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İdare müdürlüği' 1061 
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AD 1 M l 'Z AN C 1Ml'ZD1 R. 

Bugün 
7'.ncide -

Çiftlikte yaz günleri 
Giizcl hir foto - röportaj 

~atay için Fransa ile Türkiye arasında yapılan müzakerelerde 

Meşelelerin çoğu bilkuvve halledildi 
Af kanunu 

Rejimin muhalifi ve hatta haini 
olanlardan arhk endişemiz yok! 

REJİMİN ESSİZ BİR 
ALİ CENAB LiGİ 

Adliye encümeninin mucib 
sebebler layihasını ve 

kanunun metnini neşrediyoruz 
Af kanunu projesi, Kamutay Adliye encümeninin 

~edkiklerinden geçerek ruznameye alınmıştır. 
Adliye ene ümeni maddeler üzerinde yaptığı tadil 

leri, mucib sebebler mazbatasında şöylece izah etmek

tedir: 

Adliye encümeni mazbatası 

lSOfbctkanımız il. ~eıaı ISayar 

İcra Vekilleri Heyetince Büyük Millet Meclisine 
arzı kararlaştırılan ve Başvekaletin 23. V. 1938 t~r~ 
ve 6/2171 sayılı tezkeresiyle sunulan af kanun~ layı
hası Adliye encümenine tevdi edilmekle Adlıye ve 
Dahiliye vekilleri huzuriyle tedkik ve müzakere 
oıunuu. 

Halk avukata verdiği 
işin adli:let dairesinde 
çıkacağına emin olabilir 

Biz avukatlıkta kimseyi tasfiye etmiyoruz, 
fakat ınakine kötüleri daima aradan otomatik 
surette atacak şekilde kurulmuştur. 

Adliye Vekilimizin İzahları 
Dün Kamutay'da avukatlık kanunu 

projesi üzerind~ ~üza~ere/er yapılır -
ken Adliye ~ekılı B. Ş.~~ü Saraçoğlu, 
kanun üze~ınde çok m~hı!11 ve çok dik
kat değer ızahat ~ermı§tır. Proje üze
rinde yapılan muzakereleri ayrı sü
tualarımızda . ~u!a~aksınız. A.§ağıya 
Adliye Vekılır;:ıı~ın bu münasebetle 
söylediği iki ınuhım nutku alıyoruz: 

,, Arkadaşlarımdan Ahrnecı Hilmi 
Kalaç tasfiye yapılac~k nu buyurdu
lar. Beni.ın cevabım edıyoruz ve etmi
yoruzdan ziyad~, makineyi öyle kuru
yoruz ki otoına~ık.olara~ tasfiye kendi 
içinde mündcmıçtır. ~1rnscyi tasfiye 
etmiyoruz, fakat makıne daima kötü -
teri aradan atacak surette kurulmuştur 
Bir kusurumuz varsa onu düzeltmeli -
yiz. Binaenaleyh böyle ezberden veya 
daha evelinde kararlaştınlrnış bir tas -
fi ye derpiş ed.ilmiş. de~il?ir. Fakat ka
nun öyle tertıb edılmıştır ki avukat
lık müessesesi her sene bir sene eve
tinden daha iyi ilerliyecektir. Kanaa· 
timiz budur. 

Akagündüz arkadaş, en son bura- ! 
dan ayrılırken öyle yapalım ki, dedi _ 
ler, bunu avukatlardan mürekkep ol
nuyan bir heyetin eHne verelim, Bu 
nazariye doktorluk kanununu mühen
dislerden, mühendislik kanununu ho
calardan. muallimler kanununu asker
lerden mürekeb heyetlerin yapması gi· 
bi bir anormalliğe varacaktır. İhtisasa 
biraz daha kıymet vermek ve müte
hassıs bilgilerinin, bu kürsüden, istifa. 
de edilir bir nesne olduğunu bildirmek 
t!izımdır. Akaglindliz arkadaşımın da 
ihtisasa çok kıymet verdiğini zannedi
yorum. 

Başka memleketler kanunlarında bu 
hüküm mevt:nrl mııdıır, dediler. Yu-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Adliye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu 

Kamutay avukathk 
kanunu projesini 

dün kabul etti 
Kamutay dün avukatlık kanunu 
projesini müzakere etmiıtir. Müza
kereler aırasında bir çok hatibler aöz 
almıtlar ve fikirlerini söylemiıler
dir. Adliye Vekili sorulan suallere 
gayet etraflı cevab vermiıtir. Mec
lis müzakerelerine ve Adliye Vekili
miz B. Şükrü Saraçoğlu'nun mesle
ği çok yakından ıtlakadar eden izah
larına dair tafsilat 6. ncı aayfadadır. 

Hükümetin inucib sebeb liiyihasm
da tafsilatiyle izah edildiği veçhile 
Türk milletinin insanlık varlığında 
gösterdiği ve yükselttiği mevcudiyet
ler ve medeniyet yolunda eriştiği 
yüksek mevkiler ve bütün millet ve 
kavimlerin örnek ittihaz ettikleri me
deniyet eser ve usullerinin tarihi se
yirleri arasında bir çok inkilablar ge
çirdiği şüphesizdir. 

Bunlar arasında mazbatada işaret 
edildiği gibi Osmanlı imparatorluğu
nun son devrinde imparatorlukla be
raber Türk milletinin tarihinin de ka
panması menfi ve muzur amillerin 
devamlı tesirlerle bu varlığı yıka
cak bir mahiyet almıştı. Birbirini ta-
kib eden Balkan ve Umumi harb tür
kiye'nin istiklalini mahve~~ek v~ a
dını cihan haritasından sılınmesıne 

başlangıç sayılabilecek olan küçük bir 
(Sonu 6. rncı sayfada) 

SADABAD PAKTI 

Dr. Aras'la İran 

hariciye nazır1 

arasında telgraflar 
Ankara, 27 a.a. - İran Hariciye Ne

zaretine Sadabad paktı tasdiknamele
rinin tevdii münasebetile Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras'la İran Ha
riciye Nazırı Soheyli arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur: 
Ekselans Dr. Tevfik Rüıtü Aras 

Hariciye Vekili 
Sadabad paktı tasdiknamelerinin 

bugün 2S haziran 1938 tarihinde saat 
11 de paktı imza eden bütün devlet -
lerin mümessilleri tarafından hükü
metime tevdi edildiğini en büyük se-
vinçle arzederim. . 

Samimi ve dostane münascbetlerı
mizde yeni ve mesud bir sayfa aça~ 
bu mesut hadiseden dolayı memnunı
yetimi beyan eder ve şahsan bu eserin 
muvaflakiyetine yapmış olduğunuz 
kıymetli yardımdan dolayı ekselansı-

(Sonu 8. inci sayfada) 

1 Alm~nya'ya gidecek heyetimiz 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Alman

ya ile ticaret muahedesi yapmak ü
zere B. Numan Menemencioğlunun 
riyasetindeki heyet bu akşam eks
P.resle Berlin'e hareket etmiştir. 

\ CİNLİLER 

Dört Japon 
• • • gem ısını 

batırdılar 

. Birisi harp gemisidir t "Ji Hankov'dan dün aldığımız telgraf-
1 lar, Çinlilerin muhtelif cebhelerde i

lerlediklerini ve bazı yerleri ele geçir
diklerini bildirmektedir. Çin hava ku
vetlcri üç Japon nakliye gemisini 
bombalamışlar ve batırmışlardır. Ay· 
rıca gene Çin tayyarelerinin bir Japon 
harb gemisini de batırdıkları bildiril
mektedir. 

Bu hususta gelen haberler üçüncü 
sayf amızdadır. 

. 
Istanbul' da 

Kapalı olan •eçim bürolan önünde nöbet bekliyen muhafızlar 
eğlence yerleri 

HALLEDİLMİYEN MESELE SUDUR: çok ucuzluyor 

Hatay'da bulunacak Türk 
Fransı.z kuvotle~İ mikdarı ! 

Kahvelerde 5 kuruştan 
yukarı içki yok 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Eğlen -
ce. dinlenme ve yıkanma yerlerinde 
yapılan ucuzluk daha ziyade artırıla
caktır. 

Gn. Hutzinger müzakerelerin büyük bir Ucuzluk işinde belediyenin prensip 
itibariyle kararları şunlardır: 

Samimilik içinde yapıldığını söyledi Bira satışı, umumiyet itibariyle ka-
yıtsız ve şartsız olarak serbesttir. 

Pariı, 27 a.a. - Havas Ajansı bildiriyor: Hariciye Nazırı Bo- Çalgısız kahve ve gazinolarda içile-
ne, bugün öğleden sonra Fransa'nın Londra ve Berlin Büyük El- cek maddeler: Limonata, şuruplar da· 
çileriyle Türkiye'nin Paris Büyük Elçisini kabul etmiştir. (Sonu 8. inci sayfada) 

Bone-Suad Davaz mül~k~~--~~---~---~-~----~---~~~----~ 
tı Hatay üzerinde cereyan etmif-
tir. Bugün Pariı ve Ankara hü
kümetleri arasında müzakere e -
dilmekte olan meselelerin ekseri
si bilkuvve halledilmiştir. Yal
nız, Hatay' da bulunacak türk ve 
franıız kuvvetlerinin mikdarı 
hakkındaki meseleler henüz hal
ledilememİ§tir. Bunların halli 
hali. mütküli.ta maruz bulunu
yor. 

İhraç mallarımızın 
murakabesi etrafında 

çok mühim bir konferans 

Fransa'nın Londra Büyük Elçisi 
karışmazlık komitesinin mesaisi hak
kında izahat vererek bu mesainin gö
nüllülerin geri alınması için icab e
den tahsisat meselesi dolayısiyle te
ahhure uğradığını bildirmiştir. 

(Sonu i. rncı sayfada) 

Buğday, arpa, yapağı ve tiftik 

ihracatı da murakabeye alınacak 

yıllık ihracatımızın takriben yüzde 

40 ı kontrol altnia alınmış olacak. 

Franko'cu tayyareler tarafından bombardıman edilen lrannz 
bandıralı El Cemal fJapuru yanarken 

FRANKO'CU TA YYARELEk 

Gene iki İngiliz gemisini 
bombardıman ettiler 
Gemilerde yangınlar çıktı 

mürettebattan ölenler de var 
[Bu husustaki haberlerimiz üçüncü aayf adadır] 

1 

l.ktısad Vekaleti, buğday, arpa, ya
pağı ve tiftik ihracatının murakabe-

' 

ye tabi tutulması için icab eden ni
zamname ön projelerini hazırlamış ve 
bu projelere kati şekilleri verilmeden 
evel bu maddeler ihracatçıları ile gö
rüşülmesine karar vermiştir. 

Dün saat 15 de lstanbulda bu ihra
catçıların toplantısı yapılmış ve bu 
toplantıda İktrsad Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürü Mümtaz Rek, kontro
lun ehemiyeti, gayeleri, nasıl tatbik 
edildiği, ne neticeler alındığı ve ne
ler yapılacağı hakkında çok mühim 
bir konferans vermiştir. Bu konferan-

, sı altıncı sayfamızda aynen bulacak
~ sınız. 

Ali Çetinkaya'nın 

İstanbul'daki tetkikleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Nafıa 

Vekili Ali Çetinkaya bugün geldi. 
Öğleden sonra Taksim'de nafıa şir
ketleri başmüfettişliğinde bir toplan
tı yapılarak cuma gününden itibaren 

çalışmıya başlıyacak olan elektrik 
şirketi umummüdürlügü işleri etra -
fında konuşuldu . Toplantıda umum 
müdür vekili ve muavini ve yeni ida
re erkanı bulundular. 
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11 Köyün yolu,, 
- Küçük Hikayeler- Yazan: Refik Ahmed Sevengil 

Aziz arkada§ım Refik Ahmed Seven.gil, iki üç gün süren bir AnkaM 
ziyaretinde bana aon çıkardığı eserini, ''KöyÜn Yolu" iaimli kitabmı he
diye edip latanbul'a öyle döndü. 

Şimdiye kadar bize, tema§a tarihimize, edebiyata, tenkide dair de
ğerli ve orijinal eserler veren bu edib arkada§nnız, aon iki üç senedir, 
muntazam bir silaile halinde, her sene bir roman ve yahud bir hikaye 
kitabı sunuyor. 

"Çıplaklar" romanını "Açlar'' romanı takip etmitti. ikisi de olgun 
malzeme ile, tez ve fikirle dolu olan bu romanlardan aonra çıkan "Kö
yün Yolu'' orijinal ''memleket", hatta "köy hikayeleri" ni bize lezzetle 
okutmaktadır. 

Vakıa Refik Ahmed, yeıii eserinde köyün dışma da çıkmıyor değil, 
fakat onu, daima, realist görüyoruz. 

"Edebiyatı Cedide" hikayecileri hikaye mevzularmı büyiik tehir
Jcrden, hatta lstanbul'dan, hatta htanbul'un belli batlı birkaç semtin
den alır; kahramanlarını oradan ayırırken gurbete doğru gider gibi 
gösterirlerdi. Onlardan sonra, bizde memleket hikayeleri yazmıya te· 
§ebbüs edenler olmu§tur. Mesela Refik Halid'in bir sürgünlük dolayı
siyle yazmıt olduğu "Memleket hikayeleri" bunlarm batında gelir. Fa
kat bunlarda arslan payı manzaraların ve tiplerin tasvirine verilmit· 
tir. Hadiseler, biraz köylerde dolatan maaallarm mübali.galandırıltİııt 
§ekillerindedir ve o hikayeleri okurken vakit vakit meki.nı, vakit vakit 
zamanı ihmal edilmi§ görürsünüz. 

Genç hikayeci Bekir Sıdkı da bize iki cild memleket hikayeleri yaz
dı. Burada tasvirler, tipler Refik Halid'inkiler kadar kuvetli değildir 

belki, fakat vakalar, hadiselerin hareketi, zaman ve mekan vuzuhu da
ha kuvetlidir. 

Genç hikayeci Sabahaddin Ali de bize köy ve memleket hikayeleri 
yazmı§br. Bazıları pek güzel olan bu hikayelerde yalnız bir nokta gÖ· 
ze çarpar. Orada köylü, çiftçi daima ihmal edilmiı bir kılıkta okuyucu
yu karşılar. Bu hikayelerden bazılarına, okurken mevaim takdir ede· 
bilirsiniz, belki, fakat devir tayin edemezsiniz. 

Refik Ahmed Sevcngil'in yeni kitabındaki "Köyiin yolu", "Medeni
yet dersi", "Her ıeyin en iyisi", "Dostumuzun hakkı var'' hikayelerinde 
gördüğünüz tipler bir köy öğretmeni, kaaabaya yolu dütünce halka 
medeniyet dersi vermiye kalkan ukala bir konak çocuiu, vili.yetinde 
her ıeyin en iyisini yapmayı düşünen bir vali, halkın telikk.ilerini, te
vekküllerini, hayat standartlarını düıünmeden kurulan bir fabrikanm 
batında bulunan adam gibi kimselerdir. 

Mesela, bu idealist köy öğretmeni köyünü bir §Ose ile asfalta bağ

lamak için ne kadar çabalar; fakat nasıl muvaffak olur? 
Meaela, o vali, ilk teli.kkilerinin yanlı§ olduğunu, memleketin hakiki 

~artlarını öğrendikten ş0nra ne suretle ameli bir hale koYar? Memleke
tin ekonomik hayatında gelitme yapabilmek için köylü arasındaki te
vekkül itiyadının ortadan kaldırılmasına neden lüzum vardır? 

Refik Ahmed, hikayelerine köyün, kasabanın ve halkın hayatmdan 
böyle dinamik mevzular almıştır ve sonunda daima inkılab yolunda 
müabet neticelere varmııtır. 

''Köyün yolu'' nun, bence, karakteriatik tarafı budur. 
"Köyün yolu'', mevzularını seçer ve onları İ§lerken daima inkılabcı 

olacağını unutmamı§, o heyecandan bir an ayrılmamıı bir edibimizin 
muvaffakiyetli bir eseridir. Refik Ahmed'j hararetle tebr.ik etmek ~ 
terim. - Nurettin ARTAM 

Saf, temiz ve hakiki 
zeytin yağının vasıfları 

ZEYTİN YAGLARI NEV~t~~E AYRILDI 
Ekonomi Bakanlığı, zeytinyağının satıcılar elinde binbir şek-

e girmesini önlemek ve bu suretle halkımızın kullandığı yağın 
mahiyetini anlamasını temin etmek üzere tedbirler almak ' için 
zeytinyağ tüccar ve müstahsillerinden bir kısmını ıehrimize da
vet etmiıti. Yapılan birçok toplantılardan ve yağ tüccar ve müs
tahsillerinin mütalealan almdrktan sonra bakanlık, zeytinyağla
rına aid bir nizamname projesi hazırlamııtır. 

