacnia hakkı 

7 - Ankara bayrak yarışı: SO sırt· 
Ültil + ıoo kurbaia + 50 ıerbeat 

B) Bir perendell ten atllma dara
rak (S. 77-21 b) 

Afyon ve ailesi ... 
Mutlaka kazandıran uıulü bulmut 

olan kumarbua dolandıncı adım ver
diiimiz halde birkaç para mukabilinde 
aaadet ve dehayı aabn almağa kalkıtan 
adama hangi İllDİ yeririz? 

Bu aual Bodler'indir. Afyon içerek 
veya esrar çekerek harikulade bir ha
yal ilemine dalmak iıtiyen nihayet 
upnır, fakat elueriya geç kabmı ve 
z~rlenmittir. Uyuıturucu maddeler • 
le kendi üzerinde tecrübeler yap1111f 
olan doktor Uıılke : "lnaaıı, zeka11mn 
geniılemiı olduğuna anıyor. Hulya._ 
Morfinin verdiii keyifle bana pek par
lak görünmüı olan bazı fikirlere dair 
yazmak iıtediğim yazılan gündüz olup 
da okuyunca alelade , inıiamsız bul
dum." eliyor. 

Alyon iıtihaalinin tahdidine dair 
Cenevre' de görüımeler yapıldıiı bu
giinlerde, zihinlerin, uyuıturuc:u mad
delerle mf:fgul o1mMDUı kabil cletil· 
dir. Afyon mü.tahlili olarak politika
mmn ne olduğunu Milletler Cemi,... 
tindeki munıhhull'lllZ izah ebnİftİr. Bu 
politikayı herkes ancak taavib edebilir. 
Bizde en 11la tedbirlere tabi tutulanıık 
iıtih..a edildiği ve deTlet eliyle aablck
iı için, tiirk afyonlanmn, hekimlikte, 
muatarib :inaanlann acılarını dindir
melde kullanıldığından emin olabiliriz. 

Fakat batka mmnleketlerde tah
didaiz ve monopolaüz ekilip aatılan -'· 
yonlar acaba nereye gidiyor ve bw.la
na mikdan nedir? 

"Bati ölüm ..ı.mı ile müc:aclele" 
edenlerin dediklerine söre dünya .,_ 
yon mahsulünün yüzde dokaaa bqi ka
çaia aarfedilmekte, yani bir takım vic
danaız inaanlarm, eli.ter bir takım za'flll
b inllllllan yanı Y•Yaf zehirleyip mil· 
yorılar kazanmuını temin etmektedir. 
Bu vicdanıızlar para için mıakaddeı .. 
vana hepıini hiçe sayan hakikaten kor
kunç adamlardır. Fakat öteki zavallıla
nn kim o1duklannı, daha doğrusu k 
zehire naad alıımakta olduldanm me
nk etmez miainiz? 

Bu huauata tetkikler yapmıı bir 
meslekcfat, bunlan fÖyle taanif ediyor: 

Bazıları ıabrab çekmer11ek iaterketa 
morfine alıtırlar. Dit ain•ı, nevralji, 
her hangi devamlı bir aancı... Doktor, 
baatumın acı çekmemesi için morfira 
ta..iye etmiı.. flllud ona ba kötii ,ola 
da .ö.tenniıtir. 

BaztJan unutmak iaterler- Ozüntii
Tü. düftükleri ümidaizJiii sidennek 
~in, aükiinet bulmak ve rahat etmek 
için eroin kullanırlar ••• 

Bazıları iae aürdülderi aefil bayata 
katlanmak cesaretini bulmak maknda
nı giider1-. Bunların çoğu o kadın-loN/.,.._ 

Sonra, berkeain yçbjmı yapmak. 
yui modaya uyımk •afl•tini söıt-.a
ler de vardır. Çünkü bir pmenl... ini 
da moda ohnuıtur, ve hala baı müte
reddi cemiyetlerde morfin, eroin, lro
bin ve benzerleri henüz mocladır ••• 

Fakat itin ud hazin tarafı nem, bi
lir miainiz? Afyon haatalarnu tedavi et
mek iıtiyen Bentley iaminde amerika
lı bir hekim, bu zebire bir pamehir ola
rak kokaini. ondan birkaç Mne .onra da 
bir franıız hekimi eroini keşfetmittir, 
ve, bu panzehirler de günün birinde bi
rer müdhit zehir olmuıtur ! • N. Baydar 

Zonguldağın kurtuluş günü 
Zonguldak, 22 a.a. - Zonguldağm 

fransız işgalinden kurtulduğu ve mil
li idareye kavuştugu mutlu günün yıl
dönümü halkcvinde törenle kutlan
mı§tır. Bugün aynı zamanda büyük 
türk alimi lbnisinanın 901 inci yıldö
nümüne rastladığı için halkcvinde ve
rilen aöylevde büyük hekimin eşsiz 
dehası, hayatı ve eserleri anlatılmış ve 
ebedi adı saygı ile anılmıftır. 

C) Onden bükmeli yarım burgu ko
prak (S. 82-29 b) 

9 - ısoo metre serbest 

BÖLGE B1RlNClı.tKLER1 

13 ağustos cumartesi 14 ağtl9tıol 
pazar (saatleri ayrıca bildirilecektir.) 

ı - 100 metre serbeat 
2 - 200 ,, lrurbağalam. 
3 - 400 ,, serbest 
4 - Türk bayrak yarışı: 
100 M. ıırtU.tü + 200 M. kurbağa-

lama + 100 M. ıerbeat 
1 - 100 metre ıırtüıtü 
2 - 200 ., serbest 
3 - 1500 ,, serbest 
4 - Atlamalar: 

A) Onden perende koşarak (S. 
61-2 a) 

B) Geriye adi balıklama durarak 
(S. 67-8 b) 

C) lleri çıkıp geri devrilerek atla
ma kO§&rak (S. 72-14 a) 

D) Bir pemedeli ters atlama dura
rak (S. 77-21 b) 

E) Önden bükmeli yarım burgu Jııo. 
tarak (S. 82-29 b) 
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Gen~ bir Türkologun 
Mersindeki tetkikleri 

Genç profesör diyor ki : 

Yeni T ürkiyenin 
bıraktığı 

hayre~ten 

İntiba 

ibarettir 
Mersin, (Hususi) - Tetkikler yapmak üze-

re şehrimize gelen Lund ünivenitesi profesör
lerinden Türkolog Dr. Gunnan Jarrin Mersin 

ve Tarsuıta muhtelif tetkikler 
yaptı. Genç filozof ve Türkolog 
evveli Pompeipolis harabelerini 
gezdi. Ertesi gün Tarsusta yapı
lan kazıları gördü. Kazılar hak
kında izahat aldı. Öğleden son
ra tekrar şehrimize dönerek, por
takal bahçelerini, yeni yapılan 
mezarlığı ve su tesisatını gördü. 
Sonra Yumuktepedeki kazıları 
tetkik etti. Ve sonra Konyaya ha
reket etti. 

Profesörü "Ulus" namına ziya
ret ettim, tetkik ve intibalarını 
sorduğum zaman fU izahatı ver
di: 

- Eski Türkiyeyi görmedim. Fa
kat okudum. 15 yıl içinde bu kadar 
büyük itlerin nasıl batarıldığına ha
l! pşıyorum. Atatürk Türkiyesinde 
bulunduğumu hatırlayınca hayretim 
kayboluyor. Ankara Amerika gibidir. 

ı
~·;~ı~~~~I~"' '~~;: 
•ı muhabirimiz

le bir arada 

uı:us 

Ve yahud Avrupanın en modern ıe-,----------
hirlerinden çok daha temiz ve mode- • 
mdir diyebilirim. Yeni Ankarayı ki- 1 zm İ r fua r l nda 
taplarda okudum. Fakat bu kadar gü-

çalı şma lar 
zel ve modem olduğunu katiyen tah
min etmemittim. 

- Türkiyede en ziyade nelerle 
meıpl oldunuz? 

- Türkolog oldlğum için en ziya
de kültür itleriyle meıgul oldum. 
Ankaradaki enstitüleri gezdim; hay
rette kaldım. Türk kültürü üzerinde
ki terakkiyi söylemeğe hacet yok. 
Bunu bugün bütün dünya takdirle 
kartılamaktadır. Nasıl takdir etmesin 
ki, saltanat devrinin brrakmıt olduğu 
70 lik ihtiyarlara 15 günde okuma ve 
yazma öğrettiniz. Mektep, kitap ve 
pzete nedir bilmeyen köylülerin tim
di köylerinde yeni yeni mektepleri 

Bu sene ecnebi firmalar daha 
fazla iılirak edecek 

lzmir, (Hutıuai) - • 
Fuar komitesinin 
tetebbüsü üzerine, 
vekiller heyeti, An 
kara ve İstanbul, 
radyolarında yapı

lacak propaganda 
neşriyatından elli 
kelime kadar ola-

var. Halk Partisinin gönderdiği kitap nından ücret ahn
ve gazeteleri en yaılısmdan en genci- mamasını kararlaş

ne kadar okuyor. itte asıl mucize bu. tırmııtır. Komite 
Hayret ve takdir ettiğim diğer bir 

nokta vana Halkevlerinin memleket
te yapmıt oldukları bUyük itlerdir. 
Halkevleri memleketin ve gençlerin 
yükselmesi için her ıeyi yapmrttır. 

ve tehir, bunu tük
ranla karıılamıştır. 
Komite, derhal kı-
sa ve özlü haber 
servisleri hazırla

maya batlıyacaktır. F uarcla aağlık •ergin 

Trakyada sıtma mücadelesi 

4.642 metre kanal açıldı, 

8.200 metre dere temizlendi 
Kurutulan 
115.170 

bataklık sahanın mikdarı 

buldu metre murabbaını 

Giresun f mdık kur8u bitti 

Gireson (Hususi) - Köylülere fın
dık bakımı hakkında bilgi vermek 
maksadiyle açılan fındık kursu niha-

Z3 - 6 - 1'9'38 

Edirne, (Hususi) - Sıtma mücade- ı 
le teşkilatı, ~ö!.lerde. sıtma ~a~ımın
dan zararlı gorulen bır çok sıvrısinek 
menbalarının ıslahına bütün §ubeler
de birden başlamıştır. Edirne ıube
sinde geçen sene başlıyan ve mühim 
bir kısmı yapılan Sazlıderenin yeni 
yatağı bu sene Karakasım köyüne ka
dar tamamlanmıştır. Kanalda bir iki 
noksan kalan yerler ikmal edildikten 
sonra Sazlıdere suyu bu kanal ile 
doğrudan doğruya Meriç nerine akıt
tırılacaktır. Eskiden Sazhderenin 
beslediği Doyran ve Elçili göllerinin 
ıslahı için ayrı tali kanallar yapıla
cak, bu suretle bu göller de kuruya
caktır. Havsa nahiye merkezinin i
çindeki gölcüklerden biri Havsa de
resine akıtılmıştır. Diğer göller de 
doldurulmak suretiyle kurutulacak
tır. Havsa nahiye merkezini tehdid 
eden sıtma artık zararsız bir hale so
kulmuştur. 

yetlenmiştir. Kursa devam eden 15 ki
şi eğitmenlik imtihanında muvaffak J 

olmuştur. 
Bir kanal 

Gülbaba bataklığına doğru ilerliyen 
kanal sayesinde bu bataklık her gün 
bir parça daha küçülmektedir. Sene
lerden beri Güll-,aba etrafında ziraat 
yapılmazken bu sene ilk defa olarak 
değirmen yeni köy tarafına pancar e
kilmiştir. İğnesi köyü gölü ile, Hatip 
köyündeki Kerpiç azmağı da birer 
kanal ile Tunca nehrine akıtılmıştır. 
Diğer ıubelerde de bu gibi artma men 
baları kurulmu§tur. 
Şimdiye kadar Trakya sıtma müca

dele mıntakaaında yapılan arazi ısla· 
batı işlerinin hülasaaı §Udur : 

4642 metre uzunluğunda kanal a
çılmış, 115,170 metre murabbaı batak
lık kurutulmuş, 8200 metre uzunlu
ğunda dere temizlenmiştir. 2 köprü 
ile 4032 metre uzunluğunda Meriç 
nehri kenarında bir bend yapılmış-
tır. 

Müthiş bir 
kamyon 
faciası 

Muş (Hususi) - Diyarbakırdan 
şehrimize gelmekte olan bir kamyon 
Bitlise 13 kilometre mesafede bir uçu~ 
rumdan yuvarlanmıttrr. Kaza çok ani 
ve çok feci olmuş, yolculardan 6 er
kek, dört kadın ölmüştür. On bir yolcu 
da ağır surette yaralanmrttrr. 

Çorumda yeniden bir çok 
binalar ve yollar yapılıyor 

Çorum'cla modern bir ilk okul 

Çorum, ( Huıuıi) - Çorum vilayetinde yol, köprü ve yapı ça
lıtı:naları büyük bir hızla devam etmektedir. 

Umumi ve hususi büdcelerden ay
rılan büyük tahsisatlarla geçen yıl 
yapılarına başlanan merkezdeki orta 
okul, hastane ilave pavyonu ile asri 
cezaevinin inşaatı devam etmekte
dir. Mecidözü ve lskilip kazalarında 
birer betonarme ilk okul ve Sungurlu 
kazasında yine betonarme ilk okul 
la büyük bir hükümet konağı inşaları 
aa ou araaa ııeneuıoK1:eaır. 

Vilayet umumi meclisince bu yıl 
yapılmasına başlanması kararlaşan 

muhasebe ve sair binaların yapı işle
ri için de viliyet büdcesinin tasdiki 
beklenilmektedir. 

Gene bu yıl köy büdcelerinden ay
rılan tahsisatla inşası kararlaşan 

merkezin 2, beş kazanın birer köyün
deki yatısı bulunmıyan yedi mıntaka 
ilk okulunda da birer yatı pavyonu 
ve aşevleri inşaatına başlanmıştır. 

Inpat tamirlerine hız verilen bü-

tün vilayet yollarının her iki tarafı
na biribirine muvazi olarak betonar
me kilometre taşları konmuş ve tamir 
kulübeleri inşaatına da başlanmıştır. 
Binlerce ağaç dikilerek ruh okşayıcı 
hale getirilen kulübe bahçelerinden 
başka yolların iki tarafı da agaçlan
dırılmıştır. 

Bütün bu insaatın 15 inci cumhıı: 
rıyet oay.nuıııııOa açılma tore-iılerı 

yapılabilmesi için vilayetçe sıkı ve 
titiz bir alaka gösterilmekte olup 
genç nafia müdürümüz de vilayetin 
bu alakasına yaraşan bir varlıkla işle
ri günü gününe takibten geri dur
mamaktadır. 

Vilayetimizde spor hayatı da geçen 
yıllara çok faik bir canlrlık arzetmek 
tedir. 

Vilayetin her tarafında sporun her 
şubetıi verimli faaliyete ba§lamıştır. 

Karımla beraber Türk Bayraiınrn 
dalgalandığı topraklara girince eski 
Türkiyeyi hatırlayarak ha}7!'et etme
ie bqladık. Ve geçen her saat hay
retimizi bir kat daha artırdı. Bence 
en mühim nokta Türk dilini diğer 
yabancı dillerden kurtarmak için a
tılan adımlar olmuıtur. Hiç ıüphesiz 
ki, yepyeni bir Öz Türk Dili meyda

Sovyet Rusya hükümeti Izmirr--------------------------------------------------------------------------------------------

na gelecektir. 
Adanadaki müzeyi Etnograf ya ba

kımından çok daha mükemmel bul
dum. Vaktimin azlığından lizrm gel
diği kadar etüt yapamadım. Gelecek 
sene tekrar geldiğimde Adana müze
si için uzun zaman ayıracağım. Mer
sin Halkevindeki eski paralar ve ki
taplar koleksiyonu da kıymetlidir. -

!uad Türkay -
Bir köy 

tehlikede 
Dağ köyün üzerine 

doğ ru yürüyor 
Erzurum (Hususi) - Çat nahiye

sine bağlı ola.n Aiaköyü uzun zaman
danberi büyük bir tehlike altındadır. 
Şakpk da&ının eteğinde kurulu bulu
nan bu köy, 75 evlidir ve 500 nüfuslu
dur. Beı altı senedenberi Şak,ak dağı 
heyelan ederek yavat yavat kaymakta 
ve bu köyün üzerine doğru yürümek
tedir. Fakat son sene içinde heyelan 
süratını biraz arttırmı' ve köy adeta 
daim yamacına çıkmıt bulunmakta
dır. Bu heyelan tesiriyle civardaki a
kar suların mecraları tamamen değit· 
mi,tir. Bir çok yerlerde de yeniden 
menbalar hasıl olmuttur. Bu menbala
rın bir kısmı da evlerin temellerinden 
çıkmağa batlamıftır. Vilayet, hadise 
mahalline bir fen memuru göndererek 
vaziyeti tetkik ettirmiftir. Bu tetkik
ler, köyün tehlikeli bir vuiyette ol
duğunu meydana çıkarmıttır. Agakö -
yünün bulunduğu mevkiden iki kilo
metre uzakta bulunan bir mahalle nak
ledilmesi ve burada bir nümune köyü 

etirilmeai dU,ilnillmektedir. 

fuarına bu sene de ittirak edeceğini 
resmen bildirmiştir. Rua pavyonu, 
bu sene ba,tan bata tadil edilecek ve 
ittirik daha genit olacaktır. Yugos
lavya da aynı kararı vennit ve pav
yon inpatr için teıebbüsatta bulun
muıtur. Bu sene fuar beynelmilel ma· 
hiyetinin daha kuvvetli olacağı, bir 
çok ecnebi firmaların iştirak edecek
leri anlatılmaktadır. 

İzmir vilayet pavyonunda da esas
lı değitiklikler yapılmaktadır. 

Manisa viliyeti, fuarda mevcud ve 
geçen sene, çok alakalı olan pavyo
nunu genişletmek kararını vermiş ve 
bu itle metgul olmak üzere bir de 
komite seçmittir. Zengin bir istihsal 
mıntakuı olan Manisa. bu sene, da
ha kuvvetli temsil edilecektir. 

Fuarın reklam neıriyatr, her tarafa 
yayılmağa batlanmııtır. Fuar saha
ıındaki inpat, ağaçlama, tesviye, ta
mir ve bütün yollar inpatr, hararet· 
le devam etmektedir. 

Belediye, yolların güzelliğinden 
istifade ile bilhassa fuar dahilinde 
tekasüf eden ve gün geçtikçe irili 
ufaklı olmak üzere şehirde adetleri 
artan motosikletler için sıkı tedbir· 
}er almağı ve muhtemel kazaların ö
nüne geçmeği kararlaıtırmıştır. Bu
nun tahakkuku için bir talimatnam~ 
hazırlamaktadır. 

Fuara hangi devletler 
iıtirak edecek 

lzmir, (Hususi) - Hariciye veki
letimiz vaaıtasiyle gerek Ankaradaki 
sefirin gerek ecnebi memleketlerdeki 
elçiliklerimiz nezdinde fuar komite
since yapılan teşebbüsler neticesin
de bu seneki Fuara İngiltere, Sovyet 
Rusya, Yunanistan, Yugoslavya, Fi· 
liatin ve İtalyan adalar hükümetleri 
resmen ittirake karar vermitlerdir. 