Toptan ve perakendeciler, fabrika, 
tasirhane ve mUstahıiller veya ikin
ci ellerden aldıkları zeytinyağlarını 
kap değiştirmek ıuretiyle satışa arze
derlerse mesuliyet kendilerine aid o
larak gene bu ıartlara uyacaklardır. 
Kabın üzerindeki vasıflardan gayri 
vasıflarda zeytinyağı satışa çıkaran

lar ceza göreceklerdir. 
Perakende satanlar aldıkları zey -

tinyağının kabının üzerindeki vasıf

ları herkesin göreceği tekilde ilan e
deceklerdir. 

Fabrikalar ve toptan aatıcılar bu 
nizamnameye uyarak aatıt yapacak • 
tardır. 

General Halil'in eserlerinden biri 

General Halil'in 
1 

resım 
1 1 

sergısı 
Ressamlarımızın en yaşlısı ve ende

ğerlilerinden biri olan general HaliJ 
bugün saat 5 de, Ankara Halkevinde, 
eserlerinden mürekep bir sergi aça
caktır. 

İstanbul resim ve heykel müze.sin
de bir çok eserleri olan general Halil, 
Viyana ve Paris beynelmilel resim 
sergilerinden madalycler almıştır. 

Bugünkü Kamutay 1 

1 - İstanbul vilayeti et ihtiyacı i
çin hariçten ithal olunacak kasaplık 
hayvanlardan alınan gümrük resmin
den yapılan tenziUitın tasdiki hakkın
daki kanun layihasının geri verilme
sine dair başvekalet tezkeresi, 

Birinci müzakeresi yapılacak 
cnaudeler 

1 - Ahemd Demirin mahkUın oldu
ğu cezanın affı hakkında, 

2 - Basın birliği kanunu layihası 
3 - Bazı müesseselerin idaresi hak

kında kanun Hiyihasiyle cemiyetler ka
nunu layihası 

4 - Pasaport kanunu layihası 
5 - Terbiyevi mahiyeti haiz filim

lerin milletlerarasında intişarını kolay 
lagtırmak için Cenevre'de akdolunan 
beynelmilel mukavelenameye iltihakı

mız hakkındaki kanun layihası 

6 - Vakıflar kanununun bazı mad
delerinin değigtirilmesine dair kanun 
layihası. 

Avukatlık ve dava vekilliği 
ruhsatnameleri 

Avukatlık ve dava vekilliği ruhsat
namesi istiyenlerin müracaat ettik
leri yerlerde vekalet yapacakları ta
hakkuk ettikten sonra taleblerinin 
tedkik edilmesi Adliye Bakanlığınca 
kararlaştırılmıştır. 

Ankara ta)1·arc mcyda
nmda \'eni tcsi!'at 

"' 
Devlet Hava Yolları Umum Mü-

dürlüğü Ankara tayyare meydanın -
daki hangarın elektrik ve paratoner 
tesisatını yaptıracaktır. ldare bu işi 
münakasaya koymak üzeredir. 

General Halil 

l\lcslcki tedrisat kanunu 
nizamnamesi 

X::ll'o .n o mi JJctc:ınl•i• _..o«'-1a1•' ••.:J- 1 

sat kanununun tatbik şeklini göste -
ren nizamnameyi hazırlamıya başla

mıştır. 

ÇAG 1 RI 
X C. H. P. Kamutay Grupu bugUn 

saat 10 da toplanacaktır. 

Hava az bulutlu gc~ti 
Dün şehrimizde hava sabahleyin a. 

çık, öğleden ıonra az bulutlu geç -
miş, rUzgir §ark şimalinden saniye
de beş metre hızla esmiştir. En dü -
şük ısı 17, en yüksek ısılar da gölge
de 32, güneşte 64 derece olarak kay
dedilmiştir. Yurdda doğu ve orta A· 
nadolu bölgeleriyle cenub doğu kıs
mında hava az bulutlu, diğer bölgeler
de açık geçmiştir. 

24 saat içinde yurdda yağış olma
mıştır. 

Yurdda en düşük ısılar Çorum'da 
11, Kayseride 8, Sıvasta 6 derecedir. 
En yüksek ısılar da Vanda 25, Koca
elide 27, Konyada 29, lzmirde 32, A
danada 33, Antalyada 34, Diyarbakır 
ve Islilıiyede 37 derecedir. 

Sinema ve tiyatro ucuzluğu 

Muhtelit encümen dün 
layıhada bazı tadiller yaptı 
Halkın bedii eğlence ihtiyacını tatmin ve kültürel yükselmesi· 

ni temin için hükümetin sinema ve tiyatroları ucuzlfra:. karar 
verdiğini haber vermiştik. Aynı zamanda hayat uc da da 
mühim bir rol oynıyacak olan hükümetrn bu kararı kanun halini 
almak üzeredir. 

Dün büdce, dahiliye ve maliye encümenlerinden mürekkeb 
muhtelit encümen Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya ve Maliye Vekili B. Fuad Ağralı'nın da iştirakiyle 
kanun layihaıını tedkik etmit ve layihada bazı değişiklikler yap. 
mıştır. Layihaya göre kanun 15 temmuz 1938 den itibaren mute
ber olacaktır. 

~lucip scheblcr 
Hükümetin Meclis'e aevkettiği layi

hanın mucib sebeblerinde bu ucuzlu
ğun sebebi hulasa olarak şöyle anla
tılmaktadır: 
"Halkın bedii eğlence ihtiyacım 

tatmine yarıyan tiyatro ve sinemalar 
memleketimizde, ihtiyaca kafi gele
cek derecede inkişaf edememiştir. Ti· 
yatro ve sinemanın yalnız bir eğlence 
vasıtası olmadığı ve her ikisinin de 
halkın seviyesini yükseltmekte bü -
yUk tesirleri bulunduğu güphesizdir. 
Bu iki gUzel sanat şubesinin memle
kette inkişafını temin etmek üzere 
her şeyden evel bunların halkın rağ
betine mazhar olması ve bunun için 
de bu müesseselerin halktan alacağı 
damga ücretlerinin yüksek bulunma
ması Jazımdır. 

Hükümet memlekette sahne hayatı· 
nın tamim ve inkigafını temin etmek 
üzere icab eden tedbirleri almıı ol
makla beraber, bu tedbirleri mali ci
hetten de takviye etmeği faydalı bul
muştur. Tiyatro ve sinema artistleri
nin kazanç vergileri, kazanç vergisi
nin son tadiliyle indirilmişti. Bu la
yiha ile de sinema ve tiyatro duhuli· 
ye biletlerinden alınmakta olan re
simler indirilecektir. 

Tiyatro ve sinema biletlerinden dev 
let tarafından damga ve tayyare re· 
simleri, belediyeler tarafından da be· 
tediye resmi ve darülaceze hissesi a
lrnmakta ve bu yekCın bilet bedelleri
nin yüzde 21.5 ile yUzde 28.5 na var
makta idi. Bu layiha ile bu resimler 
yüzde ona indirilmektedir. 

Bundan başka bu resimlerin tahsi
li işine de yeni bir tekil verilmekte· 
dir: 

Devlet, belediye ve darUlaceze teı
kilitı taraf.ıncfan :ovrı avrı iaklh •..:lil
mektC olan bu resimler maliyece tan-
sil edildikten sonra alakadar teşek -
küllere verilecektir. Bu suretle bele
diye ve darülacezeler tahsil ve kon
trol masraflarından da tasarruf edil· 
miş olacaktır. 

Halkın bu müesseselerden ucuz is· 
tifadelerini temin için devlet ve bele
diyeler tarafından yapılan tenzilata 
tiyatro ve sinema sahihlerinin de bi
let paralarını indirerek iştirak etme
leri lbımdrr. HUkümet bu ucuzluğu 
temin için icab eden bütün tedbirleri 
almıştır. 

Kannuuıı son şekli 
Muhtelit encümenin yaptığı tadil

lerden sonra kanun layihası şu şekli 
almıştrr. 

Tiyatro ve sinemalardan devlet 
ve belediyelerce alınmakta olan 
damga, tayyare ve belediye re8İm
lerile darülaceze hiaaeainin miktarı
na ve sureti istifasına dair kanun la
yihası. 

Madde 1 - Tiyatro ve sinemaların 
bilet bedelleri üzerinden damga, tay
yare ve belediye resimleriyle darUl
aceze hissesi olarak bir kuruıtan a
şağı olmamak üzre yüzde on resim a
lınır. Resmin hesabında her yirmi pa
radan aşağı kesirler yirmi paraya ib
lağ olunur. 

Bilet bedelinden maksad, bu vergi 
haricinde temaşa ücreti olarak mües
sese tarafından alınan paranın tama
mıdır. 

Madde 2 - Bu resim biletler Uze-

rine Maliye vekaletince bastırılacak 
hususi pulların ilsakı suretiyle istifa 
olunur. Maliye Vekaletince tayin o
lunacak yerlerde resmin biletlere 
matbu damga vazı suretiyle istifası 
mecburidir. Resmin tahsil ve kontro· 
lü Maliye memurları tarafından icra 
edilir. 

Madde 3 - Tiyatro ve sinemalarda 
bilet kullanılması ve biletler üzerin
de bedelinin gösterilmesi mecburidir. 

İnzibat ve kontrol için alakadar ma
kamlarca memur edilenler hariç ol· 
mak üzere sinema ve tiyatrolara be· 
dava olarak veya tenzilatlı ücretle gi· 
renlere, oturdukları mevkiin bilet be
deline göre alınması lazımgelen ver
gi mikdarında pulu veya soğuk dam
gayı havi bilet verilmesi mecburidir. 

Sinema ve tiyatrolarda bilet lrul· 
lanılmaması veya duhuliye ücreti a
lındığı halde bazı müşterilere bilet 
verilmemesi veya alınan ücretten ek
sik bedelde bilet verilmesi ve yahud 
satılan biletlerin müşterilerden alınrr 
tekrar satıp çıkarılması hallerinde 
damga resmi kanununun 13 üncU mad
desinin muaddel 9 uncu numarası 
hükınU tatbik olunur. Bilet kullanıl
dığı halde üzerinde bedel gösteril -
mezse bu biletler bcı lira kıymetinde 
addolunarak ona göre resim ve bunun 
beJ misli ceza alınır. 

Bu kanun mucibince alınacak vergi 
bilet bedeline dahil edilemez ve bi -
letler üzerinde gösterilemez. Buna ri
ayet edilmemesi veya ıineına ve ti
yatrolara bedava veya tenzilatlı üc
retle girenlere oturduklan mevkie 
göre vergi pulunu veya soğuk dam
gayı havi bilet verilmcmCili halinde 
5 inci maddede yazdı cezalar tatbik 
edilir. 

Madde 4 - Bu verei tahsilStınltan.: 
,.... - • .. ..______ ... 4ıl'lli 
% 30 u tayyare resmi 
% 20 si belediye hissesi 
% 30 u darülaceze hissesi 

olarak tefrik ve damga ve tayyare re
simleri aid olduğu fasla irad kaydo
lunur. 

Darülaceze bulunan yerlerde da -
rülaceze hissesi darü!acezelere ve be
lediye hissesi de belediyelere, tahsil 
edildiği ayı takib eden ayın 15 inci 
gUnü akıamına kadar tediye olunur. 
Darill!cezc bulunmıyan yerlerde bel
de halkından fakir ve muavenete muh 
taç olanlara yapılacak yardımlara sar 
fedilmek üzere darUlaceze hissesi da· 
hi belediyelere verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden 
dolayı belediye ve darülacezelerden 
hiç bir masraf alınmaz. 

Madde 5 - Tiyatro ve sinemalar· 
dan mevki itibariyle alınacak duhu
liye ücretleri belediyelerce tayin olu
nur. Muayyen bedel fevkinde duhuli
ye ücreti alan sinemacılardan birinci 
defası için 100 lira ceza alınır. Te -
kerrür.ünde bu ceza beş misle çıkarı
lır. Belediyelerce tayin olunan duhu
liye ücretleri hakkında maddi hesab 
unsurlarına istinad ederek vaki ola
cak itirazlar lcra Vekillerince kati 
ve nihai surette hal olunur. 

Madde 6 - Bu kanun mucibince 
alınacak cezaların takib ve tahsilin
de damga resmi kanununun 12 inci 
faslı hükümleri tatbik olunur. 

Nizamname projesinin başında zey
tinyağının tarifi yapılmaktadır. Ni
zamname projesine göre zeytinden el
de edilen ve diğer nebati ve sair yağ
larla karışmamış olan yağlara zeytin
yağı denilmektedir. İyi kemale gel· 
miş, sağlam taze zeytinlerden elde e
dilen ve ta'sirlerden sonra hiç bir 
kimyevi muameleye tabi tutulmamış 
olanlara tabii zeytinyağı, zeytinden 
gayri yağlı tohum çekirdek ve mey· 
velerden elde edilen yağlara nebati 
yağlar, zeytin küspesinden yıkanma 
veya ekstraksiyon suretiyle elde edi
len yağlar pirina yağı, ekşime, çü
rUme, is, küflenme ve kurtlanma ve 
ıaire gibi nahoş kokular veren yağla
ra yabancı kokular denecektir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Madde 7 - İcabında Türkiyeye id
hal edilecek filmlerin gümrük resim
lerinde tadilat yapınağa İcra Vekille
ri Heyeti selahiyetlidir. Hükümet bu 
hususta yaptığı tadiHitı bir ay zar
fında Büyük Millet Meclisinin tasdi
kına arzeder. 

Nizamname projesine göre kı

sımlara ayrılan zeytinyağlarından 
asidi azami yüzde 0,7 bulunan 
yağlara süzme, azami asidi yüz· 
de 1,5 olan yağlara ekstra ekstra, a
aami asidi yüzde 1,5 - 2,5 olan yağla
ra ekstra, azami asidi yüzde 2,5-3,5 
olan yağlara yemeklik, azami asidi 
3,5-4,5 olan yağlara sıra yemeklik, a
zami asidi 0,2 olan yağlara safi Rafi
na, azami asidi yüzde 1 olan yağlara 
Rafina yağı denilecektir. Proje sa
nayide kullanılan yağlar Lampant, 
cam Lampant, endüstriyel zeytin ya -
ğı, pirina yağı olarak dört kısma ay· 
rılmaktadır. Bu yağlar dışında kalan 
yağlar zeytinyağı diye satılamıyacak
tır. 

Fabrika, tasirhane veya zeytinlik 
sahibleri zeytinyağım satışa arzeder
ken zeytinyağının tipini, asidin asga
ri, azami mikdarını, menşeini göze 
çarpacak bir şekilde etikette, ticari 
faturalarda ve satış ve tasarruf is bat 
eden diğer vesikalarda göıtermek 
mecburiyetinde olacaklardır. 

Gene argoya dair! 
Arkadaşımız N. Baydar'rn yaz

dığı bir fıkraya bakılacak olursa, 
şu mahud argo, gazete sütunların-
dan asfalt bulvarlara kadar düşmüş
tür. Arkadaşımız, dünkü fıkrasın
da yol üstünde biribir/eriyle tüy
mek, kirişi kırmak, basıp gitmek, 
cavlağı çekmek gibi tabirlerle ko-
nuşa konuşa geçen kız ve erkek 
bir çocuklar grupuna rastgeldiğini 
anlatıyordu. 

Muharrir, bundan sonra bit ço
cuğa bunları sormuş ve neticede 
anlamıştır ki bu dille konuşanlar, 
dilde hangi kelimelerin argoya da· 
bil, hangilerin hariç olduğunu bil
memektedirler. 

O halde çocukları mlzur görece-
ğiz. Bir kimse bilmeksizin bit suç 
işlerse kabahatli sayrlmaz. Yeni 
yetişenlerin dilinden bu yakışıksız 
kelimeleri söküp atmak için bütün 
kuvetimizle çalışalım; güzel • Fa· 

kat ondan eve/, bu gençlerin gaze~ 
telerde kalem kullanan ağabeyleri
ne: 

- Şu yazılarrnıza argo karı:itır -
mayın; çocuklar onları öteki keli
melerden ayırd edemiyorlar; dille
ri bozuluyor! 

Desek daha iyi hareket etmiş ol
maz mıyız? - T. l. 