Hariciye vekiletinden fuar komite
si reisliğine gelen bir mektpta Ro
manya batta olduğu halde diğer bazı 
devletlerin büdce zarureti dolayısiy
le bu sene için itizarda bulundukları 
fakat husuıi müeaaeaelerle eıhası, fu. 
ara iştirlk ettirecekleri bunun için 
tedbirler alacakları hakkında vaitler
de bulundukları bildirilmittir. 

t t 

' 
1 YURDDAN RESiMLER 

Çoruh ta bir kayıkçı 
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İstihsalin gayesi, mahsulün 
paraya kalbedilmesidir. O hal· 
de paraya kalbi kabil şeyleri, 
paraya en kolaylıkla ve en mü
said şekilde kalbi mümkün 
tarzlarda yetiştirmek ve sev
ketmek lazımdır. 

Ziraat vekaleti ambalaj işini hallediyor 
Dünyada vaziyet : 

Nakil vasıtaları ve piyasa tekniği 
bugunkü şeklini almadıgı devirlerde 
bu.un cıunyacıa danııi nakliyat umumi 
olarak hayvan sırtında yapılmakta ve 
taze meyva ve taze sebze gıbi çürüme· 
ge ıstidadlı malların piyasası istihsal 
eaıldikleri şehirlerin hududunu geç
memekte idi. Binnetice bu devirlerde 
ambalaj, hayvan sırtına veya alelade 
kayıklara kolayca yükletilip boşaltı~
ması mumkün şekıllere inhisar edı-
yordu. . . 

Şimendifer, vapur, tayyare gıbı u
cuz ve seri nakil vasıtalarının ortaya 
çıkıp yayılması, büyük sanayi .hare
ketinin nüfusu son derece kesıf şe
hirler adedini çoğaltması, s~ğu~ hava 
depolan ve saire gibi tesıslerın . bu 
gibi malların muhafaza devre ~e ı~
kanınx arttırması ve nihayet vıta.mı
nin keşfi bu maddelerin ambalaj~, se~
ki, satışı için yepyeni bir teknı.k vu
cuda getirdi. Şimdi bu mallar . b.ır bu
çuk, iki aylık yollardan geçırılerek 
gene terütaze bir halde, en çok para 
:veren memleketlere sevkedilebilmek -

tedir. 

Türkiyede vaziyet : . . . 
Türkiye gayet zengin ve çeşıdlı ık

limlerile, ve taze meyva, ta_ze sebze 
sarfiyatının en kesif b~~u~du~u mem· 
leketlere, diğer bazı buyuk _ıhr~catçı 
memleketlere göre yakındıgı ~le bu 
vaziyetten en çok faydalanabılecek 
bir durumdadır. Fakat e_~ .başta ~ba
laj olmak üzere bu teknıgın hen.~z ta
mamen girememiş bulun~ası, mustah
sillerimizin iç istihlak pıyasal~rından 
b·ı h kkile faydalanabilmelerıne ma-

ı e a . . d . 
. !maktadır. Memleketımız e şı-

nı 0 ·ı "b· kl" . d. f r vapur otomobı gı ı na ı-
meı ı e • , . . k' f tın" 
yat vasıtaları haylı ın ış~ e . ış 
bulunmasına rağmen, ambalaJ şekılle-

. . bala ya hayvan sırtı veya kayık 
rımız d"l . 1 ile nakliyat için tesbit. e ı mış o an 
ve bugün her tar~ha tarihe kar~şankş1~-k .11 dir Bu şekıller hem yem na ı-ı er . _ .. 
ye vasıtalarında çok yer tuttugu ıçın 
d - "nden fazla nakliye ücretine 
:ıe~~uyor, hem mahsulü çürü~üy~r, 
hem çeşidli, hilelerin devamına ı~k.an 
veriyor. Hem büyüklük ve kalıt:y_e 
göre tasnifi mümkünsüz hale getırı
yor. Mesela Ankara yapıncağı me~
burdur. Fakat Ankarada oturanlar ~ı
Hrler ki sepetlerin yarısı turşu halın
de çıkar. Köylü bunu beyhude yere 
yük edip taşımış olur. Burada da alı
cı yandan fazlasının bozulmuş çkaca
ğnı hesablayarak fiat kırar ve nihayet 
alıcı vereceği fiatın en aşağı beş mis
lini vermek zaruretile karşılaştırılır. 

Ziraat Vekaleti ınevcud kombinalar 
kadrosunu müstahsilin ve bilhassa 
k"" liinün bu istikametlerde ve tama-

oy ameli şekilde rehberliğini yap-
me~ emur etmiş bulunmaktadır. maga m 
B .. kü vaziyette pek mahdud olan 

ugun b" •. 
b kadro yapılmış ır program ıçın -

du .. tah' sile kadar giderek teknik 
e mus . . . ··-

ambalaj ve sevk şekıllerını ogretmek-
~e ve Ereğli'de çalışmaya başlamış o· 

- Yeni ambalôj 

1
• Nakil fiyatlarında büyük 

ucuzluk; 

• Ya§ meyvelerin tazeliğini 
tam mu haf aza; 

• Meyvelerin tipleşmiş ve 
her tarafı bir oluşu; 

• Uzun dayanma kabiliyeti, 
tekil güzelliğini 

------temin etmiştir. 
lan kolun mesai neticeleri geçen cu
martesi gününden beri Ankara piya
sasına da gelmeğe başlamış bulun
maktadır. 

lhracaı arııyor. Fakat .•• 

Bu vaziyet ve bu mesai hakkında 
Vekaletin alakalı servisinden aldığı
mıza aşağıdaki malumatı, her tarafta 
dikkatle okunacağına emin olarak ay
nen neşrediyoruz: 

"T. C. D. Demiryollannda 1935/36 
yılında 69.000 ton taze meyva ve sebze 
sevkiyatı yapılmıştır. Bu sevkiyatm 
12 bin tonunun lstanbul'a ve 14 bin to
nunun da Ankara'ya yapldığı tesbit 
olunmuştur. Bu miktarlar seneden se· 
neye yükselmektedir. 

Fakat, bu meyvaların trenlerle 
sevkiyatında maalesef birçok kiınse
ler, yük hayvanlarile yapılacak nakli
yata elverişli olan eski ambalaj siste -
mini tatbik etmektedirler. 

Böyle ambalajlar, aŞağıda saydığı
mız sebeblerden dolayı trenle sevki
yata hiç elverişli değildirler. 

A - Her bir ambalajın ağırlığı çok 
fazladır. Mesela; kiraz, üzüm ve şefta
li küfeleri 30-40 Kg. ve çilek sepetleri 
ise 3-10 Kg. ağırlıkta olmak üzere 
sevkedilmektedirler. Bunun neticesi· 
dir ki, transport sırasında meyvalar -
da fazla nisbette bozulma meydana 
gelmektedir. Bu fazla bozulma nisbe
ti; meyva, sebze müstahsil ve müsteh
lik fiatları arasındaki büyük fiat far
kının başlıca sebebini teşkil etmek· 
tedir. 

Kalitenin kontrolu güçle§iyor 

B - Her bir sepetin fazla meyva al
ması dolayısiledir ki, meyva kalitesıi -
nin kontrolü çok güçleşmektedir. Bu 
vaziyet dahilinde, ambalajın üst taba
kalarına büyük ve güzel meyvaların 
ve buna mukabil orta ve alt tabakalrı
na da küçük ve kötü meyvaların ko· 
nulması gibi suiistimale imkan hasıl 
olmaktadır. Müstahsil ve müstehlik 
fiatları arasındaki büyük farkın ikin
ci sebebi de bu suiistimaldir. 

C - Ambalajların birbiri üzerine 
istif edilmemeleri dolayrsile, vagon
lardan da iyi istifade olunamamakta
dır. Trenle yapılacak sevkiyatta, biri 
biri üzerine bircok katlar halinde istif 
olunabilecek a~balaj şekillerinin kul
lanılması lazımdır. 
Şimdiye kadar Türkiye'de tren nak

liyatına hiç uygun olmıyan ambalaj-

Çilek, bu milli bir meyve halioni alıyor: Resmimiz de Ankara vi
layet fidanlığında yetiştirilen çilek tarlasını görüyorsunuz. 

ların kullanılması sebebiledir ki, va
gonlardan iyi istifade edilememekte 
ve yüksek nakil ücreti verilmektedir. 
İşte bu da; müstah~il ve müstehlik fi. 
atları arasındaki büyült farkın ü~ü.n
cü sebebidir. 

llk i§: Çilek rasyonalizasyonu •• 

Ziraat Vekaletinin yeni çalışma 
programında; ziraat mahsullerinin 
satış rasyonalizasyonu (Agricultural 
Marketing) na büyük bir kıymet ve 
ehemiyet verilmiştir. Bu saha üzerin
de pratik bir başlangıç olmak üzere, 
.r;regli'den Ankara'ya gönderilen çi· 
leklerin ambalaj ve nakliyatının ras· 
yonalizasyonu ele almıştır. Şimdiye 

kadar yapılagelmekte olan çilek nak
liyat ve ambalaj usullerinde yukarıda 
söylediğimiz her üç mahzur da mev
cuddur. 

Trenle nakliyata hiç müsaid olmı

yan bu sepetlerle, şimendifer vagon
larından çok fena bir surette faydala
nılmaktadır. 1938 yılının 2 haziranın
da Zonguldak'tan Ankara'ya iki vagon 
Ereğli çileği gelmiştir. Bu her iki va
gonda 4,5 ton çilek bulunuyordu. Bu 
nale göre, her bir vagona sadece 2,25 
ton çilek düşüyor demektir. Halbuki; 
birbiri üzerine istif edilmesi kabil o
lan modern ambalajdan faydalanıldığı 
takdirde, her bir vagona 6 ton çil~k 
yüklemek kabildir. T. C. D. Demır
yollarının meyva ve sebze nakliyatı 
için kabul ettiği en ucuz tarife, b:ş 
tondan itibaren başlamaktadır. Bu hıç 
uygun olmıyan sepet ambalajı neti~e~i 
olarak söylediğimiz 4,5 ton çilek ıçın 
88 lira nakliye ücre~i verilmektedir. 
Halbuki modern ambalajda beş ton 
yükü bulunan bir vagon için yalnız 
49 lira nakliye ücreti verilmesi lazım
dır. 

Yapılan yüksek nakliye mas~afına, 
bu sepetler içerisinde gelen sılekler 
kısmen zarara uğramaktadırlar. Bu
nun da sebebi; çilek gibi, hassa ~ey
vaların 3-10 Kg. olarak yüksek bır a-
ğırlık verecek şekilde sepetlere dol
durulmalarıdır. Aynı zamanda buse· 
petlerin orta ve alt katında bulunan 
meyvaların kalitesini kontrol etmekte 
gayri kabil değildir. 

Bu anıbalôjl.arın hususiyeti 

Bu ambalaj sisteminde, her bir kutu 
1,5-2 Kg. çilek alabilir. Bu kutular 
içine, çilekler birbirini ezmiyecek 
....................................... 1' ...... f .... 

Ziraat Vekaleti, bu yeni 
ambalaj itini Ankara hal
kına ucuz ve nefis Ereğli çi
leğini yedirmek için tatbik 
etıniıtir.. Bu tekil, bütün 
meyvelerimiz üzerinde tat· 
bik edilecektir. .................................................... 

surette, ancak 6 Sm. bir kalınlığa ka
dar doldurulur. Her bir sandığın ara
sında bir hava yeri vardır. Bu suretle 
bir şimendifer vagonu tamamen dolu 
bile olsa, meyvalar daima iyi bir su
rette hava ile temasta bulunurlar. 

Ziraat Vekilinin emri üzerine bu 
sandıklardan 1.200 tane yaptırılmış ve 
Vekaletin marketing mütehassısı ile 
Yüksek Ziraat Enstıtüsü meyvacılık 

ve sebzecilik enstitüsü asistanı dok -
tor Lütfi, müstahsil ve tüccarlara ku
tuları tevzi etmek, ambalajın sureti 
istimalini göstermek ve An.kara'ya bir 
deneme sevkiyatı yapmak üzere E
reğli'ye gitmişlerdir. 

Ereğli'nin çilek pazarı, yaşlı çınar 
ağaçlarının koyu goJgesınae kurul
maktadır. Memleketin görülmeğe de
ğer en güzel yerlerinden biridir. 

Her bir tüccar oradan aldıgı çilek 
sepetlerinin ağızlarını kağıdla örter 
ve bu kağıdların üzerine kendi mar
kasını yazar. 

Hiç el dokunulmamı§ çilekler •• 
Sepetlerin ağızlarının kağıdla ör

tülınesi, çileklerin evsafı üzerinde fe
na tesir yapması dolayısile mahzurlu
dur. Zira; bu suretle hava cereyanına 
engel olunmaktadır. Yeni ambalaj sis
teminde, müteaddit üstü açık kutular 
birbiri üzerine yerleştirılmektedir. 
Yalnız en üstteki kutunun kapagı var
dır. 

Kutuların müstahsillere tevziinden 
sonra ertesi gün köylüler ve köyJü ka
dınları pazara, bu yeni kutularla gel
meğe başlamışlardır. 

Çileklerin tarlada doğruca kutular 
içerısine toplanabiımesı ıçın bu yem 
kutuların mustahsillerin bızzat kendı· 
lerine verilmesi icabcdiyordu. Bu su
retle de Ereğli'nin köylerinden, An· 
kara'ya kadar olan uzun bır nakıl es-
nasında hiç el dokunulmamış ve içeri
sine hiç bır şey karışmamış oıan mey-

vaların müstehlike arzedilmesi kabil 
olmuştur. Breğli pazarındaki bı.itun 
tüccarlar bu yeni ambalaj sistemınden 
çok memnun olmuşlardır. 

Çilek gibi hassas bır meyvamn böy· 
le Ereğli'cıen Ankara'ya kadar, 500 ki
lometreden fazal bir mesafeden sevk 
olunması ve bilhassa yedi muhtelif 
nakliyatın yapılmı§ olması itibarile, 
hiç de basit bir iş değildir. Sevkiya
tın başından sonuna kadar geçirdiği 
yedi muhtelif safhası aşağıda sırasııe 
izah edilmiştir : 

1 -Ereğli köyünden, Ereğli paza
rına, 

2 - Ereğli pazarından limana ve 
motörlere aktarma, 

3 - Motörle Ereğli'den Zongulda
ğa, 

4 - Zonguldak'tan motörlerden 
kamyonlara aktarma ve limandan tren 
iataayonuna nakli1 

1 Her zaman aranan meyve : Çilek.. j 
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5 - Trenle Zonguldak'tan Ankara'
ya nakil (19 saat), 

6 - Ankara'da kamyonla istasyon· 
dan Suluhandaki toptancılara nakil, 

7 - Suluhandan perakendecilere ve 
yahut sokak satıcıları vasıtasile doğ -
ruca müstehlike nakil. 

Pek açık olarak görülüyor ki bu 
maksad için türlü tahmil ve tahliye iş
lerinde ve gönderme sırasında hiç za
rara uğramıyacak şekilde yaplmş ve 
bundan başka da imali kolay ve ucuz 
olan ambalaj şekillerinden istifade et· 
mek mecburiyeti vardr. Aynı zaman -
da bu ambalajların yapılmasına da çok 
ihtimam etmek lazımdır. 

Bu tecrübi mahiyette yapılan sevki
yatm neticesinden anlaşılmıştır ki; 
Ziraat Vekaleti tarafından Ereğli 
müstahsillerine tavsiye edilen amba
laj sistemi, esas itibarile bütün bu 
şartları haizdir. 
Aşağıdaki resimde, bu ambalajların 

vagonlara nasıl istif edildikleri ve ku
tuların birbiri üzerine istif edilmeleri 
sayesinde vagonlardan nasıl azami de
recede istifade olunduğu görülmekte
dir. 

Nakil masrafından 
kazanılanlar 

Bu suretle de şimdiye kadar yapıl
makta olan nakil masrafından da yarı 
yarıya kazanılmıştır. Ankara"ya 900 
sandık olarak en önce gelmiş olan çi-
leklerin kalitesi, aynı zamanda sepet
lerle sevkedilmiş bulunan çileklere 
nazaran mukayese edilemiyecek kadar 
çok iyi idi. Kutular içindeki çilekler 
Suluhanda bir saat zarfında tamamen 
satılmışlardı. 

Halbuki sepetlerin satışı çok ağır 
olmuştur. Perakendeciler kutuiar içi
ne konmuş bulunan çilekleri sepetler 
içerisindeki çileklerden, 5-10 kuruş 
kadar fazla bir fiatla satmışlardır. 

ambalaja göre uydurmaları mecburi· 
yeti vardır. Şayanı memnuniyet olan 
nokta, umumiyetle Ereğli, Zonguldak 
ve Ankara hamallarının ve hamal ba
şılarının bu zarureti çok iyi anlamış 
bulunmalarıdır. 
Yukarıda izah edilen bu tecrübe, 

sistematik bir surette yapılması icab 
eden birçok işler için bir başlangıç 
olmoştur. Çilekten sonra her şeyden 
ev el taze üzüm ambalaj mın rasyonali
zasyon una başlanacaktır. Bilhassa bu 
ambalaj tam manasile islfilıa muhtaç
tır. Bundan başka da Türkiye meyva 
sevkiyatmda taze üzümün çok büyük 
mühim bir rolü vardır. 

Ziraat Vekaleti şimdi bütün iç ve 
dış taze meyva ve sebze ticareti için 
çok ucuza mal olmak üzere, yerli ke
testeden yapılacak standard ambalaj 
sandıklarının fabrikasyon metodları • 
nı tesbit etmekle meşguldür. 

Talebeye ve kombina 
memurlarına kurs 

Vekalette imtihanlarını bitirmek ü
zere olan enstitü talebesine ve kombi
na kadrosundan bu işe ayrılacaklara 
15 gün sürecek bir kurs takib ettiril
dikten sonra bunların köylere sevk ve 
köylülere izahat ve köylü ile çalışma
ya memur edilecekleri gene alman 
izahattan anlaşılmaktadır. 

Vekaletin bu mesaisile memleketin 
gerek dahili piyasa, gerek harici piya
sa için ambalaj ihtiyaç ve tiplerini 
tesbit ettikten sonra son orman kanu• 
nu tadilatından istifade suretile bun
lar da önümüzdeki yıldan itibaren ga
yet dun fiatlarla müstahsil ve alaka
lılar emrine amade tutmak planı da 
bu vesile ile kayda değer. Bu tarzda 
planlı ı;ekilde takib edilecek mesai ile 

müstahsil ve tüccarımız iç piyasada 
tecrübelerini ikmal ettikten sonra ko
layca ihracat meselesinin de halledi
lebileceği tabiidir. 

Ereğli, Bursa, Adana ve Mersinde 
vasi nisbette başlıyan ve İstanbul is
tihsalatma inzımam eden çileklerimiz: 
için ihracat imkanını bu vesile ile Ve· 
kalet mütehassısından sordum, bu 

nokta hakkında verdiği izahatı da ay-

Tabiatile bu ilk ve yeni tecrübede 
bazı müşkülatlarla karşılaşılmıştır. 
Mesela, ilk yapılan 900 sandıklık sev
kiyattan sonra ikinci 100 sandıklık 
küçük bir partinin sandıkları Anka
ra'ya kırılmış bir halde gelmişlerdir. 
Bu tecrübeden anlaşılmıştır ki, mey
vaların aktarmasını yapan hamalların 
bu işte büyük bir ihtimamla çalşmağa 
alışmalrı mecburiyeti vardır. Modern nen nercediyorum: "Halen çileğin en 
ambalajların, dikkatsiz hamallar tara- ucuz olduğu Londra'da !ibresi yani a
fından zarara uğratılmasın diye kalın şağı yukarı yarım kilosu bir şilin altı 
tahtalardan yaplması da imkansızdır. peniye satılmaktadır ki kilosu 100 ku
Zira böyle ambalajlar çok ağır olduk- ruş demektir. Ereğli'de en iyi çileğin 
lan gibi çok da pahalıya mal olurlar. kilosu 8 kuruştur. Bundan başka pas
Ambalajlann, hamalların iş tarzlarına ta, dondurma, reçel için fıçı i!Slerinde 
uyacak surette değiştirilmeleri hiç ihracat imkanı vardır ki bunlar ıçin 
doğru değildir. Burada daha ziyade ı fiat daha dun olmakla beraber, taleb 
hamalların, çalışma tarzlarını modern pek çoktur.,, 

Üç senelik turizm plônı 
Beş turistik BÖige üzerinde 

tesisler için tetkikler başladı 
Hükümetin, ana politikasına aldrğı 

turizm meselesini, ilmi esaslara bagh 
bir program ve sitsemli bir metodla 
halletmek için, İktısad Vekaletine bağ
lr olarak kurduğu turizm bürosu, üçse
nelik bir turizm planı üzerinde çahş
ınıya başlamıştır. 

Bu her köşesinde, turizm için birer 
büyük faaliyet mevzuu olabilecek sayı
sız hususiyetler ihtiva eden yurdumu -
zun şu bölgeleri, bu üç senelik progra
mın içinde yer almışlardır : 

1 - İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trak-
ya, 

2 - İzmir ve hinterlandı, 
3 - Karadeniz sahili, 
4-Ankara. 
İktısad Vekaleti, bu planın hazır · 

!anmasında bütün alakalı makam, mü
essese ve şahsiyetlerin mütalea ve bil
gilerinden istifade etmek isin bir anket 
açmrştır. Vekaletin üzerinde tetkikler 
yaptığı mevzular şunlardır : 

Bölgenin tabii güzellikleri ve husu
siyetleri, tarihi servetleri, sıhi faydala
n ve imkaruan; otel, lokanta, gazino, 

vaziyetleri (yeni otellerin nerelerde ve 
ne büyüklükte kurulması lazım gelece
ği, eğlence imkanları ve yerleri ( ne gi
bi eğlence yerleriniµ kurulması lazım 
geleceği) spor ve av imkanları ve tesis
leri (deniz ve kara sporları) sıhi tesis
ler, yol ihtiyacı, münakale ve şartları, 
el ve ev sanatları, mutbak hususiyetle, 
ri yemiş sezonları, turistik tecessüs ve 
alakasını tahrik ve çekecek diğer hu -
susiyetleri, bütün turistik şikayetini 
mucib olan şartlar ve haller (bunların 
tashihi için teklifler) umumiyetle tu • 
rizm planı ve organizasyonu hakkında
ki düşünceler. 

Turizm bürosunun: memleketin 
hütün hususiyetlerini mevzu olarak ele 
alan anketinin, cok hiiyi.ik bir ıılaka 
ı:rörmesi beklenmektedir 

! 
................................................ .... 

KIZILAY İ 
MilJetin ve dc'\·letin ... efkat f 

ı ve yardım elidir, O~a azii İ 

-·~~: .......................................... 1 
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lstanbul elektrik şirketini nasıl ve 
hangi şortlarla sohn aldık 

(Başı 1. inci say! ada) 
kan, Trablus ve Umumi barblar başlı
yor. Ve mütareke devri geliyor. Bu ta
rihlerde mütarekeye kadar olan zaman 
zarfında belki şirket kafi derecede 
normal çalışamamıştır. Fakat mütare
ke zamanında şirketin, arkadaşlarımı
zın işaret etmek istedikleri, imtiyaz ve 
müstemlekeci ruhu harekete geliyor. 
Ve bir takım facialar yapmaya başlı
yor. Bir defa İstanbul hükümetini la
zım olduğu kadar tazyik ettikten son
ra ·bir tarife zammı da istihsal ediyor. 
Ve Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında 
628 bin lira kadar bir ademi kifaye he
sabı iddia ediyor. Bunu da sermaye ol
mak üzere kabul ettiriyor. 

Mütareke devri bitip de milli hükü
met teşekkül ettikten sonra mim hü
kümetin vazettiği kanunlara göre bu 
ademi kifaye hesabı olarak iddia ettiği 
para reddedilmiş oluyor. Ve 1923 s~
nesinde cumhuriyet hükümetile rea-

daptasyon mukavelesi yapılıyor. Ar
kadaşlarımız hatırlar, Lozan muahede-
si akdedilmek üzere bulunduğu bir sı
rada zannederim adedi 60 dan aşağı 
olmıyan mikdarda ecnebi şirketleri 
murahhaslarımız üzerinde son derece 
tazyik yapmaya başlamışlardı. Ve bir 
readate yapmak esası üzerinde ısrar 

edilmişti. Yani şeraiti hazıraya uydur
mak suretile şirketlere bir hayatiyet 
verilmesi esasını kabul ettirmişlerdi. 
1923 de Fethi Bey zamanında readap
te yap1lıyor. M. Veyl isminde İstan
bul reji idaresinde uzun zaman bulun
muş, Türkiyeye aid imtiyaz işlerinde 

dalına rol oynamış olan bir adam, di
ğer şirketlerin de vekaletlerini alarak 
buraya geliyor ve 1923 mukavelesi ak
tediliyor. Buna göre eVv-ela sermaye o
larak koyduğu ve 528.000 lira altın ad-
dedilen parasına zamime olarak Ali 
Rıza Paşa hükümeti tarafından kabul 
edilen ademi kifaye hesabı olan 628000 
lira da Cumhuriyet hükilmeti tarafın. 
dan sermayesine kalbediliyor. Bunun 
üzerinde fazla durmak istemiyorum. 
Çünkü o sırada diğer 60 şirketin vazi
yetini de halletmek mevkiinde bulu
nan ilk milli hükümeti zannediyorum 
ki bunların başında bulunan ve bu şir
ketin de mümessili olan M. Veyl'e bu 
ademi kifaye hesabını da kabul .;t
mek suretile bir müsamaha yapmak 
mevkiinde olduğu anlaşılıyor. 

Kan§ık faaliyet devresi ••• 

Şu halde bu şirketin sermayesi 1923 

senesinde 528 bin lira bir, ademi kita
ye namı altında 628 bin lira bir olmak 
üzere ceman yekun 1 milyon küsur lira 
olarak tesbit edilmi§ oluyor. Aynı za-

manda o mukaveleye göre sermayesi
ni bilmem nereye kadar artırmak im
kanI kendisine veriliyor. Şimdi bu a
demi kifaye hesabını iddia eden muka-

velenameyi kabul ettiren 'şirket müta
reke senelerini son gördüğümüz he
sapta mevzuubahs ettik. Ve gördük ki 

bir taraftan para tebeddülü dolayısiy
le 2 milyon 400 bin lira da bir kar el
de etmiştir. Diğer taraftan da zararını 
bize hesap etmeği kabul ettirdiği gibi 
2 milyon 400 bin lira da bir kar temin 
etmiş olduğunu da istıdraden zikredi
yorum. Şimdi şirket bu vaziyette dur
mak istememiştir. 1924, 25 senelerin
de memlekette irtica ve isyan hareket
lerini herhalde çok müsaid görmüş o
lacaktır ki yeniden harekete geçmiş
tir. 1923 mukavelesine zamimeten 
1926 da da bir mukavelename kabulü
ne hükümeti davet etmiştir ve bu mu
kavelename de maalesef pek iyi esasa 
müstenid olmadığı ve mukabilinde bir 
menfaat temin edilmediği halde kabul 
edilmiş. Bunun müntehası olarak şir
ketin sermayesi İsviçre frangına kal
bediliyor ve raşa müddeti 1926 dan • 
birinci mukaveleye, esas mukaveleye 
göre bitmesi lazım gelirken - 1960 açı
karılıyor. Sonra imtiyaz müddeti 1960 
iken 1993 e çıkarılıyor. Yani imtiyaz 
müddetine 33 sene daha zammedilerek 
85 seneye iblağ ediliyor. Bunun muka
bilinde menfaat olarak mukavelelerde 
ve evraklardaki tetk.ikatxmda görebildi
ğim, sermaye getirmek meselesidir. 
Sermaye getirecek ve bu sermaye ile te
sisatı tevsi edecek. Halbuki bunların 
hiç birisi olmf\mışttr ve şirket şu suret
le senede bir bilanço vermekle devam 
etmiş gitmiştir. 

Zabta geçmesinde faide ve lüzum 
görüyorum. Bunları burada arzedece
ğim. 

Sermayeler ue ilk tesisat 
1921 scnesinrlen itibaren ha!jlrvorum. 

Bilançoda türk lirası olarak sermaye
si: 

Senesi Sermayesi 

1921 528.000 Lira 

1922 528.000 •• 
1923 1.320.000 .. 
1924 2.200.000 .. 
1925 2.200.000 " 

na baliğ oluyor. Yani bunu arzedeyim. 
Tahvil ettiği paralan aynı zamanda 
hep istediği gibi altın kıymet esası Ü· 

zerinden yükseltiyor. Görüyorsunuz 
ki yükselmiştir. 

Sermaye 
1927 de 35.000.000 
1928 ,, 35.000.000 
1929 ,, 35.000.000 

Tesisatı ibtidaiye 
53.000.000 
55.000.000 küsur 
62.000.000 

Bundan sonra sermaye değişmiyor, 
yalnız tesisatı ibtidaiye 

1930 da 64.000.000 
1931 de 71.000.000 
1932 .. 73.000.000 
1933 ,, 76.000.000 küsur 
1934 " 77.000.000 .. 
1935 " 74.000.000 
1937 ,, 87.000.000 

İsviçre frangı oluyor. Şu halde serma
yesi 35 milyonda kalmasına rağmen te
sisatı iptidaiyesi 87 milyona baliğ ol
ması arasındaki fark avans olarak al
dığı paralar demektir ki bunda kasdi 
mahsus vardır. Çünkü 1926 mukavele
sile sermaye getirmeği taahhüt ettiği 
halde, sermaye getirmemiş avans al -
mıştır, avansa istediği kadar faiz ver
mek imkanını bulmuş ve o suretle de 
faiz vermekte devam etmiştir. Şımdi 

hulasa olarak bu okuduğum rakamla
rın neticesi şu olmaktadır, şirketin İs
viçre frangının düşmesi neticesi ola· 
rak tesisatı iptidaiyesinin kıymeti bu
günkü rayice göre 25 milyon türk lira
sıdır. İşte biz şirketle 25 milyon türk 
lirası üzerinden hesabına oturduk. 
Fakat biliyorsunuz ki bu şirketle 
bu hesaba oturabilmemiz bizim için 
iki seneye mal olmuştur. İki sene 
mücadeleden sonra üç defa komisyon 
teşekkül etmiş, üç defa müzakereler 
devam etmiş ve inkıtaa uğramıştır. 

Son gelen murahhası M. Sipesiye is
mindeki zat dördüncü defa gelmiş, 
dört defa müzakereden .sonra neticeyi 
elde etmiştir. 

Netice: 11.800.000 lira .. 
Şimdi şu halde hulasa edersek,- 25 

milyon lira sermayesj olan bir imti
yazlı şirket cumhuriyet hükümetinin 
tasdiki ile imtiyazının sonuna 55 sene
lık bir müddet kalan ve (raşa) tarihine 
de yirmi iki sene müddeti mevcud ol
duğu halde bu pazarlığa girişecek ka
dar işi getirdik ve bunun neticesinde 
layihada ve esbabı mucibede izah etti
ğimiz gibi 11.800.000 liraya mutabık 

kaldık. Bunun 800.000 lirası bir mil
yon küsur lira bedelinde olan ayniyat 
bedeli olduğu için ve tesisatı iptidai
ye mukabilinde olan on bir milyon li
radan ayrıdır. Ve onun bedeli mevcud 
addedilmek lazım gelir. Bu on bir mil
yon lira da tamamen on bir milyon lira 
değildir. Bunu da arzedebilirim ki şir
ketin inşaatta bulunan bir takım mal
zemesini aynen kabul ettik. Daha bir 
takım böyle ödenmesi lazxm g~bi gelen 
hesapları vardır. Onları da terketme
ğe mecbur oldu. Layihada kayıd var
dır. Tesisat kıymeti olarak hakikatte 
ödenen meblağ sekiz milyon küsur li
radır. Şimdi bu hesabı buraya kadar 
nasıl getirdiğimizi tabii hayretle ve 
dikkatle anlamak istersiniz. Bu para 
şu suretle hesab edilmektedir: Bizim 
meydanda gördüğümüz 528.000 liradan 
başka ortada bir para yoktur, para ola
ralc. Fakat 628.000 lirası mütareke se
nelerinde düveli itilafiyenin emrü nü
fuzu altında bulunan İstanbul l!ükü
metine tatbik edilen bir takım usulle
rin neticesi olarak açık gösterilen bir 
paradır. 

Beşyüz bin lirayı da reddettik 

Şimdi mütareke senelerinde göster
diği bu açıkları bizim hak ve adalet 
namına ödemeğe veya sermaye olarak 
getirmiş olmasını kabul etmeğe imkan 
var mıdır? (Hayır sesleri) Olmaması 
lazım gelir. Buna mukabil para deği
şikliğinden dolayı 2 milyon küsur li
rayı da kar şeklinde ihtiyat kaydet-

mektedir. Sonra ilk mukavelede bir 
hüküm var. Masarifi· umumiye için ih
tiyat tesisat kıymetine yüzde 15 zam -
medilmesi kabul edilmiş. Halbuki yüz
de ıs le kalmamış, ana şirket olan (So-

fi na) ya senede yüzde 8-10 ayrıca da 

yüzde 15 bir para kabul etmiş, bunu da 
tesisatı iptidaiye parası olarak geçir-
miştir. Hesaba oturduğumuz vakit me

deni insan olarak yaptığı mukavelenin 

şekline nazaran değil, hak olarak ne 
btediğini sorduğumuz zaman cevab 
vermekten aciz kalmıştır. Bu suretle 
25 milyon lira bu heaablar neticesinde 
sukut etmiştir. 

Tesisatı ibtidaiyesi 

2.098.000 Lira 

2.920.000 .. 
4.618.000 küsur lira 

5.582.000 Lira 

6.467.000 ,, 
31.000.000 İsvi re fran ı 51.000.000 İsviçre fran,gı'-

500.000 liralık daha bir para vardı, 
bunu da kabul etme-dik. Vaktile Gaz 
şirketi kaldmhp elektrik tesis ettik
leri vakit 500.000 lira belediye ile şir
ket arasında hali münakaşada kalmış 
ve bu paranın şirkete aid olduğu iddia 
edilmiş, fakat neticede bu parayı Na
fia vekaleti şirıkete terketmiş. Bu da 
sermaye olarak geçmiş. Halbuki bu 500 
bin lira para da Büyük Millet Meclisi
ne intikal etmiş, Büyük Millet Mecli
sine Nafıa vekaletinin dosyaları getir
tilmiş, tetkik edilmiş .. Nafıa ve Dahi
liye encümenlerinde müzakere edil
dikten sonra bu paranın şirkete aid ol
ması lazım gelmediğine dair kanaat ve 
temayül hasxl olmuş .. Bu hususta kür
süden verilmiş bir karara tesadüf ede
medik. Yalnız böyle bir hadise oldu. 
Bunun dosyasını Meclisten istedik, 
tetkik ettik. Neticede bu parada hakkı 
olmaması lazım gelir kararını vererek 
bu 500.000 lirayı da reddettik. Bu su
retle inmiş olan paralara mukabil ken-

disinden istediğimiz bir şey vardı. 

Şirketin tesisatının mukavele hilafın
da kamilen bozuk olduğu ve bunların 
ıslah edilmesi liizım geldiği ve bunun 
için para sarfedilmesi icab ettiği yo
lunda elimizden bir çok muhavereler 
ve münakaşalar geçmişti. Ve şirket 
buna yanaşmıştı. 

Altı senelik gelire aid rakamlar 

Beş, altı senelik fazlai varidatını te
sisatın ıslahına sarfedeceğini bize vait 
etmişti. Müzakere esnasında bunu" da 
bir senet olarak kendisine söyledik, 
iddia ettik. Bunun üzerinde de beş mil
yon liraya mutabık kaldık. Diğer suret
le indirilmiş olan paralardan gayri beş 
milyon lira da bu suretle indirmesini 
kabul ettikten sonra, fırkada ve meclis 
kürsüsünde söylediğim üzere, halktan 
aldığı fazla para iddiamız vardı. Haki
katen bu para meselesinde de uzun mü
zakere ve münakaşalarxmız geçmiştir. 

Ve şirket bu noktada haklı olduğumuzu 
kabul etmiştir. Bunun için de bir mil
yon liraya mutabxk kaldık. Yani altı 
milyon lirayı son tesbit ettiğimiz mik
tardan tenzil ettirmeği kabul ettirdik. 
Bu suretle 10 milyon liraya gelinmiş 
oldu. Şirket raşa müddeti gelmediği 
halde hükümetin emrini, arzusunu yeri
ne getirmekten mülhem olarak yapılan 
itilafnameye mukabil bir adalet payı is
tedi. Biz de bunun için 938 bir kanunu
sanisinden itibaren işletme payı masrafı 
çıktıktan sonra bakiyesi bize kalmak 
suretiyle biz de kabul ederiz dedik. Ni
hayet 1 O milyon küsur parayı 11 mil -
yona kabul ettik. Bu suretle aramızda 
tam bir mutabakat hasıl oldu. 
Şimdi buna mukabil menfaatimiz 

- ki asıl mühim olan nokta b·udur - bu-
nu da arzedeyitn: 

6 senelik hasılatım 

1933 de 5.175.000 
1934 de 5.140.000 
1935 de 5.253.000 
1936 da 5.212.000 
1937 de 4.944.000 

okuyacağım: 

Yani vasati olarak. senelerdeki far
kın sebebi her sene tarifelerde tenzi
lat yaptırmamızdandır. Bunu prensip 
olarak koyduk. 1937 senesinde bunun 
için 4 milyon dokuz yüz küsur bin li
raya düşmüştür. Vasati olarak bugün 
5.000.000 lira varidat getirmektedir. 
Netice ve hulasa bundan ibarettir. 