Çapraz k~limc lmlmacnları 

h<ıhlmıda ! 

Bir okurumdan bir mektup aldım. 
Tatil aylan dolayısiyle pek az iti 
olduğu anlaıılan bu zat, hemen bü
tün gazetelerdeki çapraz kelimeler 

bulmacalannı çözerek vakit geçir
mekte ve kendini eğlendirmekte 
İmİf •• Yalnız diyor ki: 

" Bu bulmacaları hazırlıyanlar, 
ya kendileri dikkatsizdirler; yahud 
da onunla uğraıacak okurların dik· 
katsiz kimseler olacağını aanıyorlar. 

Bakın bir iki gazetenin çapraz ke
limelerinde neler buldum? Birisinde 
halledince nacak çıkan bir kelimenin 
tinfi büsbütün aykın bir keli
me ile yapılmııtı. Halbuki nacak 
ufak balta demektir, bilirsiniz. Bir 
baıkasında da halledilince safer çı
kan kelime için ramazandan önce ge· 
le"l ay deniliyordu. Buna benzer bir 
takım yanlıtlıklar buluyonım ki hep-

sini aaymak uzun ıürecek. Bu i9len 
görenlere rica ederim, okurlan bu 
kadar dikkatsiz sanmasınlar !." 

Doğru ıöze ne denir? 

Karı~tırıcılar ! 

latanbul mahkemelerinden biri
sinde kahveye nohud kanıtıran bir 
dükkancı muhakeme ediliyor. 

Şu karııtınnak huyundan vazgeç
miyecek miyiz? 

Birçok dükkanlar var ki hep ka
nttırma sayesinde yatıyorlar. 

Sütçüler, süte su karııtırıyor; 

yağcılar, yağa kimyevi maddeler ka
nıtınyor. Kahveciler kahveye no

hud karııbrıyor. Bütün bu suçlar 
yüzünden de ağzımızın tadı kaç
maktadır. 

Bu karııbncılann sık sık ağızla. 
nnın tadı kaçırılacak oluraa, uma
nz ki, ağzımızın tadı korunmuş olur! 

Madde 8 - 1324 numaralı ve 23-V-
1928 tarihli damga resmi ve 2459 nu
maralı ve 28-V-1934 tarihli tayyare 
resmi kanunlariylc 423 numaralı ve 
26 şubat 1340 tarihli belediye verg· 
ve resipıleri kanununun ve 12 nisar 
1332 tarihli darüHiceze nizamnamesi· 
nin bu kanuna muhalif hükümleri kal
dırılmıştır. 

Muvakkat madde - Bu kanunun 
ikinci maddesi muicbince basılması 
lazım gelen pulların hazırlanmasına 
kadar, bu resmin tahsili üzeri sürsaj 
edilecek olan damga pulları ile temin 
olunur. Kanunun meriyete girdiği ta
rihde henüz süı'sajlı pullar sevkedil· 
memiş olan yerlerde resim, nakden 
istifa edilir. 

Madde 9 - Bu kanun 15 temmuz 
1938 tarihinden muteberdir. 

Madde 10 - Bu kanun hükümleri
ni icraya Maliye ve Dahiliye Vekil
leri memurdur. 
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Uzak ~ark'fa Frans11 ve ispanya 
Yirminci aıır bqladığı sıralarda 

Çin, timalden cenuba doğN, sahil bo
yunca fU nüfuz mıntakalarına ayrıl
bUf b: Şimalde rus nüfuzu vardı. Çar
lık Rusya11, on dok~zuncu aırın ikinci 
nısfından on sene sonra Amur nehrine 
kadar gelmit dayanmıf, Mançurya'yı 
almaya çalıııyordu. Orta Çin, İngiliz 
nüfuz mıntakaıı idi. Cenubi Çin'de de 
franaız nüfuzu hikiındi. Japonya Uzak 
Şark sahnesinde bir kuvet olarak beli
rir belinnez, önce nıı nüfuzunu tasfi

·ye etti. Japooya'nm rus nüfuzu ile 
mücadelesinde, bu nüfuzu kendi men
faatleri bakmundan o zaman tehlike
li gören, İngiltere'nin yardınuna maz
har oldu. 

Cenuptaki franıız nüfuzuna gelin
ce; bu nüfuz, Fransa'run Hindi Çini
de kurduğu imparatorluğa dayanı
yordu. Franıa, Uzak Şark'ın Avrupa 
devletleri tarafından yağmuından Si
yam körfezinin ıarkında Kotin'i almıt
tı. Oçüncii Napolyon zatnanmda ele 
geçirılen bu memleketten fran11zlar fİ· 
ınaJe ve garba doğru geniılediler. 1883 
aeneainde Anam'ı, ertesi sene de T o
kin'i aldılar. Bundan sonra da Si
yam'•, hatta Binnanya'yı ele geçirmi
ye çalıttılar. Fakat asnn M>nlarrna 
doğru İngilizlerle kar!ılattılar. Hin
distan'da büyük bir İmparatorluk ku
ran İngiltere, ansızın Birmanya'yı il -
hak etti. Bundan sonra da Hindistan 
ve Binnanya imparatorluğunu fransız 
İmparatorluğundan ayıran Siyam'm 
Fransa'ya kar§ı mülki lamamlığıru ko
l'Umak siyasetini takib etmeğe başladı. 
Uzak Şark'taki bu nüfuz mücadelesi az 
kaldı 1893 senesinde lngiltere ile 
Fran;a arasında bir barba sebeb olu
yordu. 

Fakat Fransa, bugünkü gibi, Av-
rupa'da alman ~az;ikı altında bulun
duğundan böyle hır macerava giritmi
Ye cesaret edemedi. Ve İngiltere ile an
laştı. Çin'in son yağması olan 1898 se
nesi taksiminde Fransa Kanço körfe
bnİ de ele geçimıittir. Bundan sonra 
1904 itilafile Fransa, İngiltere ile An· 
tant Kordiyal'i akdetmiı ve o zaman
dan beri de bütün sömürgelerinde fa
kat bilhassa Uzak Şark'ta İngiltere ile 
itbirliği yapmayı dıı ~~itikasının esas
lı bir umdesi addetmiştir. 

İngiltere ile Japonya 1921 senesi
ne k.aar.ıl' llUl..h lu.lln <k luJdıkça, fran-
•• .,, iD'.llln&i g .... •-· • .;s ~---- *! - .1 -

'-İ. beliren devletinin tecavüzünden 
bıasundu. Bu muahedenin feshinden 
IOnra 1921 senesi sonunda Uzak Şar
lc•ın statüsünü garanti maksadiyle ak
dedilen dokuz taraflı muahedenin e
._slı rükünlerinden biri de Fransa idi. 

Fakat Japonya yedi seneden beri, 
lızak şark'ı hegemonyası altına almak 
lİyuetini takib ediyor. Çin'e karıı gi
t'İtilmit bir tetebbü~ gibi görünen bu 
bareket aynı zamanda Sovyet Rusya· 

' ' d ilin çarlık Rusya sın an artakalan nü· 
fuzunu, Jngiltere'nin Şanghay ve orta 
Çin'deki nüfuzunu ve Fransa'nın da 
~nuptaki nüfuzunu likide etmek gaye
&İni istihdaf etmektedir. Japonya Man
~urya ile uğratırken, orta Çin'de ln
tiltere ve cenubi Çin'de de Fransa ile 
doğrudan doğnıya kartıl8.!fnaımtb. 
f:°akat artık Mançurya'yı alnuı, geçen 
'eneden beri de doğrudan doğruya Çin 
İle uğraımıya başlamııtır. Bu uğraş
lt'8 ı.Japonya'yı merhale merhale orta 
Çin'e ve nihayet cenubi Çin'e getirmiş 
bulunuyor. 

Birkaç ıünden beri Tokyo• dan ge
len habuler, japon askerlerinin Hai
llan adasını itgal etmek mecburiyetin
de kalmaSJ ihtimalinden bahsetmekte • 
dirler. Haritaya bakılacak olursa, bu 
~eketin ıuınul ve ehemiyeti anlqı-
lr .. : Hainan, 1898 senesinde Franıa'
llnı eline geçen Kanço limaniyle Hin-
di Çini sömürg!tsinin arasında iki mil
)on nüfuslu bir adadır. Adanın japon 
~ine geçmesi, Franı~'nın Hindi Çini'
deki vaziyetini tehlıkcye düşüreceği 
l)tuz sene evelisinden anlaşılrnıı ola
~tır ki, Rus - Japon muharebesinin 
ferdasında imzalanan 1907 itilafiyle 
lr:zak Şark'taki İngiliz, fransız, rus ve 
~n nüfuz mıntakalan. çizilirken, 
bu adanm japon aıkerlen tarafından 
İtgaJ edilemiyeccği tasrih edilmişti. 
t:'.-ansa bu defa Japonya'nın dikkatini 
bu 1907 itilafı üzerine çekmiıtir. Fa. 
ltat Japonya, bu yoldan Çin,e yardım 
tittiğini bahane ederek adanın muvak
lr.t iıgaline lüzum gördüğünü iddia 
~ktedir. Bu iddianın ne derece doğ
~ olduğu bilinememekJe beraber, Ha
İ"a.n'm işgaliyle Cin askeri harekatı
tıı,. hayli geniıliyeceği muhakkaktır. 
Japonya bir seneden beri Çin'de askeri 
~tehassısların bile kolay kolav kav
~amıyacakları bir tabiye tatbik et· 
~edir. Bir giin Pekin, ertesi gün 
~~ghay, Nankin, Amoy, Kanton, Ha
'"'an -bazısı geç, bazısı da güç olarak -
Jllponya'nın eline gecen bu şehirler 
~İnlerce kilometre uzunluğunda şerid 
1%i bir arazi üzerindedir. Japonya bir 
~nf'!den beri, Cin'Clc vannali istelıi<ri 
~edeflerin her birine varmıştır. Fakat 

Say• 1 nkuard 

Avusturya' da 

Naziler 
arasında 
ihtilôflar 

Londra, 27 a.a. - Avusturya'lı nazi 
mahafilinde hüküm sürmekte olan ih
tilaflar muvacehesinde Hitler'in B. 
Says İnkuart'la B. Nöbaher'i Ber§tes
gaden'e çağırmış olduğunu Deyli He
rald gazetesi haber vermektedir. 

Bu iki Avusturya'lı şefin vaziyetin 
vehameti hususunda ısrar etmiş ve 
Hitler'den mahalli zimamdarlar ile A
vusturya komiseri Büerkel arasında
ki ihtilafa şahsen müdahalede bulun
masını istemi§ oldukları söylenmek
tedir. 

Deyli Meyl gazete&i, Büerkel'in A
vusturya Lejyonu'nun bazı eski aza
sının husumetine maruz kalmış oldu
ğunu yazmaktadır. 

Büerkel, aynı zamanda Avusturya 
nazilerinin şefi olup halihazırda HeS&
in Hususi kalem müdürlüğüne merbut 
-1 .. _ ··- A-•• ;..,..,.,,.. ~:.. • .,..; o~i~rle 

şahsi nüfuzunu istımal etmekte olcıu-
ğu söylenilen Lcoı;><>ld'un da husume
tine maruz bulunmaktadır. 

A.vusturyadaki alman askerleri 
Berlin, 27 a.a. - Alman kıtaatının 

Avusturya istikametinde ilerlediğine 
dair ecnebi kaynaklardan çıkan haber
lerh. D.N.B. ajansı tekzib etmekte ve 
bu haberlerin baştan başa uydurma 
olduğunu tebliğ eylemektedir. 

Yeni l'\f ısır Kabinesi 

Kahire, 27 a.a. - Dördüncü Mah
mud kabinesinin teşekkülüne dair kı
ral'ın mektubu Parlamento' da okun-
muştur. . 

Kabine beş düsturi, beş sadi ile üç 
müstakil azadan mürekkeptir. 

İngiltere kırali~esinin 
annesinin cenazesi 

Londra, 27 a.a. - Kıraliçenin anne
sinin cenaze merasimi bugün kat'i bir 
hususiyet içinde Skoçya'da kain Kla
mis şatosundan kaldırılmıştır. Dini a
yin de şatonun kilisesinde yapılmış ve 
kıra! ile kıraliçe hazır bulunmuştur. 
Cenazeyi yalnız 100 kadar köylü kab
ristana kadar takib eylemiştir. 

Almanya' da Amerikan 
f abiyefinde olan yahudiler 
Berlin, 27 a.a. - Buradaki Ameri

kan diplomatlarından öğrenildiğine 

göre, Berlin'deki Amerika sefaretinin 

bir mümessili, bu sabah Hariciye ne
zaretine giderek Almanya'nın Ameri

ka tabiyetinde bulunan yahudilere 
karşı ittihaz edeceği hattı hareket 
hakkında mütemmim malümat ve iza
hat istemiştir. 

csaı hedef, Çin'i diz üstüne çöktür
mek olduğuna göre, bugün bu hede
finden geçen seneye nazaran daha 
uzakta olduğu iddia edilebilir. 

Japonya, Çin ile uğraıırken, 
Uzak Şark'ta menfaatleri olan diğer 
devletlerle ihtilaf çıkarmaktan kaçını
yordu. Fakat bu işi baıarrrıaicta kartı
laştığı zorluk, kendisini, birer birer, 
menfaatlerinin tasfiyesini ıonra!'a bı
raktı~· devletlerle kar§ı karııva geti:-· 
mekl<'air. S1ra51 Sovyet Rusya ve f n
giltere'Jen sonra sanılan Fransa, Hai
nan'ın işı;ı:ıli tehdidi karşısında ansı -
zm, Ön plana geçmiı bulunuyor. 

A. Ş. ESMER 

Balear adaları 
İtalya'ya mı aid ? 

ltalya'nın buraya yapılacak bombardımana 

meselesi politikası 
Meksiko, 27 a.a. - Maliye nazırı B. 

Suarez, Meksika'nın petrol meselesi 
hakkındaki siyasetini izah etmek mak 
sadiyle radyoda müteaddid konferans
lar vermiştir. 

Nazır, Şimali Birleşik Amerika'da 
kullanılan istimlak usulleri ile Mek-

mukabele 
sika'da tatbik edilen istimlak usulleri-

edeceğ İ hakkında yapılan ni mukayese etmiş ve Meksika usulle-

d rinin beynelmilel kanunlara daha zi-
neşriyat lngiltere'de hiddet uyandır 1 yadetevafuketmekteolduğunusöyle-

Londra, 27 a.a. - İtalyan matbuatının lspanya'ya aid Majork miştir. Çünkü Meksika istimrnk mu-
kabilinde tazminat verecektir. Halbu

adasmın tıpkı bir İtalyan toprağı gibi telakki ederek bu adaya ki diğer memleketler<le bazı istimlak 
kaJ"§I cumhuriyetçiler tarafından vaki olacak herhangi bir teca - işlerinde bu veçhile hareket edilme
vüze mukabele edileceğine dair yaptığı neşriyat parlamento ve mektedir. 
gazeteciler mahfillerinde tehevvür uyandırmıştır. 

Bu mahfillerde 1talya'nın İspanya,---------,-----,..,..-.-A_y_v ___ E--E-'D-
topraklarında ~at.iy~n g?~ü ?!~dığı- FRANK O CU . ı ..ti. ı AR 'L .n 
na dair Mussolını'nın gırıştıgı teah· -~--------

hüdler hatırlatılmaktadır. • • • • ı • • • • 
. İn~i~iz .dip~omatik .. mahf~llerindc Gene 1 k 1 ı n g 1 1 z 9 e m 1 s ı n ı 

şımdılık hıç bır şey soylerunıyor. 