Arkadaşlamnın encümenlerde göster 
dikleri alaka ve esbabı mucibe layiha
sında yaptxkları teşekküre karşı min
netle Büyük Meclise ve encümenlere 
teşekkür ederim. 

Yaptığmuz vazife nihayet sizindir. 
(Alkışlar) . ., 

B. Çetinkaya'nm izahlarından son -
ra maddelere geçilmiş ve proje kabul 
edilmiştir. 

Filistin' de 
bombalar 

Kudüs, 22 a.a. - Tedhiş hareketle
ri dün de devam etmiştir. Tulilkerim 
garnizonuna karşı çeteler taarruzda 
bulundukları gibi Telaviv'de sınxr ar
kasında bir bomba patlamış ve bir ya
hudi çocuğu yaralanmıştır. Diğer bir 
bomba da Kudüs sokaklarından birin
de patlamıştır. Çete reislerinden :Sla
bed yakalanmıştır. 

Feci bir otomobil kazası 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Şoför 

Şükrünün idaresindeki taksi dün gece 
Ayaspaşa'dan Gazhane'ye inerken o -
tomobili bir arsa üzerine sürmüş ve 
burada yol yokuş olduğu için otomo
bili durduramamış, beş metreden aşa
ğı yuvarlanmıştır. Otomobil bir takla 
atıp tekerlekleri havaya gelerek yıkı
lıp devrilmiştir. Otomobil sahibi Nuri 

ağır, Arif, Nuri, Melahat isminde 3 ki
şi hafif yaralanmıştır. Şoförün kolu 
kırılmıştır. Otomobil p_arsalanmıştır. 

• 

lspanyodo'ki gönüllülerin 
geri çekilmesi için bir 
uzlaşmaya vorıhyor ! 

Yalnız gönüllüleri geri çekmek masrafının 

nasıl taksim edileceği hususunda anlaşılamadı 
Londra, 22 a.a. - Dün akşam karışmazlık tali komitesi toplan

tısmda Lord Plimut, İngiliz planının ilk metni üzeri·nde, Sovyet 
delegesinin bu sabah ileri sürdüğü itirazları bertaraf edebilecek 
mahiyetinde yeni bir uzlaşma formülü teklif eylemiştir. Bu yeni 
metin, delegeler tarafından hükümetlerine bildirilecektir. Bü
yük bir ekseriyetin bu metni tasvip edeceği muhakkak sanılmak
tadır. 

Sovyet delegesi, Moskova'nrn tediye etmekten imtina etmiş ve yal
bu metni kabul edip etmiyeceği nız İspanyada harb etmekte olanken
hakkında hiç bir söz vermemiş di tabasının memleketlerine iadesi 
ve Moskova' dan cevab alır al- masrafı ile iki komisyon gönderilmesi 
maz, tali komitenin yeni bir içti- yüzünden ihtiyar edilmiş olan masa-

rifin beşte birini tesviye etmek tek
maına hacet kalmaksızın, bu ce- lifinde bulunmuştur. Sovyet Rusya'
vabı komite kitabetine doğrudan nın ehemiyetsiz diğer bir takını mas
doğruya bildireceğini beyan ey- raflara iştirak etmesi de mümkündür. 
!emiştir. Londra, 22 a.a. - Avam kamara-
Diğer taraftan Sovyet delegesi, gö- sında bir nutuk söyliyen Butler, İn

nüllülerin geri çekilmesi masrafları- giltere ile İtalya arasındaki anlaşma 
nın ödenmesi bahsinde, ingiliz proje· hakkında demiştir ki: 
sindeki beşe taksim prensipini kabul "I .1. !t 1 1 edemiyeceğini ileri sürmüştür. . ngı ız :. a ~an ~ ~ş~asının me-

B bal · t h d 
1 

k a· h'"k" rıyet mevkııne gırmesı ıçın, İspanyol 
u 1ıs e, er e ege, en ı u u- 1 . · h 11' · ·ı· h 

metinden talimat almak b . - / mese esının a ı, ıngı ız ükümetin-
mec urıye .. k dd' t I k lAkk' 

tı.nd b 1 kt d ce mute a ım şar o ara te a 1 e-
e u unma a ır. . d d " 

T lA k ·t h'"kü' tl . 1 dılmekte ber evam ır. a ı omı e, u me erın cevap a-
rına ıttıla kesbeylemek üzere, cuma 
günü yeniden toplanacaktır. 

Gö-nülliileri geri çekme masrafı 
Londra, 22 a.a. - Deyli Telegraf 

gazetesi, karışmazlık komitesinde ma
li bir takım müşkilat zuhur etmiş ol
duğunu yazmaktadır. 

Komite, önümüzdeki celsesinde bu 
müşküllerin kalkabileceği mütalaa
smdadır. Gönüllülerin geri alınması 
planının bir milyon ingiliz lirasına 

mal olacağı tahmin . edilmektedir. 
Sovyet Rusya, bu paranın beşte birini 

Ağır bir 
suçlanma 

B. Butler, bundan sonra deniz kon
trolü işinin takviye edilmi~ bulundu
ğunu tasrih eylemiş ve sözlerine şöy
le devam etmiştir: 

Bu vaziyette daha çok mikdarda 
müşahid kullanılacaktır. Aynı zaman
da bir hususi anlaşma yapılacak ve 
bu anlaşma mucibince, bazı gemilerle 
İspanyol limanlarına gelen müşahit
ler, burada kalacaklar ve içinde mü· 
şahit bulunmaması muhtemel bulunan 
diğer gemileri de bu suretle limanda 
kontrola tabi tutacaklardır. 

Edirnede 
mektebini 

nalband 
bitirenler 

Edirne (Hususi) - !stanbulda Se
limiye nalband mektebinde açılan i
kinci nalband kursuna iştirak edenler-

( Başı 1. inci sayfada) denEdirne vilayetinden 6, Kır!darelı 

rı unsurları hemen tasfiye ede- vilayetinden 4, Tekirdağ vilayetinden 
rek, hakiki ve pürüzsüz bir an- / 4, Çanakkale vilayetinden 7 nalbandın 
latmıya varnıalıyız. ziraat vekaletinden tasdikli şehadet-

Hatay bir mesele bir ihtilaf nameleri umumi müfettişliğe gelmiş 
idi. Mesuliyeti bizim olmıyan ve buradan da aid Qlduğu vilayetlere 
hat lar k ·dl .. .. d gönderilmiştir. 
b ha bel" as.ı ld~r o:;1zub!1 ;n Bu şehadetnameler sahiblerine tö-
~ ran a ıne ge 1• u ~r a- renle verilecek ve şehadetname alan-

cıa olmaktan menetmek lazım- lar köylerinin nalband usta başısı o-
dır. lacaktır. 

Sözümüzü bitirmeden şunu da 
ilave edelim ki Türkiye hüküme
tinin Hatay' daki komisyonla ala
kasını kesmesinin manası, Ha
vas'ın izah notu ile hafifletile· 
cek bir şey değildir. Alaka kesil
mek demek, onun bütün müda
halelerinin sebep olduğu habız
lrkları timdiden ve cihan karşı
sında reddetmek, onun yeni hak
ıızlıklar yapmasına artık müsa
maha etmiyoceğimizi ilan etmek, 
ve Milletler Cemiyeti'ne, hu ko
misyonun kendi davalarına hı
yanet etmekte olduğunu hatırlat
mak demektir. Bahis mev:zuu na

zari münakaşalar değil, vakalar 

ve hadiselerdir: K~misyonla ala
kamızı kesmekle, Milletler Ce
miyeti da va.sına yeni bir hizmet-

te daha bulunmuş olduğumuza 
kaniiz. 

F. R. ATAY 

-
Y cşilköy istasyonu 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Dernir
yollar idaresi Yeşilköy istasyonunu 
tanzim ve yeniden inşaya karar verdi. 

Kıraliçe Elizabet'in annesi 
ağır hasta 

Londra, 22 a.a. - Kıraliçe Elizabe
t'in annesi Kontes dö Strahmor, Lon

dra'daki ikametgahında ağır hastadır. 
Kıraliçenin kız kardeşi ve Man vali

sinin zevcesi Ledi Ros Levesongover, 

annesinin başı ucuna gitmek üzere bu 

sabah Londraya müteveccihen Duğlas 
tayyare meydanından hareket etmiş
tir. 

Enternasyonal havacılık 
federasyonu kongresi 

Berlin, 22 a.a. - Enternasyonal ha
vacılık federasyonu kongresi, hazira· 

nın 23 ünde burada toplanacak ve 35 

millet delegelerinin iştirak eyliyeceği 

bu toplantı 29 hazirana kadar sürecek
tir. 

Bir adam karısının yanagını 
dudağım kesti 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Dün ge
ce sabaha karşı Yedikule'de bir cina -
yet işlenmiş, yorgancı Trabzonlu Fah
ri adında biri, dört senedenberi evli 
bulunduğu, sonra mahkeme karariyle 
ayrıldığı karısı Fatmayı ustura ile ya
nağından, dudağından ve daha birçok 
yerlerinden yaralamış, kadının sol me
mesini kesmiştir. Ve nihayet patxrdıya 
yetişenler tarafından yakalanmış, Fat
ma da hastahaneye kaldmlmıştır. Ci
nayete Fatmanın Fahri aleyhine mah
kemeden boşanma karan alması sebeb 
olmuş, Fahri bu kararın intikamını al
mak için karısına barışma teklifinde 
bulunmuş, karısı bu teklifi kabul ede
rek. Fahrinin dükkamna gitmiş, o da 
gece uyurken bu işi görmüştür. 

Mühür kullanabilecek maliye 

memurları 

Finans Bakanlığı, maliye memurla
rından mühür kullanmağa salahiyetli 
olanları tesbit etmiştir. Bu memurla -
rm dışında kalan maliye memurları 
mühür kullanamıyacak ve mühür kaz· 
dıramıyacaklardır. Vilayetlerde mü -
hür kullanacak maliye memurları def
terdarlar, varidat, muhasebe ve tahsi 
ıat müdürleri, askeri ve mülki muha
sibler, tahsilat şefleri, tahsilat ve ta
hakkuk şube şefleri, varidat memurla~ 
rıdır. Kazalarda mühür kullanacak ma
liye memurları ise malmüdürleri, va
ridat memurlan, tahsil şube şefleri, 
tahsildarlar ve tahsilat memurlarıdır. 

İstanbul' a yunan opereti 
geliyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Per
şembe günü İstanbula bir yunan ope
ret heyeti gelecektir. Heyet yunan ar
tistlerinden Şlipites'in idaresindedir. 

Sokullu Mehmet Paşa 
camüiçin 

İstanbul'da tamir ve civan açılacak 
olan Sokollu Mehmedpaşa camiinin 
bugünkü durumunu tes.bit edecek ko
misyon yarın ilk toplantısını İstanbul
da yapacaktır. 

Adana da 

Büyük 
sulama isleri 

..;> 

Adana, 22 a.a. - Geçen sene etüd iş
leri ikmal edilen Adana sulama kanal
ları inşaatı 5 sonkanunda başlamıştı. 
Bu inşaata hararetle devam edilmekte
dir. Dilberler sekisinden başlıyarak 

bağlar arasından geçip Zeytinli istas
yonu civarında bitecek olan kanallar
da yapılmakta olan dört büyük köprü
nün inşaatı bitmek üzeredir. Havala
rın sıcak gitmesi dolayısiyle insaata 
geceleri elektrik tenviratı say~inde 
devam edilmektedir. Dilberler seki
sinde kurulacak olan büyük barajın 
inşaatı da yakında başhyacaktır. Bu 
muazzam regülatör iki üç milyon lira
ya mal olacaktır. Keza Yüreğir ovası
nı sulayacak büyük sulama kanalı in
şaatına da önümüzdeki ay başlanacak
tır. Bu sene fezeyanları önlemek için 
yapılması kararlaştırılan büyük kanal
ların inşaatı da başlıyacaktır. Yapıla
cak bu inşaat 4 milyon liraya mal ola
cak ve 3 senede bitecektir. 

Erzurumda kurulacak iplik 
fabrikası 

Erzurum, 22 a.a. - Erzurumda ku
rulacak iplik fabrikası için elektrik 
kuvveti kaynağı arıyan mühendisler 
grupu Büyük Tortum şelalesinde ve 
Olti kömür ocaklarında taptığı tetki
katı bitirmiş ve müsbet neticeler elde 
edilmiştir. 

r ........................................ ~ Çocuk Esirgeme Kurumu ı 
1 .................................................... 1 
Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden 

Süt damlası müessesemiz için alına
cak günde asgari 50, azami 100 kilo süt 
isin 10.6.1938 tarihinde yapılan eksilt
mede verilen fiat yüksek görüldüğün
den yeniden pazarlıkla eksiltmiye çı
karılmıştır. İhale 1 temmuz 1938 cuma 
günü saat 10 da Genel merkez binasın
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin kurum hesap işleri direk
törlüğune muracaat etmeleri 3935 

· ~, · Enstitüler :~·" · 
, 1, • ..,. 

Kösele ve kunduracı 
malzemesi alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için 
(300) kilo küçük geyik marka sırt kö
sele ile (34) kalem lronduracı malze
mesi açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - (8.7.938) tarihine müsadif cu
ma günü saat (16) da rektörlük bina
sında müteşekkil komisyonda ihale 
yapxlacaktır. 

3 - Muhammen bedel (918,50) ve 
muvakkat teminat (70) liradır. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartna
me isteyenlerin enstitü daire müdür-
lüğüne müracaatları. (1999) 3943 

Sıhat bakanhğı 

Koyun ve kuzu eli ahnacak 
Ankara Nümune Haataneai Ba§ 

tabibliğinden: 

Ankara nümune hastahanesinin 93 
mali yılı 35000 kilo koyun ve 2000 kilo 
kuzu eti ihtiyacı kapalx zarf usuliyl 
ebiltmeye konulmuş ve 20.6.938 tari 
hinde ihalesi mukarrer bulunm.uftU. 

Mezkfir günde komisyona müracaa 
eden talihlerin komisyona teklifler 
layik hadde görülmediğinden işin ay 
nı şartname hükümleri dairesinde pa 
zarhkla intacı kararlaştırılmıştır. 

Pazarlık günü 4 temmuz 1938 pa 
zartesi saat on birdir. 

Pazarhk Ankara nümune hastahane 
sinde yapxlacaktır. (1983) 3940 

Mahkemelerden •. 
Ankara Kadaatro Hakimliğinden 
Ankaranın Hacet Tepe mahallesin 

de Garip Ali karısı Eminonin üvey o 
ğulları İsmail, Ahmet, Mustafa aleyh 
!erine açtığı iptali sened davasında 
dolayı müddeialeyhlerden ikametga 
hı meçhul Mustafanın tayin edilen 2 
6.1938 günü mahkemeye gelmediğin 
den gıyaben muhakemenin devamın 
ve bu gıyap kararının da ilanen tebli 
gat icrasına karar verilmiş olduğun 
dan muhakemenin bırakıldığı 7.7.193 
çarşamb günü saat onda Ankarada İ 
ci apartımanındaki kadastro mahke 
mesine gelmesi ve gelmediği takdird 
muhakemenin gıyaben devam edeccğ 
ilan olunur. 3954 
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Dı§ bakanımız Kamutayda 
bir nutuk verdi 
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(HAVA SEFERLER l) İstanbul elektrik şirketi, İzmir tür.İstik (Ba§r 1. inci sayfada) di-
ve 

aldı 

dair olan haber, taaddildiln\i daima 
lediğimiz bu rabıtalara yeni, mesud 
kuvvetli bir bai daha katıyor. K 
ki memleketimiz arap alemi devle 
rile doğrudan doğruya pek çok kard 
lik münaaeebtlerine malik ve on 

tle· 
ef-

ları 
daima takviyeye saliktir. 

Ankara • lıtanbul arasında 

pazardan maada her gün : 

Yeşilköyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 

9. 
ıs. 

30 
30 

cumartesi günleri 14.3 o 
Nöbetçi Eczaneler 

yolları, Afganistan'la anlaımanın uzatılması, 
damga resmi projeleri kabul edildi 

telif edilmiştir. Böylece 1928 mayısı
nın 25 inde imza edilen Türk - Afgan 
muahedesi Türk - İran muahedesi
nin lranla hemhudud olmak 
hususiyeti haricindeki ahkamının si
yasi prensiplerine muvafık ve garbi 
Asya devletlerile hep birlikte güttü
ğümüz siyasetle ahenkdar ve mutabık 
bir şekil almıştır. 

Suriyeye !(elince •• 
Garbi Asya'dan bahsederken ya 

komşumuz Suriye hakkında da 
şündüklerimizi hulasa olarak söy 
meliyim. MiJletimizin her vakit h 
krn~a ~i~ kardef muhabbeti taşıd 
Surıye nın de bır gün ve yakın 
günde istik!i.Jine kavuştuğunu g 
mekle bahtıyar olmak isteriz. (Alk 
lar) Arap il emine karşı yüreklerim 
d~ki ~~i~i muhabbet ve saygıyı y 
Tilrkıye nın Mıur'la, İrak'la, Hica 
ve Yemen'~e idamesine itina ettiğim 
nasebetlerı en beliğ surette ifade 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar§amba 
Per$embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczanele ri 

Ancak bu emel ve gaye ile yapılan 
Türk - Afgan muahedesinin kendisine 
mahsus bir hususiyeti de şudur ki, iki 
büyük ~kit tarafın memleket 
.-c milletlerinin terakki ve tealisi 
için bir tarafta mevcut ve diğer ta
raf için faydalı olan ve ihtiyaç hisse
dilen her türlü vesail ve vesaiti ayrı
ca tertip ve tanzim edilen veya edi
lecek olan hususi mukaveleler ile te
mine ve bu suretle onun ihtiyaçları
nı teshil ve tehvine çalı§manm taah
hüt edilmiş olmasıdır. 

Anlaşmanın hükümleri 

kın 

dü-
le-
ak-
ığı 

bir 
ör-
ış-

iz-
eni 
r'la 

ü-

mektedir. 
et-

da Sevdiğimiz Suriye halkı hakkın 
bundan başka türlü ve daha az duy 
taşımak için hiç bir sebeb yoktur. A 

cak s~imi bir dostluğun idamesi y 
nı~ hır .taraflı olark uzun uzadıya 
mın edılemez. Suriye halkının vatan 
perver ekseriyetinin bizim duygula 
mız~ tan_ı bir karşılıkla bize karşı k 
d~şlık hıaleri beslediklerinde şüph 

gu 
n-
al· 
te-

-
rı-

ar-
e-

mız yoktur. 

Hükümeıler, milletlerin isted . ı-

: Halk ve Sakarya 
: Eıe ve Çankaya ., 
: Sebat ve Yeni$ehir ., 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

HALK ve YEN 1 

SİNEMALAR 

Seans aaatleri 

YENl 
Her~n 

HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesı g{inleri 
YENl HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar gilnleri 
YENl HALK -

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18 45 18.30 

Geceleri saat 21 de 

a· 

Kamutay dün B. Refet Canıtez 
(Bursa) nın reisliğinde toplanmıştır. 
İzmir vilayeti turistik yollarının inşası 
hakkında olup yeniden tetkik edilmek 
ti.zere muhtelit encümene verilmiş olan 
kanun projesinin müzakeresine başla -
mıştır. 