~=:o~~z=~::~ ~~~~;a~i ~ava kuvet- bom b o rd 1 m a n etti 1 er 
lerine hareket üssü teşkil etmekle be-
raber bu güne kadar bu adanın İtalyan 
değil İspanyol olduğunda herkes müt
tefiktir. Şimdi öyle anlaşılıyor ki, İ
talyanların zehabınca bu ada italyan 
toprakları arasına girmiştir. Bu ise, 
Çemberlayn için çok cansıkıcı bir 
keyfiyettir. Çünkü İngiliz - İtalyan 
anlaşması mucibince Mussolini İspan
yol toprakları üzerin<le her hangi bir 
iddiada bulunmamayı teahhüt eylemiş 

Gemilerde yangınlar çıkti 
mürettebattan ölenler de var 

Valansiya, 27 a.a. - Frankistlerin 
bir tayyaresi, bu sabah Valansiya li
manında Arlon adrndaki İngiliz vapu
runu bombardıman etmiştir. Vapurda 
yangın çıkmış ve hasarat vukua gel -

tir. miş, mürettebattan biri telef olmuştur. 
lıalyan gazetelerinin yazdıkl.arı Bir ingiliz gemisi daha 
Romaı 27 a.a. - Giornale d'İtalia bombalandı 

gazetCflİ, diyor ki: Ma<lrid, 27 a.a. - Alikant üzerinde 
"Barselona hükümetini savurduğu yapılan bir tayyare seferi esnasında 

tehdidi yerine getirmekten menetmiş Param adındaki bir ingiliz vapuru 
olan şey, İngiliz ve Fransa hükümet- bombardıman edilmiş ve bu vapurda 
!erinin itidal tavsiyeleri değil, İtalyan yangın çıkmıştır. Vapurda bir çok 
hükümetinin gayet azimkar hareketi- kimselerin ölmüş ve yaralanmış ol
dir. Bununla beraber tehlike henüz ta- dukları rivayet edilmektedir. 
mamiyle bertaraf olmuş sayılamaz. Bonıbalaruın bir gemi battı 

Tribuna.gazetesi de şöyle yazıyor: Alikanta, 27 a.a. _Bu sabah Franko 
"Fevkalade sıkıFı! olan Barselona tayyareleri tarafından bombardıman 

hükümeti en tehlıkelı çıl~ınlıklar~a ı edilen İngiliz Fernhan vapuru batmış
bulunabilir; İspanyol hartn. ar~ık ~ır tır Geminin hamulesi kurtarılmıştır. 
az fazla sürmüştür. B~ ha~ı 1' bır ~un V;pur tayfasından üç kişi ölmüş veli
daha uzatmak çok tehlık~lı olu~. Bına- man amelesinden iki kişi de yaralan
enaleyh Franko'nun katı zaferı yalnız 
bpanvol meselesinin kati surette hal- mıştır. _ 
u 1~1nı.n;'°u' .......... ,u. 1"1Yıupaauuı ... ı~ıu tngıııere tlc nasıı-u~ .. ~~a:J_ar 
de esaslı bir şarttır . ., Londra, 27 a.a. - İngılız bayragını 

Çin hava kuvvetleri dört 
Japon gemisini batlrdı 

Çini i ler bir kaç koldan ileri 
hareketine devam ediyorlar 

Hankov, 27 a.a. - Ankvi ve Honan 
vilayetleri ccbhelerinde son yirmi 
dört saatte askeri vaziyette hiç bir de
ğişiklik yoktur. 
Düşmanın Hopei'den garbe doğru 

yaptığı ileri yürüyüş çok çet!n o!-_mak
ta ve kayda değer bir terakkı goster· 
memektedir. 

Şovfioda japonlar mağlub edilmiş
lerdir, muharebe aahası.nda 1200 ölü 
bırakmışlardır. 

Ankengde düşman kuvetleri şimdı 
garbe doğru yürümekte ve ağır topçu· 
larla Kaohobudaki Çin mevzilerini 
döğmektedir. Muharebe uzak bir me
safeden yapıldığı için Çin zayiatı pek 
ehemiyetaizdir. Buna mukabil Anken
gin sekiz kilometre cenubunda bulu
nan Şancev şehri, Çin ordusu tarafın
dan muhasara edildikten sonra zapto
lunmuttur. 

Çin hava kuvetleri Kveitech üzerine 
dört hücumda buluıunuş, ve düşman 
gemilerini bombardıman eylemittir. 
Düşmanın üç nakliye gemisi batırıl
mıştır. 

yeniden garbe doğru ilerlemeğe başlı
yarak sular altında kalmış olan ımınta
kayı geçmiye ve bu mıntakanın ileri
sinde kain bir noktayı işgal etmiyc 
muvaffak olmuşlardır. Bu noktanın 

ismi verilmemektedir. 

Çin' tlcki A lmmı elçisi 
Berlın, 27 a.a. - Alman ısuhbarat 

bürosu, Almanya'nın Çin'deki sefiri 
Travtvan'm dün Almanya'ya dönmek 
üzere Hankeu'da vapura binmiş oldu
ğunu haber vermektedir. Sefir, hükü
meti tarafından davet edilmiştir. 

Japonforın bir lıar J> gemisi 
batırıldı 

Hankov, 27 a.a. -Çin tayyare kuv
vetleri Yangse nehri uzerinde Mata· 
nak civannda bir japon harb ·gembini 
bombardıman ederek batırmış ve diğer 
iki harb gemisini de hasara uğratmış -
tır. 

Çin kuvetleri Matanak civarında te
sis etmi§ oldukları barajı japonların 

mütemadi taarruzlarına karşı şiddetle 
müdafaa etmekte ise de vaziyet ciddi· 
dir. Matanak'a Çin takviye kıtaatı 
sevkcdilmektedir. 

hamil olan ticaret gemilerine karşı 
yeniden tayyareler tarafından iki ta
arruz yapılması haberi, 48 saatten be
ri Londra'ya gelen haberlerde bu gibi 
taarruzların artık nihayet bulacağı 

bildirilmiş olmasına binaen siyasi in
giliz mahafilinde derin bir tesir hasıl 
etmiştir. 

Bombardımanların yanlışlıkla mı 

yapılmış olduğu, yahud General Fran
ko'nun otoritesine tabi olmıyan tayya
reler tarafından mı yapıldığı, yoksa 

uzlaşma yolunda gösterilen harici te
mayüllerin keenlemyekfın mu adde
dilmesi suretinde bir düşünceden mi i
leri geldiği tahkik edilmektedir. 

Herhalde §Urası muhakkaktır ki, A
vam Kamaraaı•nın son celsesinde gös
terilmiş olan siyasi asabiyetin sebebi, 
1spanya'dan alınan son haberlerdir. 

lngiliz gemilerinin bombardı
-- ~J;.-.-Jco'....,. 

cevabı 

Londra, 27 a.a. - Burgoa'daki ingi
liı ajanı Rober Hodgson'un general 
Franko'nun ingiliz gemilerinin bom
bardıman edilmesine dair olan ingiliz 
teşebbüslerine karşı vermiş olduğu ce
vabı getirmek üzere bu hafta ortasın
da Londra'ya gelmesi muhtemeldir. 

Notanın, B. Hodgson'a tevdi edil

miş olduğu Londra'da teyid edilme

mekle beraber siyasi mahafilde müsa
id bir cevab ihtimalinin son günlerde 
artmış olduğu mütaleası ileri sürül
mektedir. 

İngiliz ajanı son teşebbüsler üzeri
ne Burgos makamatının kati olarak 
kabul edecekleri hareket tarzı hakkın

da sarih malfunat almamış olsa idi, 
kendisinin muhtemel hareket tarihi 
hakkında bir şey söylemezdi, denil
mektedir. 

Diğer taraftan cumhuriyetçilerin 
tayyareleri ile misillemede buluna
caklarına dair olan ve resmi mahafil
de teyidinden daimi srette imtina edi
len haberler, Londra'da derin bir te
sir hasıl etmekten hali kalmamıştır. 

Her ne olursa olsun sivil ahaliye 
karşı bu gibi hareketlere kalkışmanın 
beynelmilel sulh için tehlikeli ve dev
letler hukuku ve insaniyet prensiple· 
rine mugayir olduğu söylenmekte ve 
vaziyetin salah bulacağının ümid edil
mekte olduğu bir sırada ihtiyatsız 
herhangi bir hareketin vaziyeti va
himleştirebileceğini ileri sürmekte-
dir. ' Hopei'deki Çin kıtaatı düşmannı üç 

nakliye kollarına mukabil taarruzda 
bulunmuştur. Şanai'nin cenubundaki 
kuvetler ,arktan hücum etmekte ve bu 
hücumları bilhaau japon kuvetlerinin 
tahşidatına Niuşiana tevcih eylemek
tedir. 

Varşova'da yahudi nümôyişleri 

Çinliler dört koldan 
ilerliyorl.ar 

Hanov, 27 a.a. - Bir kaç gündür Çin 
kıtaatı Nankin ve Hangşov civarında 
Japonların en mühim istinad noktala
rına dört istikametten hücum eyle
mektedir. 

Taiyanhuda Çin kuvetleri yeniden 
terakki eylemişlerdir. Şangaien ve 
Vuşiende şiddetli muharebeler ol· 
maktadır. Tungtien şehrini işgal eden 
Çinliler Yuhangin ,arkından taarruz 
eylemektedir. 

Japonlar ilerliyarlar mı? 
Tokyo, 27 a.a. - Domei ajansının 

henüz teeyyüd etmemiş olan bir habe
rine göre Lung Hay'ın cenubunda ha
rekat icra etmekte olan JaP.on kıtaatı 

İngiliz konsolosluğunun 
camları taşla kırrldı ! 

Varşova, 27 a.a. - Bir arab otobüsüne karşı ıuykaıd tertib et
tiğinden dolayı Kudüs askeri mahkemesi tarafından idama mah
kfun edilen polonyalı Szloma Beujozet'in bu mahkumiyetinin tas
dik edilmesini protesto mahiyetinde VaJ"§ova'nın yahudi mahal
lesinde binlerce yahudinin iştira.kiyle bir tezahür yapılmış ve 
ayonist teşkilatı §efleri mahkUınun affını taleb eden nutuklar söy
lemiştir. 
Diğer taraftan, geceleyin, bir çok 

yahudi gençleri, İngiltere konsoloslu-

ğu önünde tezahürde bulunmuşlar ve 

konsoloshanenin camlarını kırmışlar· 

dır. 

Polonya syonist komitesi, ingiliz 

kıratına ve yahudi kadın cemiyeti de 
kıraliçe Elizabet'e birer telgraf çek
mişler ve askeri mah~cme reisi nez
dinde müdahalede lfalunmalarmı rica 
eylemişlerdir. 

Kanterböri başpeskoposuna da ay
rıca bir telgraf çekilmiştir. 

~öRKTYEBA s ı ıı ı 
Milli misak hakkında 

bir münaka~a 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman, 

bu batlık altında yazdığı bapnaka -
lede diyor ki : 

"Bir, iki hafta evel Amerika'da 
Harvard üniversiteşi namına buraya 
bir profesör gelmi§ti. Maksadı bizim 
on be§ yılda neler yaptığımızı tetkik 
etmekti. 

Bu profesörün buraya geldiğin· 
den ve kendisile konU§tuklaruruz
dan evelce bahsetmittim. Bu konuş
malardaki esaslı bir noktadan babs
etmiye §İmdiye kadar fırsat düpne -
di. 

Profesör söz arasın~a bana dedi 
ki : 

- Türkiye bugüne kadar örnek 
sayılacak bir barış aevgi&i göstereli. 
"Ben kat.iyen yayılmak ve geni§le
mek istemiyorum. Toprağım bana 
yeti§ir. Ben ancak iktısad, umran. 
sağlık, bilgi bakımından yükselm .. 
türk milletini layık olduğu dereceye 
çıkarmak arzusile çalıfıyorum.,, id • 
diasında bulundu. Fakat Türkiyeku
vetlenince ittihaları kabarmıyacak 
mı? Ayağına arazi ve nüfuz kazan
mak fırsatları gelirse bunları red mi 
edecek? Hatay ıİ§İ, kuvetlenen bir 
Türkiye'nin yeni, yeni iıtihalar:ı u
yandığını göstermiyor mu? Bunun 
arkasından baıka iddialar, batka. 
meseleler, baıka iştihalar çrkmıya• 
cakmı?'' 

Ameriaklı profesöre anlattan: 
- Bizim bir milli misakanız var. 

Türk milletinin kendine yurd tanıdı
ğı mukaddes ülkenin hudutlannı 
çizmiıtir. Bu hudutların haricinde 
bizim için bugün de, ya.mı da hiç bir 
toprak iıtihası olamaz. 

Bizim en büyük muvaffakiyetimiz 
mazideki imparatorhak yiikünü taa -
fiye etmemiz, enerji iaraflarından 
kurtulmamız ve yabancı toprakJar. 
da yabancıların keyfi için bo§u bo
ıuna bekçilik etmek makaadile kul
landığımız enerjileri anayurdun in
kitafına ait gayeler üzerine topla
mamızdır. 

Bu gayede o kadar aamimiyiz a 
Rumeli'de bizim en kıymetli toprak
laranızı alan milletlerle kardet ye 

müttefik olduk. O topraklarda hiç 
gözümüz olmadığı için oralarda ka
lan türkleri takan takım ana yurda 
getiriyoruz. Şark kotn§ularımızla da 
SMl&b&d miaaıkmı imza ettik. Kom • 
ıularmuzın toprakları ve hakları bi
zim için mukaddestir. Diğer arap 
memleketlerine gelince milli misakı
mızm en eaaslı umdeleriJMlen biri de 
arap milletlerin istiklallerine aahip 
ve mukadderatlarına hakim olmala
rıdır.,, 

SOZOE BiTARAF KOMiSYON 
SON POSTA'da B. Selim Ragıp 

Emeç, ''Sözde bitaraf hakikatte bir 
taraflı bir komisyon" batlrklı maka
lesinde ıunları yazıyor : 

"Milletler Cemiyeti Hatay mese
lesinin aldığı karmakarıtık vaziye • 
tin tek çıkar çaresini bulmuı ve bita
rafllk yerine bir taraflık yaparak 
halkı birbirinin aleyhine tahrik e
den komisyona geri dönmeaini bil
dirmek auretile en isabetli karan al
mııtır. Hatay meaeleainin Türkiye • 
Franaa ve Suriye'yi alakadar eden 
durumu muahedeler:in taadik ve ta.a
vibine iktiran ebnİf bulunmaktadır. 
Artık bu durumun ıöyle veya böyle 
olmasını istemek, bu yolda telkinler 
yapmanın zamanı çoktan geç.mittir. 
Eğer bir taraftan müstemlekecilerin 
tahrikçi faaliyeti, diğer taraftan Ce
nevre komisyonunun fayanı hayret 
müdahaleleri sebketmemİ§ olsaydı, 
timdiye kadar Antakya ve lskende
run"da hiç kimsenin bumu kanamaz, 
halk da rahat ve aeroest olarak ia
tediği gibi reyini kullanmak imkanı
nı bulurdu. Hatay bir sabıkadır. Ge
çirilen bu dersin hasıl ettiği intiba 
gösteriyor ki aralarında ihtilaf veya 
görü§ farkları olan memleketlerin, 
bu davalrını kendi kendilerine ve &• 

ralarında görüıüp halle.tmiye çabt
maları en doğru bir harekettir. Bir 
üçüncü kimsenin iıe müdahale etti -
rilmesi, velev en bitaraf bir sıfat ve 
mahiyetle de olsa, taraflardan biri· 
nin aleyhine bazı tecelliyat doğıa-
maktan hali kalmıyor.,, 

Yabancı okullann kif aphaneleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Azlık 

ve yabancı okulların kitabhanelerinde 
mevcud eserler tedkik edilecek, bun
lardan talebenin istifade etmesinde 
mahzur görülmiyenler ayrılacak, di
ğerleri kitabhanelerden kaldırılacak -
tır. Noksan olan ve türk inkılabına 
aid bulunan kitablar yeniden satın al
dırılacaktır. 

Bir kadın ağaçtan diiştü 
ve öldii 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Kartal
da 45 yaşlarında Muazzez adında bir 
kadın ıhlamur toplamak için ağaca 
çıkmış düşmüş ve ölmüştür. 
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nı düşünmüyordu. Erkanıharbiyesini 
yanımı aldı, Çnmlıtekke'den Kocaçimen 
i&tiknınetini tuttu. 

Yol enyet lcanşıktır, daha doğrusu 
hiç yol yoktur da patikalardan, keçiyol. 
lanndan istifade ederek bir sürü dağ ve 
dere nş:p gitmek liızımdır. Sonra muha
rebe vaziyeti de bu çetin tabiat kftdar 
kantıkhr. İngilizlerin hududu nerede 
başlar, nerede biter? Bunu bizzat İngi
lizler bile bilmiyor. Bu sebebden hangi 
~·oidan gidilmesi lazım v,eldiği hakkın
da birnz münakasa oluvor. 

Bu sahaya yeni gelmiş grup erkam
harbiyesi daha ziyade haritaya bakarak 
garbdan ve münhat araziden geçen yo
lu tercih ediyordu. O sırada akla Koca· 
çimen üstündeki dokuzuncu fırkanın 
grupa gö:ıdcrdiği irtibat zabiti geldi. 
"Çacınn onu da" dediler. Henüz çocuk 
dPnecek bir ya~ta zayıfça ve kısaca bir 
su~ari znbiti geldi. 