Mehmet Somer (Kütahya), turiz -
min bilyük ehemiyetine işaret ederek 
dedi ki: 

"- Bu yolları az zamanda yapmak 
i çin bendeniz hükümetin de umumi 
büdceden yardım etmesini dilerim. 
Çünkü biz bu yolları yapmazsak lzmire 
gelen seyyahlar oralara gidip gelirken 
ç ektikleri müşkilatı valiye söylüyorlar. 

r 

Hakikaten vali fena vaziyette kalıyor. 

Onun için biz İzmir' deki turistik yolla
ı ve memleketin diğer asarı atikaya gi
en yollarını biran evvel yapmamız la
ınldır. Geçen günkü müzakere dolayı
iyle heyeti alinize arzetmek istiyorum 

d 
z 
s 

b 
t 

teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 1 
sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadi
line dair olan projenin kabulünden son
ra İstanbul Elektrik Şirketi imtiyaziyle 
tesisatının satın alınmasına dair olan 
anlaşmanın tasdikı hakkındaki proje -
nin müzakeresine batlandı. 

Söz alan Mithat Aydın (Trabzon), 
imparatorluk devri zihniyetine göre ve
rilmiş olan bir imtiyazın da milli mües
&eseler arasına girdiğine iıaret ederek 
tediyenin umumi borçlarınuz arasına 

konulmuş olmasının bu mukavelenin 
en muvaffak tarafı olduğunu söyledi. 
Ecnebi sermayesinin memleketimizde 
yeri yoktur inanallnı ifade edemiyece
ğini söyliyen hatib sözlerini şöyle bitir
di: 

"- Memlekette, memleketin ruhu 
il~. milli ruhu ile çalışmak istiyen her 
ecnebi için memleketimizde daima yer 
vardır. Her imtiyaz sahibi bı.rrada bu 
suretle çalışabilir. Bunu ayrıca teba
rüz ettirmek isterim." 

Pazarlık yok! 

Maktu fiyatla satıı 

mecburiyeti konuyor 
:Ba§ı 1. inci sayfada) 

gösteren bir etiket veya batka birer 
işaret konacaktır. Malın mahiyeti, eti
ket veya işaret koymıya müsaid olmı
yan hallerde, halkın görebileceği bir 
yere liste asmak suretiyle de o malın 
mahiyeti ve fiatı halkın ıttılaına arzo
lunacaktır. 

Bu muahede ile iki büyük akidden 
biri aleyhinde başka bir veya bir kaç 
devlet tarafından hasmane bir hareket 
vaki olduğu takdirde diğer akit taraf 
o tecavüzün meni emrinde bütün gay
ret ve mesaisini sarfetmeyi ve bu me
saiye rağmen harb emri vaki olursa i
ki hükümet yüksek menfaatlerine mu
vafık olan musib kararı ittihaz etmek 
üzere vaziyeti aralarında tekrar hayır
hahane ve itina ile mütalea etmeyi te
ahhüd etmişlerdir. Gene bu muahede
nin üçüncü maddesi akit taraflardan 
her biri başka bir veya birkaç devlet 
tarafından diğer akit taraf aleyhine 
tevcih edilen hiç bir ittifaka veya siya
si, askeri, iktısadi ve mali hiçbir itilafa 
ve bundan başka bir veya birkaç devlet 
tarafından diğer akit tarafın askeri 
emniyeti aleyhine tevcih edilen has
mane hareketlere de iştirak etmemeyi 
teahhüd etmişlerdir. Aynı zamanda i
ki yüksek akit taraftan her biri bu 
muahcdenamede tayin edilen karşılık
lı teahhütler haricinde diğer devletler 
ile her türlü münasebatta hareketle
rindeki serbestiyi tamamile muhafaza 
etmişlerdir. 

ği yoldan yürüdükçe 
Şu kadar var ki Hükümetler mili 

/erin hakiki temayüllerini göster 
yollarda yürüdükçedir ki karşılıklı 
arzu ettikleri münasebetleri ninkişa 
la!ına hizmet edebilirler. Bir taraf 
velev tahrik ve iğfal ile olsun diğer t 
rafın aleyhine fuzuli nümayişler y 
pıldıkça ve hükümetler bunlara müs 
id oldukça diğer tarafın iyi duygula 
ne kadar samimi olursa. olsun ve ne k 
dar kuvvetli bulunursa bulunsun, n 
hayet bir gün rencide olması insani b 
neticedir. (Çok doğru sesleri) Türk 
ye - Suriye kardeşlik münasebetler 
ni böyle akibetten korumayı istiy 
ruz. Ve biz daima dostluk için çal 
tık ve çalışıyoruz. İtin bu cihetini o 
duğu gibi aöylememiı olsaydım büt 
alakadarlara karıı olduiu kadar ken 
dimize kartı da samimiyetimi.zde k 

a-
Yangın ihbarı: ( 1521 ), - Telefon, mür 

caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerar 
ıı: (2341-2342). - Elektrılı ve Havaıa 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesaje 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi T 
lef on numaraları: Zincirli cami civar 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa 
n: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba 
6t, Bizim taksi: (2323) - Havuıbaş 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 

ki, bu kanun, şekli muaddelile kabul 
uyurulsun ve İzmir vilayeti derhal 
atbikata geçsin. Çok faydalı bir ka
undur." n Rasih Kaplan (Antalya). milletin 

fakir ve memleketin bakımsız kalması
nın, memlekette ne kadar mUsbet it aa
ha11 varsa, bunların hepsinin imtiyazlı 
şirketler elinde bulunmasının aebeb ol
duğunu söyledi ve dedi ki: 

Pazarlıksız fiat veya ayrıca vasıf
lardan biri veya ikisini · gösteren eti -
ket yahud işaret konması mecburiye
tinin en evel hangi yerlerde, hangi ti
caret şubelerinde, hangi maddeler hak 
kında ne suretle tatbik edileceği, İktı
&ad Vekiletinin teklifi üzerine Bakan· 
lar Heyeti karariyle tayin olunacaktır. 
Bir malın tayin edilmi§ fiatından aşa
ğı veya yukarı satılması yasak olacak
tır. 

et-
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Otobüılerin ilk v~ ıoo 
Seferleri 

Sabah Akpm 
İlk Son 
sefer sefer 

Ulus M . dan K. derc'ye 6.45 
K. dcre'dcn Uluı M. na 7.15 

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

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

Başka söz i.stiyen olmadığından 

maddelere geçilerek kabul edildi. 

Damga kanununun bazı maddeleri -

r 
1 
g 
g 
n 
p 
il 
e 

nin değittirilmeıine' dair olan proje gö
üşülürken söz alan B. Hüsnü Kitabcı, 
20 kelimelik ilanlardan 2 kuruş dam
a resmi alındığı halde 120 kelimeyi 
eçenlerden birden yirmi kurut alma -
ın doğru olmadığını ve bunun ticari 
ropagandaya alıştırmak, gazetelere 
an temin etmek hedefiyle tezad teıkil 
ttiğini söyledi. 

K 
i1 
ğ 

·•- Büyük faydalar temin edebile
cek bir müessese milletin eline geçiyor. 
Bundan dolayı türk milletinin meclisi
ni ve meclisin hükilmetini tebrik etmek 
benim İ' · ·· \r borçtur, bir vazife
dir (alkı§la r. ) 

Pazarlıksız aatış mecburiyetine tabi 
olan hakiki veya hükmi şahıslar ken
dilerinin veya ilgili tetekküllerin me
mur, müatahdcm ve hiaedarlarınm 
niabetini ev'elden belediyeye bildir· 
mek ıartiyle, maddeler üzerine koy• 
dukları fiattan tenzilat yapmakta &er
best bulunmlktadırlar. 

ün . 

Büdce encümeni raportörli ~· Raif 
aradeniz (Trabzon) Alınan paranın 

anın gazetede tuttuğu yere göre oldu
u cevabını verdi ve maddelere geçile
k kabul edildi . re 

B. Hakkı Kılıcoğlu (Muş), Çetin
kaya'nın btiyilk itlerinden birisinin 
Elektrik Şirketi i§i olduğunu söyledi, 
milli kabiliyetin her itf bqardığmı ip
ret etti ve diğer imtiyazlı mlieaseaelerin 
de miltnqtirilmeaini temenni etti. 

Mahiyeti itibariyle veya kanunen 
pazarlıksiz bir fiata tibi tutulmaaı 
mümkün olmıyan satışlar hakkında 

bu kanun hükümleri tatbik olunmıya
caktır. 

Kar de§ Iran ile anla§mamı:;a 
gelince ••• 

Kardetimiz İran'la da aramızda me
ri muahedede Tllrk - Afpn muahede
sinin hususiyetine dair ipret ettiğim 
kısımdan maada olan eaash ve kar§ı
lıklı "teahhüdler tamamiyle vardır. 
nundan başka gene bu Türk • İran 
nıuahedeai birimizin hasmane bir te
cavüze maruz olduğu zaman itinalı ve 
samimi müşavere neticesinde iki akit 
tarafın beraber yürümeleri ihtimali 
kuvvetli olmasına rağmen, diğerinin 
bitaraf kalması iki memleketin yük
sek ve milli menfaatlerine ve kudreti
ne daha uygun telakki edilen hallerde 
hile seferberlik yapmak suretile bita
raflığındaki tecavüze uğrayan tarafın 
tnüdafaasını azami teshil edecek mahi
Yette tatbikini temin eden hükümleri 
'Ve hemhudud olmak hususiyetinin is
tilzam ettiği karşılıklı vecibeleri de 
İhtiva etmektedir. 

Sözlerimin başında garbi Asya'nın 
bu kardeş devletlerile yapılan muahe
delerin arzın bu geniş ve kı~~et~i k~
tasında hep birlikte takib ettıgımı~ sı
Yasi ülkü ile ahenkdar olmasına daıma 
dikkat edildiğine işaret . et~i.~ti~. 
Şimdi de huzurunuzda bu sıyası ulku
den tekrar bahsetmek isterim. 

-
u-

sur etmiş olurdum. 

ı-Türk - Afgan muahedesinin temd 
di münaacbetile yaptı&ım bu maruz 
tuna nihayet verirken, aiyuetimi.zı 

fU cihetini de kaydetmeliyim ki dos 
luklarımızın bir müeyyidesi de dos 
hükümetlerin biri birimizi anlıyara 
bu münasebatın idamesine karşılık 
çalışması kadar bu doetlukların mi 
letler ~rasında kurulmuş olmasıdır. 
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e-Arkada§larım, muhteviyatını söyl 
diğim gibi diğer komşularla olan miı 
nasebetlerimize inikasatını da etraf 
le izaha çalı§tığım Türk - Afgan mua 
hedesi temdidi protokolünü tasdik bu 
yurmanızı istirham ederim. (Sürek 

-
i-

-
-
li 

alkışlar). 

Biraual 
Emin Sazak (Eakitehir) - Bir ıua 

soracağım. Büyük Britanya ve kom 
§Umu.z Sovyet Rusyanın muvafakatle 
riyle muahedenin imzalandığını şimd 
dinledik, gerçi Ankara hükümeti iy 
komfuluk hislerile komşularına bağlı 
dır. ~akat koıntularımız buna muvafa 
k~t. e~eseydi bunu yapamıyacaktı 
gıbı bır mana anlatılıyor. Bilmem ama 
bu ta~ir, bana, alıştığımız şekle uygu 
gelmıyor gibi geliyor. 

1 
-
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Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüşt 
Aras (İzmir) - Arzedeyim: Arkadaf 
~arım.~n ~aHlmudur ki Sovyet Rusy 
ıle Turkıye arasında meri ve ahiren 
temdid edilen muahedemiz mucibine 
iki ta~a~ın yakın komtularile her ik 
taraf ıçın herhangi bir siaysi muahe 
d~~i~ ~üzakeresine bafladığı .zaman 
bırıbırıne haber vermek ve imza ede 
bilmeai için de muvafakatini almak 
zaruridir. Diğer Qraftan eene, arka 
daşlarımın da malClmudur ki, Şark mi 
sakı azaları arasında bulunan !rakın 
İngiltere ile ittifak muahedesi vardır 
Herhangi bir misaka imza koymak için 
İngiltere devletinin muvafakati zaru
ridir. Binaenaleyh bu misak iki büyük 
komşu devletin muvafakatlerinin ve 
hatta müzaharetlerinin inzimamiyle 
yapılmıştır, onun için burasını böyle 
ifade etmi§ bulunuyorum. (Çok &lizel 
sesleri). 
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Viyanadaki İsviçre ticaret 
odasında bir alman komiseri 1 

Derhal şurasını bu bahisde g_ene ~
~ıkça ve minnetle tebarüz ettırmelı
'Jrim ki bu siyasi ülkümüz lran Şahın
;ahı Hazretlerinin yüksek görüş ve te
iebbküsleri ile Saad Abad Misakı ha
linde olarak bugün tahakkuk etmiş b~
l11nuyor. (Alkışlar) Arzettiğiın bu mı
'akın imzası münasebetile Tahran'da 
lÖylediğim bir nutukta ifade etmiş ol
duğum gibi garbi Asya'yı müşterek 
bir kardeşlik vatanı haline getiren bu 
lbisakın, misaka dahil devletlerin 
llıüşterek komşusu ve dostu olan iki 
hUyük devletin, yani dostumuz Sı>v
~et Rusya İttihadı ile diğer dostumuz 
~üyük Britanya imparatorluğun mu
~afakat ve hatta müazaharetleri inzi -
ltlam ederek yapılmış olması ile kendi
lcrimize olduğu kadar büyük komşula
tırnızın da yüksek menfaatlerine uy
~un ve dlinyanın mühim bir kısmında 
•uıha samimiyet ve ciddiyetle hadim 
bir muazzam eser meydana gelmiştir. 
Clhavo sesleri) Bu büyük eserin istik
bali emin ve açıktır. Kurulmasında a
llıil olan arzettiğim asil zihniyet saye
'inde sulhun hizmetinde bu eserin va
~Cttiği inkişafları basit tahayyülleri a
lacak mahiyettedir. Komşum~ ve 
~os.tumuz Irak'ı~ bu misakta kend.ine 
~Yık olduğu yen tutmuş olması mısa
<a dahil devletlerle istiklallerini can 

Bern, 22 a.a. - İsviçre telgraf ajan
sından: Bir müddet evel Almanya, 
Viyanadaki İsviçre ticaret odasına bir 
alman komiseri tayin etmeye karar 
vermiştir. Bu komiser, odanın muame
latını bir takım kontrollara tabi tutu
yor ve muhaberat evrakına imzasını 

c gönülden iatiyerek görmek bahti 
hlrhğına nail olduğumuz arab alemi 
1evıetleri arasında ayrıca yeni bir ra
~tta daha teşkil etmiş bulunuyor. Son 

anlarda büyük bir sevinçle öğren-
İğimiz İran imparatorluğu Haned.anı 
le diğer kardefimiz Mısır kıralhğı 

edanı arasında sıhriyet husulüne 

koyuyordu. 
Bu haber, lsviçre gazetelerinde ve 

federal makamatta büyük bir heyecan 
tevlid etmittir. lsviçre'nin Berlin'dcki 
sefirinin alman hükümeti nezdinde 
yapmıf olduğu te§ebbU.ler neticesinde 
bu itten vaz geçilmit ve alman komise
ri geri çağırılmıftır. 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Uluı M. dan tlik'e 6.30 
Etllk'ten Ulu JI. na 7.00 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.-

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.SO 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. M cydanı ile İstaayon arasında her 
beı dakikada bir ıcfer olup tren sa
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
d~: saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar ber ıs, 20 ve 30 dakikada bir 

§ 

. 

muntazam ıeferlrr vardır. 
Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon ıcferlerle bunların Ulus Mey
danına dönilııleri ıinemaların daiıhı 
saatlerine tabidirler. • 

Poıta Saatleri 
Teahhütlil 18 e kadardır.' 
Poıta saat ı9 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Tren Saatleri 

Haydarpata'Ya Her sabah 8.20. Her 
ak$am 19.lS ve 19.50 
de (Pazartesi, per
sembe, cumartcai 
Toroı ıilrat.) s amsun hattına 

Di yarbakır hattı 
z 

: Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

: Hergün 9.35 

onguldak hattı : " 15.00 
K ırıkkale'ye rayotobliı .. 16.0S 
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1 

2 
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UNDELIK. 

Hicri. 1357 
Rebiül'ihir: 24 

S. D. 
Güncı: 4 27 

Rum' - 1354 
Haziran: 10 

S. D. 
Akpm: 19 45 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit şekli 

A/ganiatan ile anfutmamıs 

ar 

t 

Bundan sonra, dost Afganistanla 
aıruzdaki muhadenet ve işbirliği an -

!aşmasının uzatılması hakkındaki pro
okolun talMlllana dair kanun projesi -

Kamutayın taavibine arzedilen bu 
projenin, cumhuriyet hükümetinin en 
güzel eserlerinden birisi olduğuna işa
ret eden B. Fikri Mutlu (İçel), lıtan -
bul Elektrik f{rketfnJn bir tarlbçemni 
yaptı, bu tirketin milli hakimiyet ite 
zıd olan faaliyeti hakkmda misaller ver 
di ve dedi ki: 

Belediyeler bu kanun hükümleriaiıı 
tatbik ve tatbikiyle alakalı işleri gör
mekle millrellef tutulmaktadırlar, İk· 
tısad Vekaleti, bu işleri kontrol edebi
leceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde 
doğrudan doğruya tatbik için memur
lar kullanabilecektir. 

H 
ğe 

ta 
ya 

n1n görlişülmesine batlanc:b. Söz· alan 
ariciye Vekilimiz, okurlanmızm di
r sütunlarımızda bulacağı ve Kamu
yın alkt§larla karııladığı beyanatını 

ptı. 