- Sen Kocaçimen'e giden yolu ıyı 
biliyor musun? 

- Evet efendim. 

desindeki katiliği gören grup ku
mandanı (Atatürk) 

- Bana bak çocuğum diyor, sen 
yolu bulmnkta kendine güveniyor
musun? 

- Evet beyim, güveniyorum (çün
kü bu zabit eskidenberi yarım
ada üzerinde bulunan dokuzuncu 
fırkanın su-qari bölüğündendi ve da
ha ihraçtan evci buraları karı§ ka
rı§ dolaımı§tı.) 

- Sonra ıaıırırsan karış.ınam ha! 
- Merak etmeyin. 
- O halde düş önümüze. 
Karargah yola koyuluyor, biraz 

yürüyor, arkadan bir düşman tay
yaresi ba§larının Üzerine geliyor, 
bomba atmıya başlıyor. Karargah 
heyeti saklanmak için dağılıyor. Ar
kasından tayyarenin bomba attığı 
yeri ve atlıları gören düşman harb 
gemileri de buraya bir kaç gülle 
savuruyorlar ve grup kumandanı

nın maiyetindekiler bu bombardı
man telaıiyle her biri bir tarafa gi
diyorlar. Ekserisi daha evelden mu

- Hangi sırtlan tnkib ediyor bu? vafık gördükleri münhat yollan tu-
- Vallahi efendim size uzun boylu tuyorlar. Tayyare gidip bombardı-

sırt İsmi sayamam (çünkü 0 ~akit her man durduktan sonra ise grup ku
auba~a verecek kadar bir harıta ~oktu. mandanı yanında kendisini bırak
Hatta hazan alay kumandanlan bıle ha- mıyan bir tek kiti görüyor ve daha 
ritasız kalırdı}·. F~~a_t Kocaçimen'~. gi- yola çıkmadan evel bu yüksek silsi
d.en yolu ç~k ıyı bı~rı"? ve bu !epe uz:· ı le üzerindeki yolu takip etmeği 
nnde hangı karargahı ıstcraenız ben ıı- teklif eden dokuzuncu fırkanm ir-
zi oraya götürürüm. tibat zabitini tanıyor. 

Erkô.nıharbiye heyeti biraz tered- - Aferin diyor. Sen bir tarafa 
düt geçiriyor, daha elinde haritası gitmedin ha! 
olmıyan bu genç zabitin sözüyle - Evet efendim. Zati alinize yol 
gitmeyi pek muvafık bulmuyor. Fa- göstermek için arkanızda bekliyo
kat bu araziyi bilen ve zabitin ifa- rum. 

' " . 

Yazan : M. Şevki Yazman 
- Adın ne senin? 
- Zeki 
Suvari zabit vekili (halen tayya

r eci albay) Zeki ile gurup kumanda
nı Mustafa Kemal konu§& konuşa 
Kocaçimen'e ve buraya yeni gelmiı 
olan sekizinci fırkanın karargahına 
geliyorlar. 

Sekizinci fırka cenup cebhesin
den gönderilmiıti. Hayli dolgun mev· 
cudlu idi. Bu fırkadan ba~ka bu 
gece taarruzuna iştirak etmek Üze
re daha iki alay da yolda idi (28 ve 
41 inci alaylar). Grup kumandanı 

bu kuvvetlerle sabaha karşı hücum 
ederek Conkhayırı'nı mutlak surette 
zaptctmek istiy3T"du. Vaziyet hak· 
kında kısa bir malumat aldıktan 
sonra bu arzusunu ileri sürdü. Ona 
karşı maiyet kumandanları "hayır!" 
diyemez. Arzusunu söylerken o 
tarzda ve bütün iradesiyle söyler. 
Fakat bu çetin hücumun muvaffak 
olacnğına ihtimal vermiyen oradaki 
kumandan ve crki.nıharhlerden ba
zıları : 

- Emriniz baş üstüne! Y arm sa
bah taarruz ederiz, dediler. Fakat 
hiç değilse yolda olan şu iki alay 
gelmeden taarruz çok tehlikelidir. 
Onümüzdeki vaziyet gayet karışık. 
Mıntakalar birbirine girmiş. lngi
lizler bizden bir kaç defa kuvetli. 
Bu zayıflamıı ve yılmıı alaylarla ta
arruz pek muvaffakiyet ümidi ver
miyor. Buradaki tuturunamız için 
olduğu gibi §İmdiye kadar da daima 
muvaffakiyet kazannuı sizin şahsı
nız için de bu yorgun kıtalarla ta· 
arruzu muvafık bulmayız. Mama· 
fi siz bilirsiniz .• 

- Arkadaşlar yarın sabah mut

lak surette taarruz edecek ve mu
vaffak olacağız. Kıtalar biraz yor
gun ve zayiat vermiş olabilir. Mev
cud da az bulunabilir. Hatta geri
dt':n gelen iki alay da bu gece yetiş
mezse onları da bekleyecek değilim. 
Düşmana nazaran belki azlığız. Fa
kat ''ben muvallakiyeti çok kuve
te malik olmaktan ziyade elimizde 
bulunan kuuete a;ı;Ün ue .aJJet Ve· 

rerek onları bu azimle ileri atmak
ta ve onlan benim düfiindüğüm 

gibi kullanmakta bulurum. Geçin· 
lecek ~an bizden ziyade düıma· 
na faydalı olacaktır. O.nun için bü
tün mütalealarınıza rağmen emrim 4 

den ve kararımdan hiç bir şey de
iiıtirmedim. Yarın mutlaka taarruz; 
edeceğiz. Kıtalarınrz;ı hazırlayın ve 
bana haber verin.'' 

(Sonu var) 

Hadiseler karıısında 
-

Türkler 
Beden terbiyesine bağlılık Türkle· 

rin tarihi ve mazbut olan seciyelerin
dendir. 

Bugünkü savaş makineleri icad O· 

lunmadan binlerce sene evelindenberi 
Türk, kendisinde idmanın yarattığı 
kudrete güvenmiş, uyku ve vahşet ha
linde duran ülkeleri tutmuş, oralarda
ki insanlara medeniyet aşılamış bir 
millettir. Türk kadar kuvvetli sözü 
cihanın malı bir Ata sözü olmuştur. 
Hayat, uzviyetteki, unsurların birbi
riyle mübarezesinden doğan bir kuv
vettir. Muhtelif ferd ve cemiyetlerin 
birbiri karşısındaki hayati vaziyetleri 
de aynı şekilde kendi varlıklarını ko
rumak gayesine teveccüh eden bir mü
barezedir. 

Şu hale göre uzviyeti terkip eden 
hücereden ferde ve cemiyete kadar 
hayat hadisesinin aslı, mahiyeti zafe
re ulaşması lazım olan bir mübareze 
demek olur ki, bu mübarezede kaza
nılacak netice, yaşamaktır, iyi yaşa
maktır, varlığını tutmak ve yüksel
mektir. 

Her millet i<jin umumi olan bu mü· 
bareze kaidesi ferd ve cemiyet haya
tında etleri, sinirleri idmanlı olanla
ra teveccüh gösterir. Türkle'in ci
han tarihini şereflendiren harb ve 
medeniyet hayatının idmanla ilgili 
bulunan fıtri hareket halini - yeni 
rejimin şehirlere aid kültürel vaziye· 
ti dışında - köylümüzün hayatında 
pek güzel görürüz. Türk köylüsü da
ha çocuk yaşında güreş sporuna baş
lar. Koşmak, tırmanmak, binicilik ta
biatin zorlu şartları altında boğuşmak 
onun günlük idman hareketleridir. 

Her çeşid sporların, idmanların, 

ekzersiz:lerin eski türklerde kültürel 
sahaya resmen girmiş olduğu anla
şılmıştır. Avrupadan öğrendiğimizi 

sandığımız fudbol (türkçe ismiyle • 
tepük) gibi sporların asılları eski 
türklerde vardır. Türkler 1stanbulu 
ahr almaz savaşta kaybolan, sakat ka
lan kuvvet ünitelerinin yerini dol
durmak ve yeniden idmanlı bahadır· 
lar yetiştirmek için boş durmamışlar
dır. İstanbul fethinin akabinde vücu
de getirilmi§ olan Ok meydanı saha-

ve spor 
Ok meydanına aid türk spor kanun
ları ve diğer kıymetli vesikalar var
dır. 

Yakında Spor kurumu tarafından 
tarihi vesikalariyle bastırılacağını 
işittiğimiz (Türk Spor tarihine med
hal) isimli eser binlerce sene evelki 
türklerin spor hayatlarının meydana 
çıkarılması noktasından garp mede
niyet alemince de değerli tutulacak 
yeni bir kıymeti haiz bulunmaktadır. 

Bu eserin mütevazi müellifinin ge
niş görüş, arama, bulma ve yorulma
dan çalışması sayesinde daha başka 
vesikalar kazanacağımızı umuyoruz. 

Türk gencinin kanında yanan ateş, 
adalesinde doğan hareket, ruhundaki 
milli inan atalardan süzülüp gelen 
türk seciyesinin asli tezahürleridir. 

Cihan at koşusu müsabakalarından 

İstanbula dönen türk subaylarımızın 
muvaffakiyeti dedelerinden tevarüs 
ettikleri hayatiyetin eseri olmakla be
raber sağlam terbiye, disiplin, idman 
dediğimiz amillerin bir neticesi oldu
ğunu göz önünde tutmalıyız. Kuvveti 
artıran idmandır. Zaferin, muvaffaki· 
yetin yolunu aydınlatan disiplindir. 
Her işte olduğu gibi sporda teşkil§tm 
nizamın yapacağı işi gayret yapamaz. 

Beynelmilel bir şekil almış bulu
nan beden terbiyeleri ve sporlar ayrı· 
ca birer fen ve teknik haline gelmiş
tir. 

Milli varlığın bu fenlerle alakası, 
samimidir ve kuvvetle alakası de
mektir. 

Spor ve beden terbiyeleri medeni 
hayatta ferdcilikten çıkmış hükümet 
işi şekline girmiştir. Büyük Millet 
Meclisine cumhuriyet hükümetimizin 
sunduğu spor kanunu ile esaslı 
ve kültürel bir inkilab hamlesi yapıl
mış olacaktır. Bu kamın sayesinde 
milli beden terbiyeleri, sporlar mun· 
tazam ve şuurlu bir varlıkla yürütü· 
lecek. türk milleti yiiksek kabiliyetini 
daha büyük ve şerefli bir başarı ile 
g&;termiş olacaktır. 

Dr. Şükrü Şenozan 

Bugünkü bando konseri 
sı bu düşünce ile tanzim olunmuş ve 
spor teşkilatına kanunlarla bağlanmış Büyük Millet Meclisi Bahçesinde 
resmi bir sahadır. Ok meydanından Şef İhsan Künçer'in idare5inde Riya-

_ .. ._, __ ..... _ •• ,,_...u .... - ··- • .... ,... ........ b. -~·-

28 - 6 - 1938 
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Ankara: 

Üğle Neşriyatı: 12.30 Karışık pla 
neşriyatı - 12.SO Plak: Türk musıkisi v 
halk ııarkıları - 13.lS Dahili ve harici ha 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dan 
musikisi - 19.lS Turk musikisi ve h:ılk ı;ar 
kılan (Semahat ve arkadaşları) - 20 Saıı 
ayarı ve arapı;a ncşrıyat- 20.15 Turk mu 
siklsi ve halk şarkıları (Giıler ve arkadaş 
ları) 20.4S Keman solo: Viyolonist Necde 
Remzi Atak; pıyanoda Markoviç. - 21 Sı 
hi konuşm:ı (Dr. Vefik Vassaf) - Study< 
salon orkestrası: 1- Korsakovv: Chan 
Nptial. 2- Culotta: Burlcsca. 3- jose 
Strauss: Dynamlden. 4- Sidney Jones: Dis 
Ceicha - 22 Ajans haberleri - 22.15 Yarın 
ki program ve İstıkUU marşı. 

İslanlml : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla tuı 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Plakı 
tı.irk musil:isi - 13.30 Tuhtelif plak nejrı 
yatı - 14 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla dans 

musikisi - 19.lS Konferans: Şişli Halke 
vi namına, Ali Rıza Koral (Terbiye) 
19.SS Borsa haberleri - 20 Saat ayarı: Gre
nviç rasathanesinden naklen. Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından turk musikisi ve ballı: 
şarkıları - 20.4S Hava raporu - 20.48 Ö· 
mer Rıza DoGrul tarafından arabca soylct 
- 21 Saat ayan: Cemal Kamil ve arkadaş· 
lan tarafından ti.irk musikisi ve halk şarkı· 
lan - ORKESTRA: 1- Gilinka: İvan Su· 
ııanin fantezi. 2- Siede: Papiyon dor. 3- Pu· 
sik: İdil. 4- Holmes: Entermezzo. - 22.15 
Ajans haberleri - 22.30 PHikla sololar, o· 
pera ve operet parçaları - 22.50 Son haber· 
!er ve ertesi gijnün programı - 23 Saat a· 
yarı: Son. 

Avrupa : 
U.Pt::~A VE OPERETLER: 19.25 Viya• 

na - 19.30 Ştutgart - 21 Königsberg, Mi· 
lano. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 

LERt: 19.05 Riga - 19.3S Atlone - 19.45 
Bükrc(i - 20 Berlin - 20.2S Oslo - 20.30 
Marsilya - 21 Frankfurt, Brüksel - 21.15 
Doyçlandzender. 

ODA MOZiCit: 18.25 Lükscmburg _. 
21.35 Breslav - 22 Budapeştc. 

SOLO KONSERLERİ: 17 Strazburg ..., 
17.15 Roma - 17.30 Stokholm - 18.4S Doy• 
çlandzender - 18.40 Hilversum - 19.30 
Prag - 20.30 Doyçlandzcnder. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Frankfurt ..., 

11.0S Prag-17.10 Vıyana - 19.10 Bre:;la'' 
- 20 Ostrav - 24 Ştutgart. 

ORG KONSERLER!: 
18.30 Frankfurt - 19 Atlone 
HAFİF MÜZİK: S Königsl>erg - 6.10 

Hamburg - 6.30 Ştutgart - 7.10 Kolonyll 
- 8.30 Frankfurt - 10 Bcrlin - ıo.30 
Hamburg, Viyana - 12 Breslav ve birçol: 
alman istasyonları - 14 Ştutgart - ıs Bcr· 
Iin - lS.25 Hamburg - 16 Breslav ve bir• 
çok alman istasyonları - 17.30 Frankfurt 
18 Berlin - 19.10 Viyana - 19.15 Kolonya 
- 20 Frankfurt - 22.30 Hamburg - 23 Kö
nigsberg - 24 Viyana. 

başka ~otya, J:Seıgrao, cıoue, r..cıuı. ... , 
Amasya, Tire, Ankara gibi diğer 34 hava konseri programı. ·, g111 Okuyacağlnll kifabfar 
§ehirde ayrı teşkilat vardı. Hakemler 28 Ha7iran 1938 'Salı _ 
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nizamnamelerle çalıştırılırdı. İstanbul :: Nasuhi Baydarın 
kütüphanelerinde muhtelif sporlar I. KISIM : 
üzerine yüzlerce eser tesbit olunmuş- ı _ L. Blankenburg Marş Piloten- : 

tur. mut, 2 - Buyka Vals Kom;er, 3 - _ 

Ok meydanının son günlerde milli Glinka Uvertür Rousslan et Loud- : 
spor için tanzim olunması İstanbul : 
türk gençliğinde yeni bir canlılık, ye- milla. ":; • :;: • 

en güzel eserleri: 

Kırmızı Zanbak 
ni bir idman neşesi uyandıracaktır. II. KISIM -:: . 

~ ::: 
s ::: 
"' "' "' ~ 
"' ., 

4 - J. !bert Eskal No. 1, 2, 3., 
.,:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 5 _ A. Vaulet Marş Artemis, 6 - Si-

-=• 
Bilinmiyen insan --San Mikeele'in Kitabı ~ 

"" "' = Yazan: Alexis T olstoi No: 133 nanian Fantezi Oryantal. 