Hariciye Vekilimizden sonra söz a
1 
ni 
an B. Rasih Kaplan (Antalya), Afga
stan ile aramızda milli kurtuluş ha -
ketimizin başlangıcı ile beı'aber ha -
t bulan kardeşlik ve birlik tezahürle

re 
ya 
ri ne işaret edere kdedi ki: 

m 
v 
re 
1ar 
iç 
içi 
i . 

gö 

çip 
mc 
ilk 

"-Devletimizi, kurulmakta olan 
ecliaimizi iatiklal mücadelesinde mu

affak olmasıru tetçi için gelen ilk aefa
t heyeti J\fgandan gelmitti, arkadq
•(alkışlar). Bu heyeti karplamak 

in Büyük Şef 'imizin, meclisimizin 
nden seçtiği arkadaşlar arasında bu 

cu arkadaıının da Yahşihan'• kadar 
ndermiştir. ~len sefaret heyeti, An

kara'ya girerken Mamak köyünden ge
de boğazı kurtarıp Ankara görün -
ğe başladığı zaman ecfaret heyetinin 
ifade ettiği cümle şu oldu. - Bunun 

ta 
edi 
let 
ka 

rihe mal olması için bu kürsüden arz. 
yorum - : "Kurtulmak istiyen mil
lerin kabesi Ankara'dır" diye An
ra'yı gösterdiler. (Alkıılar) ÇilnkU 

ok 
ka 
ae 

ara günlerde bizim yanımıza koşan 
rdeı Afgan milleti daha çok samimi, 
vgi ve samimiyetle kardeıliğimizi 

ara 
de 
letl 

eğ 
ti 
hiç 
doe 

fi 
nu 
im 

mızda teyid etmit bulundu. O gün
nberi karde§liğimiz blitün dünya mil
erine nümune olacak tezahürlere 

mazhar oldu. Bütün dünya milletleri 
er itlerini sulh yolunda yürütmek ia

yorlarsa, işte nümunesi.. Türk milleri 
bir millete karşı ihtiras beslememiş, 
t olarak elini uzattığı milletlere kar

ahidlerinde vefa göetermi9tir. Bu
nla beraber türk milleti hiç bir vakit 
paratorluğun, sultanlığın son devir

teri 
lül 
gi 
1ar 
say 
h"" 

nde olduğu gibi boyun eğerek tezel
ile haklarından vaz geçmek yoluna 

rmedi ve girmiyecekdir de. (Alkış
). Kendisini hürmetle, umimiyctle, 
gı ve sevgi ile lrarplıyanlara daima 

urmet, samimiyet, saygı ve sevgi gös
te 

k 
ili 

rmekte ve ahidlerinde vefah buiun
maktadır. Ahdinde vefah olmryanlara 
arp da ti.irk milleti hi~ bir vakit Babı

siyaaetine yaklapıyacaktır. Bu ü. 
rec 
var 
zım 

midle tUrkleri Babıili siya.etine döndü
eğiz, çevireceğiz, diye dütünenler 
sa bunu kafalanndan çıkarmaları ta
dır. Dost Afgan milletile yaptığı • 

mız 

lete 
bu muahedeyi kutlayarak iki mil • 
saadetler dilerim.,. 

proj 
edi 

Başka söz iıtiyen olmadığından 
enin maddelerine geçildi ft kabul 

ldi. 

I atanbul Elektrik Şirketinin 
aatın alınma mukaoeleai 

Dwlet DcmiıyoUan w IJmealan 

"- tıte cumhuriyet hükümetinin 
kıymetli Bakanı Çetinkaya, hükümetin 
icra kuvvetine müdahale eder vaziyet 
alan bu şirketi millete mal etmekle 
şimdiye kadar yapımı olduğu işlerin en 
miihimmini yapmııtır. Kendisine ne 
kadar teşekkür etsek yeridir:" 

Hatiblerden sonra B. Ali Çetinkaya 
söz aldı ve diğer ıütunlanmızda verdi -
ğimiz izahlarda bulundu. Reye konan 
proje kabul edildi. 

Kamutayın dUn kabul ettiği kanun~ 
lar arasında İstanbul elektrik §irketi 
umum müdürlüğü tefkilit ve işletmesi 
hakkında kanun projesi, yeniden yapı
lacak ıu itlerine 31 milyen lira Qhsisi 
ve bunun için geleck ıenelere geçici 
teahhüd icrasma mezuniyet verilmesi 
hakkınnaki 3132 sayılı kanuna ek pro
je vardır. 

Riyaaet makamı, hilkümetten iı ka
nununa ek kanun projesinin geldiğini 
aöylemif ve liwıun, bir muhtelit eneli _ 
mende mlbakeresini teklif etmiı, teklif 
kabul edilmiştir. 

Matbuat kanununun bazı maddele
rinin deiittirilmesi hakkındaki kanun 
projesinin de adli}"C ve dahiliye encü -
menlerinden müte§ekkil muhtelit en • 
c~e.~e müzakeresi muvafık göriil
mu§tur. 

Bundan sonra Maliye v ckilimiz söa 
almıı ve ıu teklifte bulunmuıtur : 

"- Arkadaılar, gayri mübadil itle
ri~? tasfiyesi hakkında hükümctçe dü
ı_ünillen ~ki~ h.avi proje Büyük Mec· 
lise takdım edılmiştir. Maliye ve büdce 
e?cilmenlerine havale edilmittir. Bu, 
hır. 

Ceza lıükümleri 
Etiket koymıyan veya fiatı bildir -

ren başka bir şey asmaya riayet etmi• 
yenlerden yirmi liraya kadar para ce
zası alınacaktır. 

Etiket koyduğu ve liste aatığı halde 
bunlarda yazılı mikdarlardan qağı ve 
yukarı fiatla mal satanlardan bq lira
dan yirmi liraya kadar hafif para eczası 
alınacktır. 

Bu fiillerin tekrarlanması haliııde 
para cezasiyle beraber dükkin, mağa
za veya ticarethanenin bir haftaya ka
dar kapatılmasına da karar verilecek
tir. 

Bu maddede yazılı cezaya çarptırı
lanların isimleri; dükkan, mağaza ve
ya ticarethanelerinin halk tarafından 
kolatlıkla görillebilecek bir yerine a
sılacak yafta ile ve mahalli gazeteler
le ilan edilecektir. 

Para cezalarına dair olan cezalar ka
ti olarak ve hiç bir merci.e de itiras 
edilemiyecektir. 

Romanya Maarif Nazırlığı 

Bükreş, 22 a.a. - Peıkopos Kolan, 
Maarif nazırlığından iıtifa etmittir. 
Ve halen yalnız Dinler ve Mezhepler 
nazırlığı peskopoa Kolan'ın uhdesin
de bulunmaktadır. Dahiliye nazırı Ar
man Kalincsko, maarif nazır vekilHği 
vazifesini de görecektir. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -Elir ingilii zabitinin hatrralare 
= . = - - -
~Plevne müdafaası~ 

Bir de hükü~etten taksitle mal alan 
vaandqlann gördükleri sduntıdan 
dolayı bunlar hakkında tecile mllteallik 
bazı ahkimı ihtiva eden bir layiha da 
gen: Büyük Mecliıe, maliye ve büdce 
encumenlerine havale edilmiıtir, iki. 

Bir de sinema ve tiyatrolardan alı -
nan resimlerin tahfifine aid bazı ahka
mı havi bir proje vardır. Bu da maliye, 
dahiliye ve blidce encümenlerine bava· 
le edilmi9tir. 

E 1877 de türk ordusunda E 
S bir bölük kumandam olarak 5 
S Plevnede harb elmit olan 5 
5 yüzbatı F. Von Herbert'in 5 
S güzel bir üılubla yazdıöı 5 
- kd ··=ar a atımız Nurettin AR- : 

Tatil zamanının yalda§UU1 olması 
itibariyle tensip buyuruluraa bu encü
menlerin hepsi mllf terek &ir encümen 
halinde yani maliye, dahiliye ve bildce 
encümenleri bilittirlk bu kanunu çıkar
malanna müsaadenizi rica edeceğim." 

S T AM'm ela dilimize çevirdi- 5 
S ii bu kitab, aıkerliğimizin S 
5 ıerefli safhalarından birini 5 
5 canlandırmaktadır. 5 
5 Aıkerlerin bir meılek ki- E 
E tabı, asker olmıyanların ela ~ 
: heyecanlı bir hikaye •ibi o- : 

Reye konan bu tddifler kabul edil- 5 kuyabilecekleri bu kitab i 
- ktı •• = çı . 100 kuruta aatılıyor. : 

"'ll11111111ıııı ı ıl •••• ~ ···~··· ...... ~ 



-10- Ut'US 23 - 6 - 1938 

.-

RESMİ İLANLAR 
mahruti çadırın tamiri pazarlığı 27 ha
ziran 938 saat 14 de Ankara levazım 
amirliği SA. AL. KO. da yapılacak
tır. 

2 - İsteklilerin çadırları görmek ü
zere harp okulu levazım müdürlüğüne 
ve pazarlık için belli vakıtt.a komisyo-

Bas bakanhk 
Nazif Ansoy hakkında 

25 kuruş olan tal.aşlar 6. tenunuz -938 
çarşamba günü saat 10 da açık arttır -
maile satılacaktır. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 139 lira 22 ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle sözü geçen gün ve 
saatte komisyona ~üracaatlan. (1953) 

,_ · M. M. bakanlığı 

Askeri mekteplere 

maaşlı ögretmen 

aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske
ri orta okulu ile Ankara gedikli erbaş 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden : Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla· 
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maaş verile· 
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh
liyetini haiz olmak, Yani : (Lise için, 
üniversite rıyaziye şubesinden, yük
sex mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin
den mezun olmak.) 

Orta mektebi er için: Yukarıda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Askeri okullarda en az üç sene 
hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol· 
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tama
men taşıyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su
reti ve noterlikçe musaddak diploma 
veya ehliyetname suretlerini Ankara
da askeri liseler müfettişliğine gönde· 
receklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak 
ve saik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden lü
zumlu diğer evrak sonradan istene-
cektir. (1551) 3140 

Bir mimar alınacak 
M. M. V. Hava Müsteıarlığmdan: 

Hava müsteşarlığının göstereceği 

yerde çalıştırılmak üzere (210 - 165) 
lira aylık ücretle bir mimar alınacak
tır; isteklilerin aşağıdaki yazılı evrak 
lariyle Ankarada M.M. vekaleti hava 
müsteşarlığına, İstanbulda hava aktar
Dla anbarı müdürlüğüne müracaat et
meleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde müsaba
ka imtihanına tabi tutulacakları ilan 
olunur. 

l - Türk olmak. 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bu

lunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer ve

kaletlerle ilgili olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunma

mak. 
5 - sağlık durumu yerinde olmak 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal 

vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - Uç adet vesika fotoğrafı. 

3872 

Buz mıhı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (40) kırk santim olan (500.000) 
tane Buz mıhı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25. 7. 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - tık teminatı (150) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve tte· 
minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da komisyona gelmeleri. (1729) 3520 

Pamuk (orap ipliği ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonun

dan: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyat (152) yüz elli iki kuruş (45) kırk 
beş santim olan (32000) c..tuz iki bin 
kilo pamuk çorap ipliği kapalt zarf U· 

aulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarşamba 

günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3658) lira 80 ku
ruştur. 

4 - Şartnamesi (245) kuru' bedel 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko· 
misyonundan her gün öğleden sonra 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun a~ 3 üncü maddele-

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

sa tın alma komisyonuna müracaatları ma Komisyonundan : 
ilan olunur. (1877) 3787 

rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evel M. M. V. 

Yol silindiri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1) 6 Adet dizel motorlu yol silin

diri kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 
tur. • 

2) Tahmin edilen bedeli 39000 lira 
olup ilk teminat parası 2925 liradır .. 

3) İhalesi 25-haziran-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4) Şartnamesini 195 kuruş mukabi· 
Iinde M.M.V. satın alma komisyonun 
dan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektublarını ihale gününde en geç 
bir sat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(1350) 2757 

1 - Demirköy civarında bulunan 
kıtaatın ihtiyacını temin etmek üze
re 15000 kilo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi Vizede askeri sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenler her 
bün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmesi 6. 7. 938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır muhammen fiyatı 15000 
lira muvakkat teminatı 1125 liradır. 

4 - Münakasaya iştirak edecekle
rin bildirilen günde ve tayin edilen 
eksiltme saatından bir saat evvel te
minat ve teklif mektuplariyle icap 
eden sair vesaikin komisyonuna tev
dii ilan olunur. (1864) 3784 

Sığır, koyon veya 

keçi eti alınacak 

na müracaat etmeleri. (2002) 3944 

Sade yağı alı nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı için 50000 kilo 

sade yağı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 115 
kuruş olup ilk teminatı 4125 liradır. 
İhalesi 8 temmuz 938 cuma günü saat 
17 dedir. İstekliler şartnamesini 300 
kuruş mukabilinde satın alma komis
yonunda alabilirler. Talihlerin kanu
nun 2 - 3 cü madelerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat eve
line kadar tüm satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (2003) 3945 

4 kalem yiyecek 
ah nacak 

Ankara Levazım "Amirliği Sahn Al-

Baıvekalet Devlet Meteoroloji lı
leri Umum Müdürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz 'klimatoloji 
şubesi ikinci sınıf asistanlığında 20 li
ra asli maaşla çalışmakta iken Nazilli 
meteoroloji istasyonu asistanlığına 
naklen tayin edilen Nazif Arısoy'un 

1559 sayılı kanun mucibince harcirahı
nı almak ve yeni memuriyet emrini te
belluğ etmek üzere üç gün zarfında 
Umum müdürlüğümüze müracaatta 
bulunması ve aksi takdirde müstafi ad· 
dedileceği ilan olunur. (1989) 3898 

G mrok ve lnbis.arlor B. 

Kitap ciltletti rilecek 
Gümrük ve lnhiaarlar Vekaletin

den : 

1 - 300 kitab ciltlendirilecektir. 
2 - Bu işin muhammen kıymeti 300 

lira olup muvakkat teminatı 22 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhale 24.6.938 cuma günü saat 
15 de vekalet levazım müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

3836 

5.000 kilo sarr sabunlu kösele 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Ummn Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 11250 lira o
lan 5.000 kilo sarı sabunlu kösele as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 12.7.938 
salı günü saat 11.30 da kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 843 lira 75 ku
ruşu havi teklif mektublarını mezk ur 
günde saat 10.30 za kadar vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
saikle mezkfır gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1980) 3939 

7 5 ton Fluspat alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Ankara Levazım Amirliği Satın ma Komisyonundan: 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat

larını vekalet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla belli gün ve saat
te sözü edilen yerde hazır bulunmala
rı liizımdır. 

Tahmin edilen bedeli (3300) lira o
lan (75) ton fluspat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 9.8.938 sah giınü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (247) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkilr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (2010) 

(adır tezi ahnacaft . 
M. M. Vekaleti Sntın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına 

(7425) metre portatif çadır bezi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27 temmuz 938 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

3 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (53) elli üç kuruş 94 santimdir. 

4 - llk teminatı (300) üçyüz lira 
38 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatında 
komisyona gelmeleri. (1728) 3519 

Bir elektrik fen memuru 
ah nacak 

M M. V. Hava Müatetarhğından: 
Diyarbakır tayyare alayında çalış

mak üzere bir elektrik fen memuru a
lınacaktır. 

Verilecek ücret asgari (108) azami 
(210) liradır. 

İsteklilerin evraklariyle birlikte 
Ankaradakiler Ankarada hava müste
şarlığına, İstanbuldakiler İstanbulda 
Yeşilköyde hava aktarma anbarı mü
dürlüğüne, İzmirdekiler İzmir tayya
re alay komutanlığına ve Diyarbakır
dakiler de Diyarbakır tayyare alay ko
mutanlığına müracaatları. 

(1926) 3873 

.Satıhk at 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

Çürüğe çıkarılan bir baş at arttır
ma suretiyle ve 25.6.938 cumartesi gü
nü saat 10 da M. M. V. satın alma Ko. 
da satılacaktır. Hayvanı görmek için 
her gün Cebecide harit.a kttasına ve 
almak için arttırma gün ve saatında 
M. M. V. satın alma Ko. na müracaat 
edilmesi. ( 1936) 3910 

A levazım Amirliği 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan: 
1 - 173,149 kilo fabrika unu satın 

alınacaktır. Eksiltme kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25972 lira 35 
kuruş muvakat teminatı 1947 lira 90 
kurştur. Şartname tabur levazımından 
parasız alınabilir. İsteklilerin teklif 
mektubları ve teminat makbuzlariyle 
8 temmuz 938 pazartesi gı.inü saat 9,30 
da Cizre hudud tabur komutanlığı ı.a
tın alma komisyonunda hazır bulun· 
maları. (2016) 3956 

Koyun eti al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bursa garnizonu için 50 bin ki

lo koyun eti kapalı zarf yoliyle 13 tem
muz 938 çarşamba günü saat 17 de 
Bursa askeri satın alma komisyonun
ca eksiltmeye konacaktır. 

2- tık tutarı 22500 lira ve ilk temi
natı 1688 liradır. 
Şartnamesi parasız Bursa askeri sa

tın alma komisyonu ile Ankara, İstan
bul levazım amirlikleri satın alma ko
misyonunda görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanunun 2 - 3 üncü mad
delerinde istenilen vesaik ile teklif ve 
teminat mektublarının belli gün ve sa
at 16 ya kadar Bursa askeri satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1969) 3936 

Alma Komisyonundan : : 
Kor. merkez birlikleri için kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuş olan 90 ton 
sığır veya koyun veya keçi etine tek
lif ed ilen fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi pazarlıkla 25 haziran 1938 sa
at 10 da Balıkesir kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hangisi u
cuz olursa o cins et ihale edilecek
tir. Muvakkat teminatı 1688 sığır için 
2700 koyun için 2025 lira keçi içindir. 
Şartname komisyonda görülebilir. 

Taliplerin muayyen gün ve saatte 
Balıkesir kor satmalma komisyonun-
da bulunmaları. (1748) 3559 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma omisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 19000 kilo beyaz peynirin kapalı 
zarfla eksiltmesi 5 temmuz 938 saat 
15 de Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9500 lira ilk 
teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının saat 14 de kadar komisyona 
verilmesi. (1880) 3754 

Taze fasulya ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma orniayonundan : 

1 - Ankara garnizon müesseseleri 
için 55000 kilo taze fasulyenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 4 temmuz 938 saat 
15 de Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif ,mektupları
nın saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (1882) 3756 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisada tümen merkez ktaat 

hayvanatınm ihtiyacı bulunna 414,000 
kilo kuru ot kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 5, 7. 938 salı günü sa
at 17 dedir. 

3 - Tahmin bedeli 15525 lira mu
vakkat teminatı 1164 lira 37 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün Manisada 
tümen satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - İstekliler kanunun 2. 3 madde
lerinde yazılı vesaiki haiz olması la
zımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler teklif 
mektuplarını kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyarak ihale saatinden bir 
saat evel Manisada tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1900) 

3803 

Sadeyağı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komısyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin senelik ih

tiyacı için 33350 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhale
si 6 temmuz 938 çarşamba günü saat 
11,45 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31682 lira 50 
kuruş ilk teminatı 2376 lira 19 kuru§· 
tur. İsteklilerin bildirilen ihale gün 
ve saatinden bir saat eve! teklif ve te
minat mektuplarının makbuz karşılığı 
İzmir Burnovada askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1899) 3802 

Çadır tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Harp okulunda mevcud 174 

Cinsi 

J....- t. .,"'w !l\.:Y••U 
Çay 
Kuru iızıim 
Bulgur 

Muhammen İlk 
Mikdarı B. teminatı 

kilo J.ôr;ı K . l.ir;ı K. 
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35 

700 
2000 
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1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi ihti-

yacı olan dört kalem yiyecek 13 hazi

ran 1938 günü yapılan açık eksiltme
sinde talibi tarafından beher kiloları
na teklif olunan fiat gali görüldüğün
den 27 haziran 1938 pazartesi günü sa
at 14 de a1;ık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 771 lira 6 kuruştan i
baret teminatlarını Kırıkkale askeri 
fabrikalar muhasebeciliğine makbuz 
mukabilinde yatırarak belli gün ve sa
atte mektep satın alma komisyonuna 
gelmeleri (1903) 3931 

9 kalem yiyecek 
ah nacak 

Ankara Levazan amirliği satm al 
ma Komisyonundan: 

Muhammen İlk 
Mikdan B. teminatı 

Cinsi kilo Lira K. Lira K. 