= = - - Mesud bir evlenme ---------------------

= lktısad Vekaleti Teftiş Heyeti me
: murlarından Bayan Azize Tüve ile 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombinalar 
[__.,;ıtfim~~a::.....L.J.l.U~~~W : Kurumu Direktörü Bay Rıdvan Taş· 

: km"ın evlenme törenleri, lktısad ve 
: Ziraat Vekfüetleri erkanı ve diğer da
:: vetlilerin iştirakiyle Halkevi salonla
: rında büyük bir neşe ile kutlanmış--

=• -· -=· -=· -=· -:: . 
=· --

Hayat! Sen Ne Güzelsin~ 

Levia ve İren 

Evlilik ve Ötesi 

Cihan Şampiyonları 

Esrarsız Hayat 

Yabancı 

Tuzlu Göl. 

~ ::: 
::: 
"' "' ::: 
"' 
~ -~ 
1 

Gelibolu' da dü§man ihraç mahalli "1000 metreden kitap~ıdan araymız 1111 -- = tır. ii u Her 
~ ı Mesud çifte ebedi saadetler dileriz. 
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Arkadaştım erin elinden tüfeğini 
aldılar, palaskasını söktüler, kaftanını 
omuzlarından çekip çıkardılar. Petro 
bu kaftanı yakalayıp arabanın içine at
tı, ve hiç bir şey söylemeden, dört na
la, Menşikof'un sarayına doğru araba
yı sürdü. 

Soyulan asker, bir sihrin tesiri al· 
tında imış gibi tiril tiril titriyor, ve 
otlu yol üstünde uzaklaşan arabayı 

nazarlariyle takip ediyordu. Baş ça· 
vuş bastonunun ucu ile onu dürttü: 

- Golikof, sıradan çık, bizi arkadan 
takip et ... Hazırol 1 Başını kaldırdı, 

ağzını bir karış açtı, bagırmağa başla· 
dı: 

- Sol, soğan ... Sağ, sarmısak 1 Bunu 
aklınızda tutun. İleri, marş! Soğan 
sannısak, sogan, sarmısak ... 

Sukaref atölyesi çuhayı, Neglinna· 
ya nehri kıyısında, Kuznieçki" kapısı 
civarındaki lvan Brovkin fabrikasın
dan alıyordu. Menşikof ile Şafirof da 
bu işte şerik idiler. Preobrajenski 
prikazı bunlara, çuha bedeline mah· 
suben yüz bin ruble vermişti. Men
şikof Petro'nun yanında. bu çuhanın 
Hamburg çuhalarından hiç de geri 
kalır yeri olmadığını söyliyerek övü
nürdü. Halbuki bu, içine pamuk ka
rıştırılmış kaba bir kumaştı. Aleksan
'1r Menşikof hırsız olarak doğmuştu; 
•mrü uzunluğunca hırsız kalacaktı. 
.>etro, sabırsızlıktan terbiyeleri çeke 
çeke "hele dur, ben sana gösteririm" 
diyordu. 

Aleksandr Daniloviç, yatağının üs- : 
tüne oturmuş, bir gün evelki sefahat- -
ten sonra hıyar turşusu suyu ile ken· _ 
disini tedavi ediyordu. (Saat yedide -
birbirinden ayrılmışlardı) Mavi göz- : 
lcri bulanık, göz kapakları şişkindi. : 
Hususi kilisenin Pedrila gibi acayıp -
bir adı olan diyakosu, - müterennim 
baso sesli, fıçı gibi şişman bir adam : 
- efendisinin karşısına geçmiş tur- : 
şu suyu iİe dolu kupayı elinde tutu- : 
yordu. 

- Bir hzyar al, ye. işte ... 
----- Haydi, defol karşımdan... _ 

:rombul, ciili ve zeki yüzlü Piotr : 
Petroviç Şafirof, muhteşem yatağın : 
karşısında oturmuş, eline bir tütün : 
tabakası almış, Menşikof'a uzatmağa -
hazır tutuyordu. Kan aldırmağı, ya- rükledi ve Aleksandr Daniloviç mu
hud daha iyisi, ensesine sülük yapış· kavemet göstermek isteyince - başı 
tırtmağı tavsiye ediyordu. bir mankenin başı gibi sallana sallana 

- Ah, muhterem Aleksandr Da- - bir bir tarafından, bir diğer tara
niloviç, fazla içerek sıhatinizi ber· fından dıvara çarptı. Ve gittikçe kı
bad ediyorsunuz.. zan Petro, ocağın yanında duran bir 

- Haydi, sen de defol buradan!.. bastonu kapınca Alekşaşka'nın vücu· 
Petro'yu pencereden ilk gören di- dunda onu da kırdı. 

yakos oldu. "Keyfi pek yerinde değil Sonra, onu bırakıp Şafirof'a döndü. 
gibi." Toparlanmağa vakit bulamadı- Beriki hemen, itaatli, bir koltuğun 
Jar. Petro kimseye seıam vermeden yanına diz çöktü. Petro, soluk soluğa, 
odaya girdi, Aleksandr Daniloviç'e ona tepeden bakmağa başladı. 
doğru yürüdü, kaftanı burnuna sok- - Kalk (Şafirof hemen ayağa kalk· 
tu: tı) bütün bu berbad şeyleri, Polon-

- Bu mu Hamburg çuhasından da- ya'ya, kıral Ogüst'e, senden kaça al
ha iyi? Sus, hırsız, sus. Hiç kendini dımsa o fiyata satacaksın ... Sana bu-
haklı göstermeğe uğraşma. nun için bir hafta mühlet veriyoqını 

Onu. dantelalarla süslü gömleğinin Eğer satmazsan sana çırıl çıplak s< 
göğsünden yakaladı, dıvara kadar sü- çektireceğim, anladın mı? 

- ~ 
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: nın muvaffakiyeti için ruhani bir = ayin yapılması bahse mevzu idi. o 
:;: gün, duadan sonra, Duma diyakı Pro-

kofii Vozniçin, kadim adet veçhile 
_ sırtında bir rus kürkü, başında bir 
: kürklü kalpak, ayaklarında kısa kır-- mızı çizmelerle büyük merdivenin sa-
: hanlığına çıkıp toplanan kalabalığın 
: karşısında Çar'ın ukazını yüksek ses

le okudu: Sveia (1) şehirlerinin fet
hine çıkılacaktrr. 

: Bu, çoktan bekleniyordu. Fakat 
- Moskova, ruhunun derinliklerine ka· 
_ dar gene heyecanlanmıştı. Sabahın 
: ilk saatlerinden itibaren, erzak araba· 
: ları, kör edici toz bulutları kaldıra
: rak sokaklar uzunluğunca geçip gi
- diyorlardı. Asker karıları, cntarileri-

Satarım, majeste, daha evel sa- nin uzun kollarını sallıya sallıya, ko-
tarım... calarının yanı sıra koşuyorlardı. Pos-

- Ve sonra, bana, buna mukabil, sadlarda, şosenin kütükleri üzerinde 
lvan Brovkin ile birlikte iyi çuha zıplayan toplara yol vermek ıçın 
bulacaksınız... halk, çitlere yapışarak birihirini ezi

Aleksaşka, ağzındaki kanları ve yordu. Eski kiliselerin kapılarından, 
tükrükleri silerek: ·• .... Zafer!.." diye feryad eden diya-

- Mein Herz, seni hiç aldattık mı? koslarrn müterennim sesleri geliyor. 
Şu çuhaya bak... du. Boyar avlularının arabalık kapı-
ler... }arının iki kanadı birden açılıyor, 

- Yeter 1.. Bize yemek getirsinler .. 

DORDONCO BAHİS 

-1-

Türkiye ile sulh imzalanmıştı. 
Müthiş tvan'ın çanı Moskova üze

inde inildiyordu. Merkez pazarında 
·rmi dört delikanlı onun kocaman 

...ıkmağını sallıyordu. Rus orduları-

dört nala süvariler çıkıyordu. Bun
lardan bazıları eski usul üzere zırh ve 
muharebe kaputu giymişler, nagayka
ları ile halkın yüzüne gözüne vurarak 
kendilerine yol açıyorlardı. Yük a
rabaları çarpışıyor, dingiller çatırdı
yor. atlar kisniye kişniye biribirini 

[1] Eski rusçada İsvcç'ın adı 

' 

ısırıyorlardı. Asompsiyon katedra· 
Iindewpatrik Adrian, küçücük ve sıS· 
ka, aglıyarak Allaha dua ediyor, bin· 
lerce mumun ışığı ve günlük duman
ları arasında kollarını havaya kaldırı· 
yordu. Onde boyarlar, ve bunlarıfl 
arkasında, kütle halinde, tanınmıŞ 
tüccarlar, diz çökmüş, dualar okuyor· 
l~rdı." Patriğin kubbeye doğru çe\'' 
rı.~mış olan yüzünden yaşlar aktığırı1 

goren herkes ağlıyordu. Baş diyakoS 
koca ağzını bir karış açmış, sarfettiği 
cehidden şakağındaki damarlar şiş• 
miş, mahşer günü ötecek olan tsra· 
fil'in borusunu andıran gök gürüıtii• 
sü gibi sesi ile koronun fevkine çık•' 
yordu. Azizlerin yüzleri kararmıştı; 
Patriğin cübbesi kara idi, fakat azi# 
tasvirlerinin yaldızlı süslerinden et' 
rafa binlerce kıvılcım saçılıyor, bii• 
tün mabed altın ve şan içinde parıl• 
dıyordu .... 

-2-
Çamurlara saplanan arabaları ..,ı 

topları çıkarmak için askerlerin ı:n~ 
temadiyen llirbirine yardım edere~ 
uğraşmaları lfizım geliyordu. Rüzg5f 

garbdcn,· general Vayd ve ArtamO~ 
Golovin kıtalarının yüz fersah kadsf 
bir mesafe üzerinde ağır ağır gittilı' 

leri istikametten esiyordu. (Repııi< 
alayı henüz Moskova'da gecikip durıl' 
yordu.) Kırk beş bin asker ve onbd 
bin kadar araba yolda uzun bir di$1 

teşkil ediyordu. 

(Sonu yar) 
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i HAYAT ve SIHAT 1 Sulh istiyen memleket 
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Türkiye Çıplaklar diyarında ... 
Bu mevsimde çıplaklar diyarına ğildi - hava banyosu yapmak Üze. 

varmak için pek de uzaklara git- re bir müessese kurdu. lıtiyenleri 
meğe Jüzum yoktur. Deniz kenarın- orada çıplak olarak gezdirmeğe T ürkiye'ye İngiltere tarafın~an \ zumlu daire, Türkiye ile bir ticaret ve 
da bir plajı olan hang~ bir tehire, batladı. Bundan sonra hava banyo- açılan on milyonluk_kre~ı sa: kliring anlaşması yapmak suretiyle 
veya köye, yahud denız kenarında su büyük töhret buldu. Hatta çıp- dece mali bakımdan ehemıyetı haız son zamanlarda cereyan eden muame
olmadığı halde büyücek bir yüzme lak gezmekten makaad hava banyo- olmaktan çok daha kıymetli bir hare- lelerin zeminini hazırlamış oldu. Bir 
havuzu bulunan modem bir fehire su olduğu bile unutularak bu usule kettir. Bu kredi bir çok siyasi m~n.a- ingiliz • türk şirketi teessüs etmiş ve 
giderseniz yalnız, seyreden gözleri yalnız nüdizm yani çıplaklık denil- lar taşıyan bir ekonomi muamelesıdır. başlıca limanların tesis ve inşası da 
karnaıtınr denebilecek olan yerleri di. Ağaçlar altında çıplak gezmek Evvel emirde alınanların muntazam dahil olmak üzere bir çok geniş öl1jüde 
kapalı, vücudlarmın başka yerle~i pek çok yerlerde moda oldu. bir ticari tevessü ile cenubu §~.rki ~v- nafıa işlerinde kulanılmak üzere ingi
büabütün çıplak, kadın ve erkek bır Rikli "tabii hekimlik'' admı ver- rupa'sına hakim olmak teşebbuslerın: liz mühendisleri angaje edilmiştir. 
çok insanların güne§ altında uzan- diği usulünü yaymak için acelesin- mani olan bir harekettir. 1936 senes: Hatta geçen sene haziranda İsmet İn
mıı yattıklarını görebilirsiniz. den sıcağı ve soğuğu biribirine ka- nihayetine kadar Balkan . devletlerı önü İngiltere'de taç giyme merasimin-
Çıplaklar diyıt:~·~~n bir türlüsü rııtırarak mÜ§terilerini hem ağaç· Almanya'ya borçlu vaziyetınden çıka- de bulunduktan sonra avdetinde ingi

daha vardır. O turlu çıplaklar diya- lar arasında gölgelikte, hem güneı rak Almanya'nın alacaklıları sırasın~ liz • türk münasebetlerinin teyide lil· 
rının sakinleri su kenarlarında yat- altında kızgın aıca:kta gezdirirdi. girmişlerdir ve Almanya'~ı1: ecnebı zum göstermiyecek kadar iyi bir dere
mazlar. Gene mümkün olduğu ka- Onun dediği ıey: "insan elbisesiyl~ dövizine sahip olamama~ Y~~u.~den _bu ceye varmış olduğunun aşikar bulun
dar az yerlerini kapıyarak, bulur- doğmaz, onun için nebatlar gibi, ha- borljlarını ödeyememesı buyu~ ~.ık- duğunu bildirmişti. 
ı aa ormanların içinde, bulamaz- va ve ışık denizi içinde açık olarak darda donmuş kredilerin terakumu~e Hem Avrupa'da hem Asya'da topra
ı::sa bahçelerdeki ağaçların altın- yaıaınalıdır." sözüydü. sebep olmuştur. Almanya'da_n a~aca.~ı ğa sahip olan Türkiye co~rafya bak~
da gezerler. Böyle gölgelikte dola- Acayiplik her vakit çabuk rağbet olan devletler, açtıkları kredılerın bus mından ziyadesiyle mühı ..ı bir mevkı
şan çıplakla~~. g.örıru:~inizse bile - bulduğundan, her yerde onu taklid bütün kaybolmasının önüne ~eçmek de bulunuyor. Trakya üzerindeki ha
medeni dedıgımız dunyanm içinde edenler çıktı. Onun gibi sıcağı, so- arzusiyle alman mamulatı ve ~ılh.assa kimiyeti ile Türkiye Karadeniz ile 
- •urada burada türediklerini ara- ı h silah ithalatı yapmak mecbur.ıye. tı.nde Akden'ız arsındaki hayati irtibatı elin· ~ ğuğu ayırd etmeden ya nız ava d 
da sırada gazetelerde okursunuz. banyosu yaptıran müesseseler bir kalıyorlar. Balkan devletle~ı ıçın e de bulunduruyor ve Sovyet Rusya'nm 
Bazı memlckctlc~de, istiyenlcri çok yerlerde kuruldu. Bununla be- bilhassa Türkiye büyük . bır devlete arka kapısı olan Boğazları elinde tu
böyle çıplak gezdırmek için mah- raber bu müea&eselerde §arlatanlık bağlanmaktan içtinap etmı~.ve .etm~k- tuyor. Sovyet Rusya'nın cenup tara-

mu .. ---aeler de vardır. ' f 1 d ld ~ d tcdir; fakat buna ragmen Turkıye bıle fındakı' sed rok kuvvetlidir,· rünkü bir aus ....-- d .. kokusu da az aca uyu ugun an, 
1 