MaKarna 2000 600 
Pirinç 5000 1250 
Tel ,ehriye 200 60 
Arpa •ehriye 200 60 
Kuru fasulye 2500 300 
Nohut 1700 255 
Yeşil mercimek 1500 225 
Toz şeker 5000 1350 
Zeytin taneıi 1200 420 -

4!>20 339 00 

1- Kırıkkale askeri sanat liseleri ih

tiyacı olan yukarıda yazılı dokuz ka

lem yiyecek 13 haziran 1938 günü ya
pılan açık eksiltmesinde talibi tarafın
dan beher kilolarına teklif olunan tiat 
gali görüldüğünden 27 haziran 938 pa
eartesi günü saat 13 de açık eksiltme i
le alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 339 liradan ibaret ilk 
teminatlarını Kırıkkale askeri fabri
kalar muhasebeciliği veznesine mak
buz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve saatte mektep satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (1904) 3932 

3 kalem erıak ah nacak 
Ankara Levazrm amirliği satın al 

ma Komisyonundan: 

Cimıi 

~OW'- JUD 

Zcytın yağ 
Sabun 

Muhammen İlk 
Mikdarı 8. temınatı 

kılo 1,ira K . L ira K. ----· -
.:.UuU 
1800 
2000 

3 ı.:>U 
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.. 940 
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1 • Kırıkkale askeri sanat lisesi ihti

yacı olan üç kalem erzak 13 hazıran 
938 günü yapılan açık eksiltmesinde 
talibi tarafından beher kilolarına tek
lif olunan fiat gali görüldü<Yünden 27 

. b 
hazıran ~938 pazartesi günü saat 15 de 
açık eksıltme ile alınacaktır. 

2 ·İsteklilerin "370" lira "50" kuruş
tan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale 
askeri fabrikalar muhasebeciliği vez
nesine makbuz mukabilinde yatırarak 
belli gün ve saatte mekteb satın alma 
komisyonuna gelmeleri (1902) 3930 

5 - Bu işe aid şartname levazım 
müdürlüğünden her gün görülebilir. 

(1866) 3722 

.. ..,... . . . .... -- .,. 

~ . · E.abrikalor · _ 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Aşağıda yazılı ebat ve miktarlarda 
olmak üzere ceman 1000 metre mika
bı çam tahtası alınacak. 
400 Metre Mikabi 4,00 x 0,22 x 0,25 m. 
400 Metre Mikabı 4,00 x 0,20 x 0,25 m. 
200 Metre Mikabı 4,00 x 0,18 x 0,25 m. 
Tahmin edilen bedeli (45.000) lira o

lan yukarıda ebat ve miktarı yazılı ce
man 1000 metre mikabı çam tahtası as
keri fabrikalar umum müdürlüğü An
kara satın alma komisyonunca 13 - 7 -
938 çarşamba günü saat 11 de kapalı 

zarfla ihale edilecektir. 
Sartnanıe (?) ıir.:ı (2'i.) 1c11r11• muka

bilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (3375) li
rayı havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu-
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

(1887) 3870 

Yevmiye en az 500 ve en 
(Ok 1500 kilo deslere ve 

rende talaıı ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Azami ve asgari miktarları yukarda 
yazılı ve tahmin edilen bedeli 1856 lira 

Satıhk bidon 

3955 

300 ton kadod bakrr alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 120.000 lira o

lan 300 ton kadod bakır askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 12.8.938 cuma gü
nü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. ~artname 6 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan 7250 lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri v.e 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (1952) 3934 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

300 Kilo ferro Titan 
200 Kilo ferro silisyum aleminyuıtı 

2600 Kilo ferro Welfram 

Tahmin edilen bedeli (18500) lira o· 
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 15.8.938 pazartesi günü saat ıı 
de kapalı zarfla ihale edılecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliblerin muvakkat t eminat O' 

lan (1387) lira (50) kuruşu havi t ek· 
lif mektublarını mezkur giınde saııl 
10 na kadar komisyona vermeleri vt 
kendilerinin de 2490 numaralı kanı.ı· 

nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki' 
mezkur gün ve saatte komisyona mu· 
racaatları. (1951) 3933 

ve çuvallar 
Askeri Fabrikalar Ticaret Şubesi Müdürlüğünden : 

Küçük Yozgat barut fabrikalarında mevcud cins ve miktarları aşağıda yıı· 
zıh bidonlarla çuvallar 2 • Temmuz • 938 pazartesi günü saat 14 de bidotı 
tarla çuvallar ayrı ayrı olarak pazarlıkla satılacaktır. İsteyenler bİ 
don ve çuvalları Küçük Yozğat barut fabrikasında görebilirler .. İsteklil( 
rin bedellerin muhammen bedeli olan 811,70 liranın % 7,5 nisbetinde v' 
çuvalların tahmin bedeli olan 17 50 liranın % 7,5 nisbetinde muval: 
kat teminatla tayin olunan gün ve saatte ticaret şubesine müracaat eylf 
meleri ilan olunur. 

Adet 

340 
80 
80 
40 

500 

1100 
1900 
3000 
2000 
1000 

Bidonlar 

Saç küçük gleserin ve fıçısı 
Demir büyük ,. ,, 

,, Küçük ,, ,, 
.. büyüv gılikol ,, 

" 
kücük oleom .. 

--
Çuvallar 

Soda güherçelesi çuvalı 

.. " 
Küçük kükürt .. 
Büyük .. .. 
Küçük .. 

(1927) 

Beher adedi 
Lr. Kr. 
----

1 

1 

63.50 
28.50 
60 
00 
81 

23 
21 
1 
2.l 
15 

Tutarı 

____::: ?1r. 
215 90 
102 80 
48 00 
40 ()() 

405 00 

811 70 

253 ()() 

437 00 
450 00 
460 00 
\50 00 

1750 
3852 

SATILIK EV 
Ankara Defterdarlığmdan : 

izahat Kıymeti Cinsi Mahallesi Sahibi Borçlu 

Kızılbey tahsil şubesine kazanç 180 Hane Ahiyakub Otelci Ah ve Otelci Ali 
vergisinden 959 lira 31 kuruş karısı Feride 
vergi borcu için 

Numarası ..../ 

7-7/ 1, 13/ 09 

Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müza> 
deye konulmuştur. Talihlerin 1. 7. 938 tarihine müsadif Salı günü saat onbeşte Ankara vilayeti idare heyctıf 
müracaatları ilan olunur. (1739) 3546 
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23-6-1938 

1 Devlet demi ryolla rı 1 ----
Muhtelif amyant, kilingrit, salmastra 

ve saire ahnacak 

OL"US 

Ankara merkez tapu aicil mWwdızlığından: 

Kövü Mevkii 

Sincan .t'ınarba.şı 

" Köy kenarı 

Cinsi Miktarı 

tarla 89 ar 

tarla 10 • 

Hududu 

~ark Aıı oı,ıu ıvı.ustaıa; şimal S ı rrı, 

garb Kayalı Hasan, cenuben Süleyman 
oğlu Kazım. 

-rı-

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan 
İsmi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aıağıda yazılı muhtelif 

cins amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camları, mupmba ve li
noleum 6-7-1938 çarıamba günü saat ıs den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Kayalıboğaz tarla 25 " 

Şark Cafer oğlu İbrahim, gar.ben Ağıl, 
şimalen kır, cenuben İbrahim oğlu 
Mehmed, 
Ş.arkan Ali oğlu Mustafa, garben ka
yalık, şimalen Şahin oğlu Mehıncd, ce
nuben Hasan Hüseyin tarlaları 
Şarkan Hatip oğlu Mustafa, garben 
Şahin oğlu İsmail, şimalen Süleyman 
oğlu Kazım, cenuben yol, 

Sablık arsa - Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. Dört aaurlık küçiik ilanlardan : 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
1 s mi Lira K .. Lira K.. 

Amyant, klingrit 18749 00 1406 18 

.. Tuğ 

.. Kaleönü 

,, .. 
.. 

tana &'t .. 

tarla ıs " 

tarla 8 ,. 

tarla 6 ,, 

Şarkan Sahip mülk, garben Süleyman 
oğlu Kazım, şimalen Mustafa oğlu 
Ahmed, cenuben kağnı yolu. 
Şarkan Sırrı, garben sahip mülk, şima
len Şahin oğlu Mehmed, cenuben kağ
nı yolu. 
Şarkan Hacı Mustafa, gamen Şahin 
oğlu İsmail, şimalen kağnı yolu, cenu· 
ben Kara Şükrü 

Ti: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Acele aablık ana - Selanik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok batı uygun fiat-
la Hayri Alıcıolu Tl: ı538 3882 

Kelepir araa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile· 
cek. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 3881 

Satılık Apartman - Maltepe asfal
tında 856. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde aynca iki oda 
konforu tam grajlı Tl: 2406 Netet 

3579 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kurus 

1 
Dbrt defa için 80 Kurus 
Devamlı kiiçlilı: lllinlann her defaS1 için 
10 kuruş alınır. Mc:>ela 10 defa ne:şredi· 
lecck bir ilin için 140 kuruş alınacaktır. i Bir kolaylık olın:ık üzere. her sa~ır. ke-
lime aralarındakı boşluklar muatesna 
30 harl itibar edilmişti r. Bir küçük Uiıı 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kurus alınır. 

tıman katı. Kapıcıya müracaat edilme· 
si. 39S9 

Salmastralar 6835 00 512 
Camlar 15031 00 1127 
Muşamba ve Linoleum 11262 50 844 

(1907) 

63 .. Sulu 
33 
69 

tarla 25 ,, Şarkan Yakup kızı Emine, garben Ka
ra Şükrü, şimalen Nadir oğlu İbrahim, 
cenuben yol. 

Devren aablık - Ant mazeret dola
yısiyle abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aıevi. Ti: 3199 3689 

Aranıyor: 
3850 ,, KöykerraTı tarla 15 ,, 

Karışık odun alınacak .. Öydüç tarla 60 ,, 

Şarkan Sırrı, garben Şahin oğlu Meh
med, şimalen İbrahim oğlu Cafer, ce
nuben Hasan oğlu Hasan. 
Şarkan Osman oğlu Yusuf, garben Ha
cı Mustafa, şimalen yol, cenuben Bağ-

Satılık kalorifer - Az kullanılmıı 3 
kazan radiyatör ve boruları ile satılık • 

Kadm terzi yanında çalışacak bir 
bayan kalfaya ihtiyaç vardır. Yenişe

hir Lozan meydanı Düzenli sokak 20 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen be
deli yazılı odun kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 
ı. 7, 937 tarihine tesadüf eden cuma günil saat 16 da Haydarpaşa cer bina
sı dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İstekli
ler eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat, evrak ve ı. 7. 937 ta
rih ve 3645 No. lu resmi gazetede i16.n edilmiş olan talimatnamede bildi
rilen vesaik ve teklif mektuplarının eksiltme günü saat ıs e kadar komis
yon reisliğine verilmesi lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeni şartname ve mukavele pprojesini Haydar· 
paşa yol baş müffetişliğinden ~arasız alabilirler. (3482/1853) 3710 

İhale edılecek Muhammen bedeli Muvakkat 
Mikdar Beher tonu teminat Tutarı 

Odunun cinsi Ton L. K. L. K. L. K. 
Safi meşe veya gürgen ve 
yahud çam ve yahud da 
her ilçüniln mahlUtu 
Safi meşe 

300 
200 

500 

Renkli veya beyaz üstüpü 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komia
yonundan: 

Muhammen bedeli 36400 liran olan 
130 ton renkli veya beyaz üstüpü 7 - 7 
- 938 perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
unda satın alınacaktır. 

Bu ife ginnek isteyenlerin 2730 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafia müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri 16.zımdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (1934) 3874 

Para kasası alınac~k 
D. D. Yolları Sabo Alına Komiı • 

yonwıdan: 
Muhammen bedeli ıs200 lira olan on 

adet büyük ve 60 adet küçük para ka
sası 26.7.938 salı günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1140) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları v~ na~ıa. müte
ahhidlik vesikası ve teklıflerını aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazundır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpa,a
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (1995) 3942 

Kamyon ve otobüs lastikleri 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alına Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 
250 adet iç ve 250 dış kamyon -~e .. oto
büs lastiği 25.7.938 paazrtcsi gunusaat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

ı2.50 486.75 6250.00 

usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler, eksiltme tartnamcsi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (ı9.750) liralık muvakkat 
t eminat vermesi ve (70.000) liralık na
fıa su itleri.ni veya buna muadil nafıa 
itleri.ni taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa itlerini 
başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna 
dair nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikası ibraz etmesi, istek
lilerin teklif mektublarını ikinci mad
dede yazılı saatten bir aaat eveline 
kadar sular umum müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1963) 3935 

Kültür bakcİnhğı 
(elik dosya dolabı ahnacak 

Kültür Bakanlıiından: 

Kültür bakanlığı için açık elaıiltme 
ile 50 adet dört gözlü çelik dosya dola· 
bı satın alınacaktır. 

Bu itin tahmin edilen bedeli 6100 
liradır. 

Nümunesl bakanlık levazımında 
?1evcud olan mezkur dolabı görmek 
ısteyenler her gün levazıma müracaat 
edebilirler. Pazarlık temmuzun 8 inci 
cuma gilnU saat ıo da bakanlık levazı
mında toplanacak eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

Talib olanların % 7.5 teminat mak
buzlariyle yevmi mezkurda komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(2006) 3947 

An!cara· Be!ediyesi 

Bir mühendis ve bir 

lıca yolu. 
Sincan köyünün muhtelif mevkilerinde yukarıda cins ve mikdarları ya

zılı olan parça gayri menkulün Emir Hüseyinin tasarrufunda iken vefatile 
mirascılarından Ahmed Benli ile Rıza Sönmez bu gayri menkullerin se
netsizden ve intikalen tescilini istemişlerdir. Yapılan araştırmalarda 1283 
tarihiyle 23 parça gayri menkulün Emir Hüseyin namına kayıdları bulun· 
muı ise de bu kayıdların kendilerine aidiyeti anlaşılamadığından 1515 
No. lu kanun hükümlerine göre hukuki kıymetini kaybedip etmediği ve 
işgallerinde bulunan gayri menkulün tasarrufları tetkik ve tahkik edil· 
mek üzere 8 Temmuz 1938 cuma günü öğleden evvel mahalline tahkik me
muru gönderilecektir. Yazılı gayri menkuller üzerinde tasarruf veya her 
hangi bir aynı hak iddia edenlerin resmi vesikalariyle tapu sicil muhafız
lığına veya tahkik günü mahallinde tahkik memuruna müracaatla itiraz. 
larını bildirmeleri ve komşularının ellerindeki tasarruf vesikalariyle bir-
likte tahkik günü mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 3948 

Vilayetler 
Ekmek ahnacak 
Kayaeri C. Müddeiumumiliiin • 

den: 
ı. temuz 938 den itibaren 11 aylık 

asgari altmış yedi bin azami seksen üç 
bin yedi yüz elli kilo tahmin edilen 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ve 
on beş gün müddetle eksiltmeye ko
nulduğu ili.nın 1. temuL 93 cuma gü
nil saat 16 da Kayseri C. M. U. lik da
iresinde yapılacağı eksiltmeğe gire
cekleri i:hale G. den evci 47 lira temi
nat akçesiyle mal aandığına teslim ile 
makbuzunu ve ticaret odasında kayıd
lı olduğuna dair vesikasını teklif 
mektubu ile birlikte ihale günü saat 
ıs fe kadar Kayseri C. M. U. liğine 
vermeleri ve p.rtnamcyi c!e bedelsiz 
ceza evi müdürlüfünden istenilmesi 
ve şartnameyi görmek i6teyenlerin 
Ankara C. M. U. liifne müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. (2018) 3957 

Gümrük muhafaza karakolu 
yaphrllacak 

1 masına talih çıkmadığı takdirde ta-
1 liblerin yapmasını istedikleri evler 

1 

kadar parçalara ayrılmak suretiyle de 
ihale yapılacaktır. Ancak hepsine bir
den talih çıkmadığı takdirde tercihan 
o müteahhide verilecektir. 

8 - Bu evlere aid şartname müdde
ti 4 ay ı9 gündür ve bu müddet içinde 
yani teşrin sani 1938 nihayetinde ev
lerin anahtarları teslim edilecektir. 

(2004) 3946 

Münakasa tehiri 
Gaziantep N&fıa Müdürlüğün

den: 
Ulua gazetesinin 19.6.938 günlü nua

hasında ilan edilen Melikanli ve Ala
göz banisi gümrük karakolları inpa
tından sarfınazar edilmiş olduğu il6.n 
olunur. (2020) 3958 

Hükümet konağı inşası 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden : 
11 - 7 • 1938 pazartesi günü Gaat ı6 

da Çorum Nafia eksiltme komisyonu
nun ihalesi yapılmak üzere 13000 lira 
keşıf b:Je!li Sungurlu hükilmet onağı 
bakiyei ınşaalı kapalı eksilt:ur.y~ konul 
muştur. Ş:ı:tname, keşif ve evı ;.kı 'iai
-esi Na:ia ct:ireainde göı U'1.. bılir. Mu 
vakkat teminat 975 liradır. 

İsteklilerin müteahhitlik vesikala
Gaziantep Nafıa Müdürlüğün • riyle bMikte ihale komisyvnur. müra-

den: •• caat etmeleri lazımdır. 3966 
19646 lira 75 kuru9 bedeli keşifli 

Tahtaköpril gümrük muhafaza kara
kolu inşaatı kapalı zarf uısuliyle ek
siltmeye çıkarılmış ise de talih zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 
kırkıncı maddesi mucibince ve eve~ki 
şartlar dairesinde bir ay müddetle pa· 
zarlığa konmuşt:.ır. 

lhaleıi 6. 7 .938 tarihine rastlıyan 

çarşamba günü saat 16 da G.Antep na
fıa müdürlüğünde toplanacak eksilt· 
me komisyonu tarafından yapılacak
tır. Fazla izahat almak isteyenlerin 
G. Antep nafıa müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (2021) 3958 

452 tek kirgir ev yapt1rdacak 
Sıvaa Valiliiinden: 
l - Sarıkıtla kazasının Gemerek 

istasyonunda yapılacak 452 tek kargir 

Münakasa tehiri 
Kocaeli Nafıa Direktörlüğünden: 

30.6.938 perşembe günü saat on al
tıda ihalesi mukarrer Tuzlada yapıla
cak 41579 lira 40 kurut muhammen be
deli keşifli üç göçmen misafirhanesi 
in,aatı münakasasından şimdilik sar
fınazar edildiği ilan olunur. 