::s ::s 

Su kenarların a ve gune§ altında kadın erkek bir arada ağaçlar al- silah mühimmat, demiryolu ma zeme- tarafda Türkiye ile şark paktının di
yatar gördüğünüz çıplakları, ağaç· tında dolattnak pek de ciddi bir te- sı ve gemi sipa~işlerinin çoğunu. Al- ğer üç azası olan İrak, İran ve Afga
lann altında gezen çıplaklarla ka- davi usulü olamıyacağını, hem de manya'dan temın etmek z~uretın?e nistan, diğer tarafda da gene Türki
rı§tırmamalı~ır: ~.da çıplak, bu da bu usulün Ademle Havva hikayesi- kalmıştır. Türkiye'nin İngılter~. ıl.e ye ile Balkan paktının diğer azası o
çıpla.k aına~ ikısınınd akr.askında + ile nin yeni bir bar.maaından başka bir yapmuı olduğu yeni an~aşma,. Tu_r~kı- lan Romanya, Yugoslavya ve Yunanis
- İ§aretler.ı .a~a.sı~ a ı adar fark şey olamıyacağmı düşünenler daha ye'nin inkişaf hareektınde bır d~ger tan var. Biribirleriyle saldırmazlık 
vardır. Yanı ıkıs~.nın maksadı biribi- çok oldu. Onun için pl~jla~da güneş büyük devlete ~isse ay~rmış olmasıyle paktları ile bağlı devletlerin teşkil et
nin zıddıdır: Guneş altında yatan banyosu yapmak usulu, agaç altın· bundan evvelkı tarzı bı: derec~y~ ka- tikleri bu karantine kordonu dünya 
ıplak güne§ banyosu yapar ve gü- da serin hava banyosu usulüne ga- dar bozmuş oluyor. ~.ngıltere h~k~m~- sulhu için CJl kıymetli amildir ve bu 
~ıin sıcak ı~ıklarından istifade et- lebe etti. ti, ingiliz • alman munasebetlerını ?u: muvaffakiyet başlıca türk diplomasi-
mek ister. Agaçlar altında dolaşan 'b' zeltmek hususunda ne. derece sa~ımı sinin eseridir. Fakat bu seddin bir za-

p lak hava banyosu yapar ve mak- Fakat, soğuk r.u banyosu gı .. ı, sed. arzular beslerse beslesın, Almanya ~ın y·ıf noktası vardır ki o da Adalar de-
çı . r~· d rı'n hava banyosunun da vucu e 1 .. ~ k h lul aa.dı havan~ .ac:rm ıgın en istifade d'l yeniden canlanmıı ~an !ıı'ar a u .. " nizi ve Boğazlar geçididir. Geçen yaz 
etmektir. lkısının de maksudu bir, faydası bür.bütün inkar .e ı erne.z. politikasının taşıdıgı manaları ~ud- İtalya ile Sovyet Rusya arasında ve 

. ~ı wa varmak ol•~ d · Bir taraftan da havadakı elektrık k' l' B 1 ad demıryo 1 ·1 1 yanı sag ıg , ~ a nva- . . k .. w .1 _ riktir. ~s. ı ~er. ın • e ~r , · habeş krizi esnasında n?i!tere ı e -
uhtelif, tuttukları yol başka İ§leriylc vıtamınler az ço ~grenı e ıu proJesı şımdı Afganıstan a ~ ~u- tal ya arasında olduğu gıbı bu mınt4-

~:::.dır. . lidenberi Rikli'nin ne olldu~unuh an· vakkat bir kolu olmak üzere :rurkıye kada zuhur edecek her hangi gergin-
Hava banyosunu ilk düşün,..n, da· lamadan ya~~a:.~ .. ça ı~ıgıa at:;: ve İran üzerin~en geçecek bır alman lik §Clrk kapılarının bekçisi olan T~r: 

h 1852 yılında, Türk adında bir banyosunun us utu~ ya w an hava hattı şeklınde canlanmış bulunu- kiye üzerinde tesir icra etmekten halı 
f a hekimi olınu,.tu Hekim ne mıyacağı hatıra geldı. A~açlarm a- yor ve Bog~azların ~rkında kalan v_e kalamaz. ranıı:ı " · el kt 'k fi olur :ı-

W. N. EMANUEL 
The Spectator'dan 

F akat Kemal Atatürk her feyden 
evvel Akdeniz'de vukubu!acak 

bir menfaat çatışmasında bir veya di
ğer tarafı istilzam etmekten içtinap 
etmeğe çalışıyor. Maatteessüf bu men
faat ~atışması, son yapılan ingili:ı • i
talyan anlaşmasına rağmen, bugun da
hi vardır. Milletler cemiyetinin Hatay 
meselesindeki hal tarzına riayet gös
terildiği takdirde Türkiye'nin büyük 
devletlerden hiç biriyle çatışmasr için 
bir sebep yoktur. Hatıta Kemal'dan 
c;aha büyiık olan Kcmalizm'ir. bütün 
davası ve politikası sulha istinad eder 
ve daima sulhun müdafiidir. Tü. kiye 
bugün dahi kendi dahili imar işine o 
k<ıdar dalmış bulunuyor ki bunur. ha
ricinde hiç bir şey istemiyor. 1923 te 
İsmet tnönü'nün Türkiye'ye, cokuz 
sene harpten sonra ziyadesiyle muh
taç olduğu sulbü Lozanda şerefle ka
zandığı gündenberi Türkiye enternas
yonal münasebetler içinde her veçhi
le takdire şayan bir numune olmuştur. 
Türkiye 1926 da milletler cemiyeti'· 
nin Musul meselesinin hal tarzır.ı ka
bul etmiş, 1932 de milletler cemiyeti'· 
ne girmiş, 1934 de Balkan paktının 
kurulmasında en mühim amil olmu1 
ve 1937 de Şark paktını ba~armıştır. 
Türkiye'nin politikası Avrupa'nın ce
nup şarkında ve garbi Asya'da küçük, 
fakat sulhseven devletlerden müte
şekkil bloklar tesis etmek ve bu !Jlok
ları büyük devletlerin rekabetlerin
den uzakta bulunduracak karlc.r kuv
vetli hale sokmaktır. 

1 şte Türkiye ile İngiltere arasın-

da geçenlerde yapılan mali an
laşmalara büyük bir manS. veren cihet, 
Türkiye'nin, her türlü çatış.'tlalardan 
kaçınarak sulhun muhafazası uğrunda 
beslediği bu samimi arzudur. Çünkü 
siyasi bakımdan bu anlaşmalar şunu 
gösteriyor ki, Tilrkiye, İngiltere'ye 
kendi işlerini emniyetle tevdi edebilek dar oba ihtiyatlı bulunacağın- raııında havada e rı -~·en b tü . günden güne süratle inkişaf eden d~-

a a blara gençleşmek, hastala- Şimdi aranılan ~.a C::~e~tngın u r- yarlarda çalışan alman mühendialerı
::nı:.i1rı bulmak için çıplak olarak lüsüdür. ~nsan ~usbu~u~ çı~lak ;~;r- nin ve teknisiyenlerinin adedi hayret 

·1 ceği bir büyük devlet nazariyle bakı-

T ürkiye'nin Sovyet Rusya ı e . 

h banyosu yapmalarını tavsiye sa elektrık derıd~ ~yı tesdır e .. edilecek derece çoğalmıttır. 
ava b b So • m derısınde e - ne-tmekle bera er, unun herkesin nra, ınr.an d - "b" 

~ ndi bahçesinde ve rü;:Giu-la pek batlarm k~~uklaz:ında. ol uhgu 
1 
gı 1~ e k korunmak Üz · k - ı§ık ter.ırıyle vıtaınınler ası 0 

aoğu ta~h. üstü camla .. ert~'ı .. çıbçeh duğunu iddia edenler var. Şimdilik ...... ı~- ... ı. or u u a • • . • . d __ , __ .:ı_ v .. n.ı ........ -::..._..:L. ,..1___ ivıce bilı.nuıı:yorsa ~.. .• 
ğını yazınııtı. Bir gün, plaj üzerinde gunet oau· 

Ondan üç yıl aonra - eski _ Avus- yosu gibi, ağaçlar altında hava ban
turyalı Rikli adında biri _ fransız yosu da büyük moda oluru tatma· 
hekiminin yazısını okuduğu iddia malıyız. 
edilemez, çünkü bu adanı hekim de- G.A. 

İspanya' daki bombardımanlar 

ve Barselon hükümetinin 
misilleme kararı karşısında 

f ransız ve İngiliz gazetelerinin yazdıkları 
Paris, 27 a.a. - lspanya'daki bom

• d manlar ve Barselona hükümeti.oar ı 
. 'yet ve tasavvurları, fransız ga. :un nı . 

11 •01• meşgul etmektedır .. ete er . · 
- Löjur gazetcsınde Belhi, §Öyle yazı-

;or: Ih ··k~ "A upa'yı su ve su una kavuş-
~~ ınaksadile devletler tarafın· 

.unna 1 büt .. 
d apılmı~ o an un teşebbüslere 

an y 'd ·· U · Barselona, Avrupa a gur ltü çıkar-
mak gibi bir t~~.ım teşebbüslerle mu
kabele etmektc;uır'. 

M lini'nin pılotlarının Bar,selo-
uso • 'k 

na'ya karşı vası mı ~.asta harekete 
den t\Vel uzun muddet tereddü -geçme . . 

de kapılacakları mı zannedıhyor? 

J•,ransa ve lııgiltcrc hükiinıet
]cri ~iıncli ı~c yapacaklar ? 
Fi aro gazetcsı ~azıyor:: 
"Fg an!Ml ve 1ngıltere hükümetleri 

r yorlar? Bu hükümetlcr Barı>e· ne yapı . • 
lona hükümetine ıtalyan ve alman ha-

k t üslerıni bombardıman etmek su· 
re e . ·11 1 
retile yapacag_ı mısı eme e~l~. Fransa 

1ngiltcrc'yı arbedeye surukliyemi-
ve h be . 

g~ini eveldcn a r vermışlerdir ycce . b · 
Paris hükümetı, undan fazlasını 

yapamaz. . 
B selona hükümetı erkanı, yapa. 

aklar nı ilan ettikkri hareketin fay-c arı . . 
dalı olacağına kanı oldukları takdırde 
bu hareketi yapacaklardır. 

Suykasta mukahclcııin mcsuli
ycti mukaht·lc t!dcnc raci 

cl<·ğiMir. 
Övr gazetesi yazıyor . 

"Birisi bir ıouykasta mukabele etti· 
ği ve bu mukabele ağır n~ticeler tev
lid eylediğ takdirde mesulıyet~ mu~a
bcle edene raci değildir, mesulıyet ılk 
suykasd failine racidir. 
Eğer sulh istenıliyorsa, her ş~yden 

evel suykasdlerden vaz geçmek ıcabe

der. 
Popütcr gazetesinde Löru, şöyle ya

zıyor : 
''Barsclona hükümetine verilen ih

tiyat ve itidal nasihatları ile birl.ikte 
Roma ve Berlin hükümetleri nezdınde 
de hava korsanlıklarına nihayet veril-

mesi için kuvetli bir müdahalede bulun 
mak lazımdır. Çünkü devletler huku
kuna riayet ve sulhun muhafaz~~;ı hu
susları birbirine sıkı surette baglı bu
lunmaktadır. 

r····~~~~~~·~~·t;;;·;~~~~ 

1 
Yurduna şefkat borcunu 

Öflemi~ olursun , ................................................... _____ _ 
r İLHAN 
f TARUS' un 
1 Küçük hikayeleri 

i DOKTOR MONRO'NUN 

S aniyen Londra'da yapılan yeni 
anlaşma mütarekeden sonra 

maateessüf senelerce gergin bir vazi
vet tı:ışıt:ıJıs olan i'M.i.Jiz -_türk milnaae
oetlerınde tiayır ı bır ~yolu aç· 
mıştır. Loyd Corç hükilmeti İstanbul'· 
daki sultanı ve Kemaliıt'lere karş? 
harp açan istila kuvvetlerini tutmak
la büyük bir hata işlemişti. 1922 de Ça· 
nakkale krizi baf gösterdiği zaman 
yeni bir İngiltere • Türkiye harbının 
zorlukla önüne geçilebildi. Binaena
leyh bu hadiseler üzerine Türkiye'nin 
müşterileri listesinde İngiltere'nin bi
rinci saf tan üçüncü safa düşmesine ve 

Türkiye'nin harpten sonraki geniş i
mar programında yabancı müşavirle· 

rin ve bilhassa alman ve skandinavyah 
mütehaıuuslarm tercih edilmesine 
hayret edilmemelidir. Fakat son ıene· 

lerde İngiltere ile Türkiye arasında 
gerek aiyaai gerekse iktisadi sahadcl 
münasebetler bariz bir ,ekilde düzel· 
miştir. Habeşistan hidiaesi lngilter: 

ile Türkiye'yi hayrete §ayan bir şekil 
ôe biribirine yaklaştırmıt ve 1936 da 
Türkiye Boğazların yeniden tahkimi 
talebinde bulunduğu zaman İngilte· 

rc'nin bu meseledeki reaksiyonu şaş:· 
lacak derecede yumuşak ve hafif ola· 
rak tecelli etmiştir. Montrö konferan· 

sındaki ingiliz delegeleri gördüler ki 
artık modası geçmi§ olan Lozan kon· 
feransının kayıdları üzerinde israr 
t.tmek İngiltere i,Çin şarki Akdeniz'de 
dostluğuna muhtaç olduğu bir mütte· 
fikin itimadını kaybetmek ve bu dost· 
luğu feda etmek olacaktı. İtalya, ma
nidar telakki edilecek surette, Montrö 
muahedesini imza etmekten istinkaf et 
ti - bununla beraber son italyan - in
giliz muahedesi dolayısiyle İtalya bu 
muahedeye iştiraki kabul etmiştir -
ve Türkiye'nin İtalya'ya karşı besle· 
diği eski şüpheler İngiltere'nin gös· 
terdiği yolu takiben İtalya'ya karşı 
sanksiyonlar tatbikine ve bu işte açık 
bir sadakatle hareket etmesine sebep 
olmuştur. 

T ürkiye'yi alman takas ıistemi i· 
çine almak gayretiyle 1936 yı

lının ikinci teşrin ayında Doktor Şa~t 
Ankara'ya gönderildi. Doktor Şaht bır 
dereceye kadar muvaffak oldu, fak~t 
bu muvaffakiyet ancak kısmen temı.n 
olunabilmişti; çünkü bu ziyaretten b~r 
ay sonra türk devlet bankalarından bı· 
ri bir ingiliz firması ile üç milyon. i~· 
giliz liralık bir mukavele akdetmı,tı. 
Bu mukavele Türkye'nin gelecek beJ 
senelik planında mühim bir rol oyna· 
yacak olan Karabük demir ve çelik 
fabrikasının inşaatına aid idi. Eylül 
1936 da ihracat kredilerini garanti de· 
partmanı, şimdiye kadar çok az tanın· 
mış, fakat ticaret aleminin hariciye 

" Londra hilkümeti, "daha fazlasına 
muktedirdir." mütaleası Roma ve Bur
gos'ta daha ziyade dinlenmke~te1di~. Ve 
İngiltere hükümeti, ~ra~ ıst erı ve 
italyanları bitaraf gemıle:ı ve a~ık ~e
hirlcri bombardıman ctmı~e n!h~yet 
vermek surctile Barselona nın ıttıhaz 
etmek istediği çok tehlikeli vesileyi 
ortadan kaldırmıya ikna etmiye bü
yük bir gayretle ve hatta - ümid olu
nabilir ki - faydalı bir surette çalış
maktadır.,, !:::~ .. ::~~.::::::. vekaleti· va.zif esini ~ören bu ~ok lü· 

yor. Türkiye gibi harplerle dolu bır 
münasebetleri bir çok bakım- tarihe malik olmasına rağmen bugiln 

!ardan c:hemiyetlidir. Son zamanlarda kuvvetli bir sulh amili olan bir mem· 
türk. ıovyet dostluğunun dikkati ca- leketin imar ve inkişaf hareketlerinde 
Hp bir surette gevşemesi Türki~e'd_: ingiliz sermayesinin ve ingiliz müte
bir hayli endişe uyandırdı. Çunku hassıslarının kullanılmasını temin et· 
milli ınücadele sırasında hiç bir dostu mek bürük bir muvaf_Jakiyet olur. 
01u11Y11n --. ... ,_.,...,. C---r•• ı..ukioı··4,::.:.;;.:;..;;.;;._ıC..iii.....,......_.iio.i..,_.iiii_...,....,.::~.;;.;_-....__.. 
metinin yardımda bulunması üzerine 
Türkiye ile Sovyet Rusya umumi 
harpten sonra bütün tarihe meydan o
kuyarak sıkı bir dostluk kurdular. füı 
iki devlet arkalarında kurulacak bir 
müstakil Ermenistan tehlikesini de 
kendi aralarında anlajlllak suretiyle 
bertaraf ettiler. Fakat 1936 temmu
zunda akdedilen Montrö anlaşmasın-

dan başlıyarak son zamanlara kadar 
devam edegelen bir çok hadiseler u
zun zamandanberi devam eden bu 
dostlukta göze çarpan bir soğukluk 

doğurdu. Türkiye'nin başka dostlar 
edinmesi ve bilhassa bu dostluklar a· 
rasına Sovyet Rusya'nın komşuları o
lan Romanya ve İran gibi menileket· 

lerin ithalini Sovyetler hiç de memnu· 
niyetle karşılamıyorlar. Diğer taraf· 
ôan Türkiye pek tabii olarak kendi 
dostluğu üzerine konulacak böyle bir 
inhisara harekat serbestisini zincirle· 
ıneğe matuf bir teşebbüs nazariyle ba· 
kıyor . 