(3656/ 1976) 3937 

Okul binası yaphnlacak 
Van Nafia Müdürlüğünden : 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa ınütc: 
ahihdlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat ı4.30 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri tazımdır. 

f k evin kerestesi hariç diğer bilCımum 
en memuru alınaca malzemesi müteahhide aid olmak üze

1 - Vanda yapılacak bet sınıflık 
okula aid 49719 liralık keşif bedelin
den ı5500 liralık kısmı münakasaya 
konmuştur. Mevcut malzeme fiat tah
lili üzerinden müteahhidin istihka
kından tenzil edilecektir. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpata· 
da tesellüm ve sevk şefli ğinden dağı-
tılmaktadır. (1994) 3941 

Bayındırlık Bakanhğı 

Kanal ve A 

sanaı imalat 
Nafıa Vekaletinden: 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediye su ifleri müdürlüğüne 300 
lira ücretli bir mühendis ile 130 lira 
ücretli bir fen memuru alınacaktır, Su 
işlerinde çalıımı, olanlar tercih edilir. 
Aşağıda yazılı evrak ile birlikte bele
diye reisliğine mUrauat edilmesi. 

1 - Fotoğraflı istida, 
2 • Tercümeihal 
3 - Hüviyet cilzdanı sureti 

(1964) 3885. 

re inşası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli 
(172677) lira 56 kuruştur. 

3 - İhale evelce 11 temmuz 1938 
pazartesi eünü aaat on beşte vilayet 
makamında toplanılacak komi:>yonda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler plan fenni ve idari 
,artnameleri görmek için tatil gün· 
lerinden maada her gün Sivas ve İs
tanbul ve Samsun iskan müdürlükle
ri, Ankara iskan umum müdürlüğüne 

Sahhk eski otomobil lastikleri muracaat cdebmrıer. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık genel ve yapı i§· 

leri şartnamesi 
D - inşaata aid fenni ve hususi 

şartname 

E - Metraj, keşif hulasası, silsilei 
fiat cetvelleri. 

İsteyenler bu şartnameyi ve evra
kı ücretsiz olarak Nafıa Müdürlüğün
de görebilirler. 

tır. Telefon. No. 2988 3713 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 No. lu ev satı · 
lıktır. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 
lu dükkanda sebzeci Ahmede, almak 
için Ti. 3366 ya müracaat. 3748 

Acele satılık ev - Yenitehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir. Tl. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş kUçilk çapta arsa • 
lar Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton kirgir ah§&p ev · ve 
apartımanlar, küçük çapta arsalar Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3794 

Kiralık : 

Kiralık - Havuzbaıı Karanfil so
kak 2. ci katta 2 oda büyük balkonlu da 
ire. Elektrik hava gazı vardır. Tl. 3079 

3877 

Kiralık - Atatlirk bulvarında 4 oda, 
1 hol, müstakil 1 hizmetçi odası, kalori
fer ve her türlü konforu bulunan bir 
daire Tl : 3117 3878 

Kiralık- Aşağı Auyrancıda Bakan
hklara çok yakın müstakil 6 odalı 
banyo, elektrik ve wyu bulunan 34 
No. lu hane. Ti: 2901 3864 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda Tl. 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Tiire S. No. 6 da 3 
oda, 1 hol, 2 balkon. 40 lira çatı katL 

3952 

Kiralık 2 oda - Mobilyalı banyolu. 
İtfaiye meydanı Kurtuluı apartımanı 
No.l 3950 

Kiralık oda - Kaloriferli 11cak sulu 
mobilyalı ve güzeldir. Yenifehir Ata
türk bulvarı 57 Ali Nazmi Ap. daire 
No. 11 3953 

Kiralık - Mobilyalı, mobilyasız oda 
Yenişehir Atatück bulvan Sevim Ap. 
3 No. lu daireye müracat. 3951 

Kiralık - Möble bir oda. Demirte
pe Necatibey caddesi (Asfalt cadde üs
tünde) No. 27 3905 

Kiralık oda - Aile yanında büyük 
ı oda yalnız Bayanlar için kiralıktır. 
Başvekalet yanı Bozkurt mahallesi orta 
sokak No. 4 3924 

Kiralık - Atatürk bulvarında beş 
odalı apartıman mobilyalı veya mobil
yasız 3 aylık veya senelik. Tele-
fon : 3648 3965 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçe•i kar
şmnda 4 oda ve tam teferruatiyle apar-

çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar huıuıi muhasebe 
hesabına Ziraat Bankasına yatırılan 
1162 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
n.at makbuzunu viliyet makamma ek· 
sıltme komiıyom riyasetine verecek
lerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihayet 3 Uncü maddede yuılı 
saate kadar gelmif olması ve dıf zar
fın mühiir mumu ile iyice kapanmıı 
olmuı lazımdır. Postada olacak ge· 
c ikmeler kabul edilmu. ~1747) 3558 

Şosa yaptırılacak 
lzmir ili Daimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan iı 
1 - Nazillide Çürük sudan Saray· 

köy ovasının sulanması için açılaca~ 
kanal ve sınai imalat, ke,if bcdelı 
( 400.008) dört yüz bin sekiz liradır. 

Ankara Belediyeainden : S - 2490 numaralı kanun hükümle
rine göre eksiltmeye ittirak edecek 

Otobüs idaresinde bulunan 2S6 dıt talihlerin yukarıda yazılı günün mu-
200 iç eski lastiğe istekli çıkmadıi•n- ayyen saatten bir saat evveline kadar 
dan 15 temmuz 938 cuma gününe ka - zarflarını vilayet makamına vermeleri 
dar bir ay içinde pazarlıkla satılaca- llzımdır. 

3 - Eksiltme 7-6-938 tarihinden i
tibaren on bet gün müddetle 23-6-938 
per§embe günü saat on altıda vilayet 
makamında tetekkül edecek komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Milnakasa kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1162 lira SO kuruıluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan baş
ka Nafıa Vckiletinden alınmış fennt 
ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 

Eksiltmeye konulan it: Dikili - Al
tınova yolunun 15+ 533 - 18+ 520 ki
lometreleri arasındaki toprak tesvi
yesi smat imalat ve fOSC yapısı. 

2 - Eksiltme 13.7.938 tarihine rast· 
tayan çarşamba günü saat ıs de nafıa 
vekileti sular umum müdürlüğü su ek
ailtme komisyonu odasında kapalı zarf 

ğından isteklilerin her gün, cuma ve 6 - Muvakkat teminat mikdarı 9883 
salı günleri saat on buçukta belediye lira 88 kuruştur. 
encümenine müracaatları. (1924) 7 - Bu evlerin hepsinin birden ya-
3S16 pılmaaı lbımdır. Bu tıkka göre ,.ıpıl- 6 - Teklif mektuplan yukarda ii-

Açın tutarı: (40362) lira (48) ku
ruı. 

Bu ite aid evrak qağıda gÖ9teril
miştir: 

A - Kapalı eksiltme tartname8i 
B - Mukavele projesi 

No. ya müracaat. 3780 

Kurslar: 

Arar Lisan Okulu - Mekteblerin ta
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlar 
açmıştır. Yenihamam apart. Tel:3714 

3960 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir talı 
sil devresi mukabilinde yalnız (10) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacaktır. Y enihamam a-
part. 3961 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık fevka -
lade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkalare tenzilatla ikinci 3 aylık dev -
reye girmek hakkını haiz olacaklardır. 

3962 

Arar Lisan Okulu - 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacağı bu kurlara vaktin 
den sonra müracaat edenleri '7o 70 ten
zilata tabi tutamıyacağmdan vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Llaan Okulu - Y enihal arka
sı Yenihamam apartımanı kat 2 de da
irei mahsusasmdadır. Kayıt muamele
sine her gün devam edilmektedir. Tele-
fon : 3714 3964 

Daktilo Kurau - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

İş arayanlar: 

Tecrübeli muhasip - Muhabir - Mü
tercim - Almanca, fransızca, türkçeyi 
iyi bilen bir zat günde bir iki saat bu iş
leri görür. Ulus'ta JAB rumuzuna 
mektupla müracaat. 3906 

Tercüme - Almancadan tiirkçeye \"C 

türkçeden almancaya her türlü, bilhas
sa teknik tercümeler yapılır. Posta ku. 
tuıu 2090 3798 

Atçı ve hizmetçi arayanlara - Her 
türlü alafranga ve alaturka yemek ve 
tekmil ev itlerini yapan bir türk bayan 
iş aramaktadır. Ulua'ta (S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 3917 

· 'Zayiler 
Zayi - Sinop Titayeti Boyabad ka

zaaı ilk okulundan almı§ olduğum şcha

detnamemi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Sinop vilayeti Boyabad kazası 
Karacaviran kariyesinden H asan oğlu 
Mehmet Ali Karagöz. 

E - Bayındırlık ifleri genel şartna
mesi 

D - Fenni ve hususi fiirtname 
C - Proje, grafik, ke,if ve silsilei fiat 
cetveli 

istekliler: Yukarda yazılı evrakı 
İzmir, Ankara, İstanbul Bayındırlık 
direktörlüklerinde görüp inceliyebi
lirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih, 
gün ve saati: 4 temmuz 1938 pazarte
si glinü saat 11 de İzmir tli daimi en
cümeninde kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için gere
ken belgeler: Bayındırlık Bakanlığın
dan alınmıı 1938 yılma aid m üteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat: (3272) lira. 
Teklif mektupları 2490 sayılı yasa

nın 31 inci maddesi gereğince tanzim 
olunup yukarda 4 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evvel İzmir lli 
Daimi Encümeni başkanlığına mak • 
buz mukabilinde tevdi olunacak. Pos
tada vaki gecikmeler kabul edilme&. 

(2030-ı855) 3712 
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Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 
Jle öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa· 
releri, aıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokJ;naz. 

Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlarmı yağlı hır ek· 
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10. büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 3453 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
§ Türk Hava Kurumu § - -- -
~ BOYOK PİYANGOSU ----- -- -- -- -- ----- 3 üncü keşide 11Temmuz1938 dedir. ---- -
~ Büyük ikramiye 50.00 - -liradır 

------
SE Bundan ba.ıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- § 
§ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... §§ - ---------

Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden hu piyango
ya ittirik etmek auretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

--------~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııı~ 

ve 
Bağt 

3929 

Cebeci hastanesi 
1 

Satılık vasi arazi 
Polatlıda üç ağıllı ve beş bin davara 

kafi sulu, münbit Kızılh namile ma
ruf arazi satılıktır. Polatlı ve Beylik 
köprü istasyonlarına yedişer kilomet
redir. Yanmdaki Sakarya nehri kena
rında Yassı Höyük namile maruf me
ra ve tarlalar da bu satışa dahildir. 
Sivrihisara tabi Iğdır namile maruf 
ağıllı. sulu ve otlakiyeli arazilerin nı
sıf hisseleri satılıktır. Tafsilat almak 
istiyenler Ankarada Anafartalar cad
desinde Mühendis hanında Celal yazı
cılara, Beypazarmda Fatma Ozarsla· 
na ve Sarıköy istasyonunda komis
yoncu lbrahime müracaat edilmesi. 

3531 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün ıs den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 

No: 6 da kabul eder. 3471 

Daktilo aranıyor 
GÖZ 

Hastahklarr nıütehassısı 

f Seri ve yanlıtsız yazma kabili
i yetini haiz bir daktilo aranıyor. 
1 Lisan bilenler tercih edilecektir. 

Ücret kabiliyetine göre tespit e
dilir. isteklilerin Bonservis suret
leriyle birlikte Referanslarını 
Ankara posta kutusu 196 P.A.K. 

Dr. MUZAFFER Sande~ 
A vrupadaki tetkiklerin· 

den avdet etmiştir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 

ya yazmalan. 3914 

Gençağa apartrmanmdan bi. _:!l 1111111111111111111111111111111111111~ 

tişiğindeki Sarraf Hakkı a· 1 : . u· · k : 
partnnanma nakı~tmiştir. E Dr. Bôsıt re E 
Hastalarını 14 hazırandar. • : : 
itibaren, saat 1~19 arası ka· i : Cebeci Merkez Hastaneşİ : 

bule baslamr•hr. f 5 İç Hastalıkları mütehassısı : 
....... , il ................................... - -

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -: METROPOL BAR -
: Loııetta Young. Tyron Pover :i - -;;11111111111111111111111111111111111111,. 

: Her giin hastalarını Yenişehir : 
5 Meşrutiyet cadesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 den sonra kabul : - -E eder. Tel: 1694 : 

':91111111111111111111111111111111111111•,. 

ULUS 

T. C. Z f R A A T B A N K A S 1 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,_ 500 H 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
Tadan aşağı düşmiyenleTe ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

513 

ı:::: :! !: ! ! :;~;:;'.~;;-·' ....... ''.' ....... ' ... '····ı ~ OYo. .... ~~.~~.~.~ .... 
Muhtelif planör malzemesi 

ah nacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün

den: 
Kapalı zarf usuliyle ihalesi 15.6.938 

tarihinde yapılacağı evvelce ilan edil
miş olan 48.370 lira 30 kuruş muham
men bedelli muhtelif planör malzeme
sinin eksiltmesi talip zuhur emediğin
den ve listede yapılan bazı tadilat do
layısiyle 24 haziran 1938 cuma günü 
saat 15 e talik edilmi~tir. 

Teslim şekli C. !. F. Haydarpaşa 
olarak değiştirilmiş ve yeni muham
men bedeli 41.000 lira olarak tespit 
edilmiştir. 1Ik teminat 3075 liradu. 

Muaddel liste ve şartname her gün 
Türkkuşu genel Direktörlüğünde gö
rülebilir. 

isteklilerin ihale saatinden bir sa
at evveline kadar teklif mektuplannı 
makbuz mukabilinde Türkkuşu leva
zım direktörlüğüne teslim etmiş bu-
lunmalıdırlar. 3822 

~ebeke ve su lesisah eksillmesi 
Türkku§U Genel Direktörlüğün -

den : 
ı - İnönü kampında yapılacak 

4283,90 lira keşif bedelli şebeke ve. su 
tesisatı işleri pazarlık suretile eksılt-
meye çıkarılmıştır. . . 

2 - Pazarlık 25 haziran 938 tarıhın
de cumartesi günü saat 11 dedir. 

3 _ Şartnameler her güın Türk Ha -
va kurumunda görülür. 

[. ~~~e.rlik ... ~.~~~i·:J 
· Orta askeri ehliyeti 

olanlar hakk1nda 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

Yedek subay olmak şartını haiz ve 
kısa hizmetli olarak askerliğine ka
rar verilmiş ve fakat henüz askerli
ğini yapmamış olanlardan orta aske
ri ehliyetnamesi bulunanlar yerli ve 
yabancı olanlar 1 temmuz 1938 de ye· 
dek subay okulunda bulunmak üzere 
25 haziran 1938 de ,ubeye ~etmeleri 
ilin olunur. (1966) 3887 

Mobilyacılara 
Ankarada Havuzbaşında yapılmakta 

olan sinemanın bin kişilik mobilyası
nı eylill iptidasında .. teslim etmek üze 
re yapmağa talip olanlar resimleriyle 
temmuzun onuna kadar Ankarada Ha -
vuzbaşında Kızılay karşısında Ragıp 
Soysal yazıhanesine müracaatları. 

3880 

Toplantı 
Türk Kooperatifçilik Cemiye

tinden: 
Türk Kooperatifçilik Cemiyetinin 

yıllık kongresi 28 haziran 1938 sah 
günü saat 17 de Ankara Halkevinde 
yapılacaktır. 

Kongre ruznamesi: 
ı - İdare Heyeti raporu 
2 - Bilanço ve Murakip raporu 
3 - Yeni İdare heyeti intihabı. 

3907 

u L u s - 19. uncu yıl. - No.: 6069 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faile FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 

f 

Bekliyen akibet 
D işlerini kaplıyan kir ıaba

kası sinek kağıdları gi
bi yapışkandır. Mikropları çe
ker, muhafaza eder ve bes)er. 
Dilinizi dişlerinizin üzerine 
~ezdirirseniz hu tabakayı siz 
~e hissedersiniz. 

T ehlik~ baş göstermiş de
mektır Bir gün her şey 

olup bittikten sonra ditlerini
zin donuk san bir renk aldığı
nı göreceksiniz. Bunu diş ağ
rıları, ve bir çok vahim ha.. 
talıklar takib edecektir. 

RADYOLIN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane diş macunudur. Dişleri
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlen
dirir. Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra RADYOLIN kul
lanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz ve temiz diş-
lere sahih olursunuz. 3455 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökiilmesini tedavi eden tesiri mücerrep bk ilaçdll'. 

33&1 

Safllık hurda demir, ~inko ve saire 
Matbaamızda mevcud ve hurda halinde demir çinko ve 

sair eşya satılacaktır. Görmek isteyenlerin her gün pazarlık 
için de Cumartesi günü saat 14 den 15 şe kadar müessese
mize müracaat edilme5i. 

Muhtelif eşya ahnacak 
İstanbul Sdıhi müesseseler artırma ve. eksiltme komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Cinsi Adet fiatı garanti tarihi Saati Şekli 

941 L. 92 K. 13.7.1938 15 Kapalı Frenk gömleği 2750 330 kr. 
Pijama "takım" 871 400 kr. 

Yün tanila 98-0 250 kr. 
Fildekoz fanila 2810 75 kr. 
Fildekoz don 2800 80 kr. 

509 L. 81 K. 13.7.1938 15,30 Kapalı 

Yüz havlusu 1900 33 kr. 
Baş havlusu 100 100 kr. 
Omuz havlusu 100 300 kr. 
Etek havlusu 100 300 kr. 

105 L. 90 K. 13.7.1938 16 Açık 

Peşte mal 100 85 kr. 

Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan yukarda cins ve mikdarlan yazılı 
eşyalar eksiltmeye konmuştur. 

ı - Eksiltme İstanbul Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet Mü
dürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, muvakkat garanti mikdarları, tarihleri ve saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler şartnameleri ve numuneleri Çenberlitaş civarında Fuad 
Paşa türbesi karşısında tıp talebe yurdundan alabilir ve görebilirler. 

4 _ Eksiltmeye girecekler ticaret odasının cari seneye aid vesikasile 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektuplarını teklif zarflarının içerisine ve verecekleri fi. 
atları yazı ve rakamla yazdıkları ve iizerlerini mühürledikleri halde ihale 
saatinden ı saat evvel komisyona vermeleri. (3688-1977) 3938 

SİNEMALAR HALK 4 - Talihlerin şartnamede yazılı 
vesikaları ile birlikte mezkur saatte 
% 7,5 teminatlarile birlikte müracaat-
ları. 3899 

,--------------~ 
DIŞ TABiBi 

Mary Astor • Ruth Chatterton 

tarafından temsil edilen 

KIRKLIK KADIN 

~eanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

..tlllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BUGÜN BU GECE 

Macera - heyecan ve sergüzeşt filmi 

TlBET ESRARI 

Baş rollerde: John Kmg-Jean Rogers 

26 kısım birden 
M. AZİZ TUNÇ 

Pazardan maada her gün has· 
talannı kab~ ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apa.rtnnanı No. 1 

• 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi 
arasında 

AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
BETHOVEN 

Saat 21 de Duhuliye 25 kuruş 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -,ı111ır 

Seanslar: 2, 5,30 - Gece 21 de 

Saat 2 de tenzilat : Fiatlar: 40 - 30 - 20 
Halk Matinesi - 12,15 de 

GRAND OTEL 

... 
1 
c;,, 
IO ... 

• 