İngiliz - türk münasebetlerinin ba· 
riz bir gekilde, inkişafı, sanksiyonların 
sukutundan sonra Türkiye ile ltalya 

arasında görülen barı9 temayülleri, 
türk diplomasisinin Balkan'larda git
tikçe artan faaliyeti neticesi olarak 

1937 mayısında ilk defa olarak bir türk 
başvekilinin eski düşmanları ve bu· 
günkü dostları olan Yunanıstan'ı ve 
Yugoslavya'yı ziyareti ve nihayet u· 
zun zamndanberi beklenen Şark pak· 
tının geçen temmuzda imzalanması .. 

Bütün bunlar sovyet hükümeti tara· 

fından hoşnudsuzlukla karşılanm~ş ve 
eski dostlukta bir sarsıntı görülmeğc 

başlamıştır. Her iki memleket matbu· 
atı da türk • sovyet münasebetlerini 

tenkide başlamış ve bu münasebetler 
Ankara' da dört sene bulunduktan son

ra geri çekilen aovyet elçisi yerine 

bir yeni elçinin tayiniyle de düzeltile

memiıtir. Bunu müteakip geçen ağus
tosta sovyet matbuatı Türkiye'nin 

kendi kara suları içinde korsan tahtel

bahirleri tarafından ticaret gemileri

nin batırılması hareketine karşı çok 
uyuşuk davranmakta olduğundan acı 

acı şikiyet ettiler. Bu gibi tenkidler 

Türkiye'yi ziyadesiyle gücendirdi, 
çünkü Türkiye'nin müessir deniz ve 

hava kuvvetleri korsan teknelerinin 

taharrisi itinde çok faal bir rol oyna
makta idi. (.E6ase.n türk sularında ba-

tırılan gemiler arasında hiç bir rus ge

misi yoktu. Bunlar Karadeniı'deki rus 
limanlarından gelen ispanyoUıükümet 
gemileri idi.) 

l~nyodo neler oluyor 

Dişçilerin kara listesi 
Diş ağrısı çekilir şey değildir. Di

şin ağrısı kesildikten ve dişler tamir 
edildikten sonra dişçinin hesabını ver· 
mek de cklcriya isteksiz bir şey olu-
yor. 

Nitekim Helsingfora'daki hekimler 
müşterilerinden para alamamaktan şi· 
kayetçidirler. Müşterilerinden para a
lamadıklarını ve alamıyace.klarını an· 
layan di§çiler, nihayet bir kara liste 
neşretmege karar vermitlerdir. 

Neşredilen listede binden fazla isim 
vardır. Liste ne§redildiktcn sonra, bir 
dişçinin tedavi ettiği bir hastanın daha 
bir çok di*ilere de gidip geldiği gö
rülmuştür. Bu yolu tutanlar listede 
yiızden fazladır. Maamafih bu bin ki
şinin borcu on beş bin lirayı aşmamak
tadır. 

Finlandiya hükümet merkezindeki 
dişçilerin bu hareketini gören diğer 
şehırler de şimdi birer kara liste ne§· 
retmege karar vermişlerdir. 

Ancak ditçilerin bu hareketi, müş· 
terileri de dışçiler aleyhinde harekete 
geçirmiştir. Şimdi müşteriler de bir 
kara liste neşrederek, parasını aldık
tan sonra, bin bir bahane ile müşterisi
ni atlatan, türlü türlü yollar ve vesile· 
lerle mütemadiyen parasını çekip, 
müşteriyi, yılan hikayesini andıran te· 
daviden usandıran dişçilerin ve şika· 
yetçi müşterilerin listesini neırede
ceklerdir. 

K1rk yıl sonra çıkarılan 
diki~ iğnesi 

Seksen yaşında bir kadının dizinden 
kırk yıl kaldıktan sonra bir dikit iğne
si çıkarıldığını Avrupa gazeteleri ya
zıyorlar. 

Bu gibi kazalar ıeyrek tesadüf edil
miş şeylerden değildir. Dikit iğnesi· 
nin veya iğne kırığının battıktan son
ra, ekseriya çıkarılmadığı ve vücudu 
baştan aşağı dola§tığı maltlmdur. Her 
ne kadar rontken ile bu yabancı cis • 
min vücudun hangi tarafında olduğu 
görülüp anlatılmakta iae de, ne kadar 
derinde olduğu iyiden iyiye teabit e
dilemiyor. 

Tabii, iğneyi çıkaracağım diye ko
ca bir adaleyi param parça etmek akla 
yakın bir hareket değildir. Bundan 
batka nerede olduğu telbit edildikten 
aonra, adalelerin hareketi yü.zUnden 
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Ticarette dostluk 
Hayab ucuzlatmak gibi ticaretimi

zi kalkındırmak da Celi.l Bayar hilldi
metinin progranu esaslarındandır. Ve, 
bu eaaalara göre programın tahakkuk 
ettirilmesi için ne lizımsa iyice tedkik 
olunup aıraaiyle yapılacağından zer
rece şüpheye mahal yoktur. Toptan 
ve perakende ticar-ete aid olarak radi
kal tedbirlerin tatbik sahasına konul· 
ması arifesinde bulunduğumuzu bi&İ· 
yoruz. Bugünlerde bütün r.dihiyetli 
alakahlann bir komiıyon halinde top. 
lanıp bir niuunname projesini hazırla· 
mıı oldukları zeytinyağı standardizat
yonu - misal olarak zikrediyoruz • 
bunlardan biridir. 

Umar mıydınız ki halis zeytinyafı 
zanniyle yemekte olduğunuz yağlarm 
bir kısmı sisam "eya pamuk yağlariy. 
le kanştınlmıthr? Zeytinyağı, gıdai """ 
hayati saymz hasaalan olan harikulade 
bir maddedir. Halbuki bununla kanı· 
tınlarak piyasaya sürülen tohum yağ
lan, herhangi nebati yağlardan fark. 
sızdır. Bunlarla, haşhaı veya ayçiçeği 
yağları arasında f ar:k var mıdır? Vakıa 
istiyen yemeğini hiç bir haasası ohm· 
yan dilediği YMla da pi~irebilir. Fakat 
aal zeytinyağı kullanmak arzu edenin 
zihninden, mideyi kötü yağ kadar bo
zan o korkunç "acaba?'' nın geçmeme
si lazımdır. 

- Zeytinyağlarımızın vasıflan.tun· 

lar olacaktır. Bunlar tohum yağlariyle 
karııtmlacak olursa zeytinyağı sıfatını 
kaybedecektir. 

Buna, yağcılardan, kendi husuai 
kaygılarına göre, fÖyle cevab veren. 
ler bulunmutlur: 

- Halia zeytinyağı pahalıdır. Halk 
kantık yaf yemiye alıııktır. Bizler bu 
çetid yağ aatıtına göre teıkilatlanrmt 
bulunuyoruz; zarar ederiz. 

Fakat ucuzluk fena veya kanıık mal 
aatııına müsamaha göstennek manası
na gelemiyeceği için standardizasyon 
yapılacaktır. Dıı pazara böyle emniyet 
verir, iç pazarın aldanmamasını ancak 
böyle temin edebiliriz. 

Gene bu tedbirlere miaal olarak 
bahsediyoruz: Pazarlık iki taraflı bir 
aldanııtır. Pazarlık edilmiyec:eğini bi • 
len satıcı ve pazarlıksız alıt verişte al
danmıyacağından emin olan alıcı meı· 
ud değil midir? Bunun içindir ki bir 
kanun layihası hazırlanıyor. Peraken
de fiyatlannın ne gibi unsurlardan t~ 
ıekkül ettiği İnceden inceye tetkik 
olunacak, perakendeciye rnaku1 bir kir 
payı aynlacalc, her malın satı§ fiyab, 
yerine göre, üzerine kaydedilecektir. 
Kanun layihaaı hazırlanırken aelahi • 
yetli ticaret odalan elbette reylerini 
bildirmiılerdir. Fakat bazılarımız tıpla 
tohum yağlarını zeytinyağlariyle ka
nıtınp haliı zeytinyağı diye .atanlar 
gibi: 

- Pazarlık11z alıı veriş güçtür. 
Halk ve tüccar pazarlığa alıııktır. Biz 
bu cins ahı veriıe göre tqkilatlanmıı 
bulunuyoruz, diyoruz. 

Habrlatalım ki eski ve yeni arasın
daki fark alışkanlıklarla doğru, iyi ve 
güzel araıındaki farktan ibarettir. Ve 
ticarette dürüatlüiü teıis ettikçe ra
hat edeceğiz. - N. Baydar 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

X Berlin - Belçika milli ekonomi 
ve ziraat nazın B. Heyman, resmi bir 
ziyaret için buraya gelmiştir. 

X Vaıington - Bankaların Uç mil
yar dolar fevkinde olan ihtiyat akçele
rinin ticaret ve sanayi sahasında teda
vüle çıkarılmasına müteallik olan ni
zamnameler, bugün hükümet tarafın. 

dan neşredilecektir. 
X Londra - Tanınmış kadın tayya

reci Ami Jonson, dün Ford eyaletinde 
bir planör uçuşu yaparken mühim bir 
kaza geçirmiştir. PHinör düşüp parça
lanmış, fakat tayyarcciye hiç bir şey 
olmamıştır. • 

X Bove - Dün saat 17 de fransız 
Bove halı fabrikasının yün anbarında 
bir yangın çıkmış ve pek çabuk bir su
rette genişliyerek doklan ve fabrika -
nın bir kısmını tahrip etmiştir. Zarar, 
1 O milyon frank tahmin olunmakta· 
dır. 

çarçabuk yerini değiştirmekte ve bu
nun neticesinde ameliyat da boşa git
mektedir. Bir çok defalar yürek torba
sına kadar gidip dayanmaktadır ki, e· 
pey güç bir ameliyata ihtiyaç hasıl ol
maktadır. Maamafih, umumiyet itiba
riyle tehlikeli olmuyorlar. l,Jçları isti· 
kametinde adaleler arasında kayıp git
mektedirler. Bazan yolları üzerine a
şamadıkları bir kemik çıkmaktadır; 

böyle olunca oldukları yerde kalıp, si
nirle örülmektcdirler. Fakat, seksen -
lik kadının bapna geldiği gibi, uzun 
yıllardan eonra, insanı aksatacak de
recede iztirab da veriyorlar. Her halde 
batmamı' olması daha hayırlıdır 1 
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Af kanunu Kamutay'da Avukatlık sadece adôleti meydana 
çalışan bir müessesedir Rejimin muhalifi ve hatta haini çıkar.n.ıak için 

Kamutayın dukun toplantısında avu-

Kamutay avukatlık kanununun 
projesini konuştu ve kabul etti o lan la rd an arlık endı·şemı·z yok' ~,~~~r;:!~:~:~;~f~:i:=~~:~~:: • yanatta bulunmuş, bırçok hatıblerı-

. miz de söz almışlardır. 

... (Başı 1. inci ~ay!a~a). mil ~!mamasını musib görmüş ve af- Madde 1 _ !stikıaI mahkemeleri ka- Kanun p_rojes.~nin heyeti uıı_ıumiyesi 
arazı ıçınde mahdut bır ıstıklal hakkı fa aıd olan bu layihanın kanuniyet tarı ile mahkum edilmiş olanlar affe. etrafında ılk soz alan B. Zıya Gcv-
vcrilen meşum bir mütarekeden sonra kesbcderek mcriyete geçtikten sonra dilmişlerdir. her Etili adliyemizde avukatlık ka-
haricin kötü emellerine, şahıslarının böyle bir hüküm mevcud olmadığı Bu af infaz nununun işgal ettiği ehemiyetli mev-
menfaati _düşüncesiyle yardım eden halde doğabilecek bir rok müşküllere edilmemiş cezalarla kii_ tebarüz ettirmiş ve avukatların 
O 1 

:s mahkumiyetleri infaz olunanlar hak- h 
sman ı ımparatorluğu saltanatının meydan vermemek için lüzumlu bir aız olmaları Hizımgclen vasıflar ü -

b d b 1 h 
· S 

1 
kında bütün hukuki ve feri netayiç ve · d d aşın a u unan aın u tan olduğu kayıd olduğuna kanaat basil eylemiş - zerın c urmuştur. Bundan sonra B. 

halde onun yardakçıları da cehil ve ve bu düşünce ile askerlikle alakası tesiratına şamildir. Etili sözlerini projedeki staj mccbu-
taassubla kafaları kararmış olduğu kalmıyanlar hakkındaki hükümlerin Madde 2 - Birinci madde hükmün- riyctinc nakletmiş ve bilhassa bu staj 
halde çalışmakta iken Türk'ün fıtra- de sarih olarak maddede yer almasını den istifade edenler hakkında hakim - devresinde gençlere yükletilen para
tında ve ruhunda taşıdığı asil ve ne- tensib etmiş ve o suretle ikinci mad- ler ve memurin kanunlariyle bunlara sız çalışma mükellefiyetinin ağırlığı 
cib kabiliyeti takdir eden büyük kur· deyi kaleme almıştır. müzeyyel kanunlara ve sair hususi ka- üzerinde durmuştur. 
taTıcı At t .. k Ul 1 ı k }' il "I l l nunlara göre yapılmış ve yapılacak o· z k A l' • . a __ ur . usa savaşa atı .a. r.a. iize ı i , er ,e ·aye ve < ırayele kn. ·met 

11 t b d d b lan bütün inzibati muamelelere ve as-mı e ın unyesm e mevcu utun Encümenin tertibine göre layiha- Bunun üzerine kürsüye gelen Ad-
kuvctleri fc.yizlendirip bu hareketin nın üçüncü maddesi Lozan muahede- kerlikten tard, ihraç ve nisbetlerinin liyc Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
başına geçmış ve cihanın çıplak bir namesinin umumi af beyannamesine kesilmesi suretile alakası kalmıyanlara şunları söylemiştir: 
hakikat halinde hayret ve takdirini ilişik protokolünde bahsedilen l50 ki- dair olan kararlara affın şümulü yok- "- Arkadaşımızın tcveccühkar söz-
kazandığı bugünkü mesud neticeler şilik listede isimleri yazılı şahısların tur. leri için evvela kendisine teşekkür c-
istihsal olunmuştur. da affolunduklarını göstermektedir. Madde 3 - Lozan'da akdolunan derim. 

Askeri, ahdi ve içtimai birbirini ta· Bu maddede de hükümctin teklifi 24 - VII - 1923 tarihli umumi beyan - Şunu ilave edeyim ki bu kanun ha-
kip eden zaferlerin ne gibi ıstırab ve vcçhilc affc mazhar olanların sekiz name protokolunda mevzuubahs yüz zırlanırken bilhassa dedikleri nokta 
güçlüklerle karşılanarak elde edildi- sene müddetle maaşlı veya ücretli elli kişilik listede isimleri ·yazılı şalııs- nazarı dikkate alınarak yapılmıştır. 
ğini gene mazbatada beliğ bir tarzda amme hizmetlerinde kullanılmıyacak· lar affolunmuşlardır. Şu kadar ki bu Mümkün olduğu kadar servete, paraya 
tebarüz ettirildiği vcçhilc Atatürk'ün !arına dair olan kaydın lüzumlu oldu· şahıslara mcsbuk memuriyetlerinden kıymet vermemek ve mümkün oldu
büyük nutkunun okunmasiyle anlaşı- ğunu encümen de kabul ve tasvib et· dolayı tckaüd maaşı tahsis edilmez ve ğu kadar zekaya, dirayete ehemiyct 
lır. miş ve ancak amme hizmetlerinin bu şahıslar kanunun meriyete girdiği vermek için elimizden gelen her şc-
Düşman istilasına uğrıyan memlc- maaşlı veya ücretli olarak madde ben- tarihten itibaren sekiz sene müddetle yi yaptık. Hatta memleketimizin bu

ketin en mühim kısımlarında bir çok dinde gösterilmesi maksadı tamamiy- türk ceza kanununun 20 nci maddesi· susiyctini de göz önünde tutarak baş
scfillerin zahirde hilafet makamını ve le temin edemiyeceğinden bu hizmet- le diğer kanunlara göre amme hiz- ka yerlerde 4, 5, 7 seneye kadar gi
Dcvlet otoritesini temsil sıfatını ta· lerdc kullanılmamak kaydinin daha metlerinden sayılan işlerde kullanıla - den stajı bizim memleketimizde 2 se
şıyarak muzur ve menfi icraata vasıta sarih ifade edilmesi için Türk ceza maıı:lar ve bulunamazlar. ne ile tahdid ettik. Bundan daha aşa
olurlarken aldatıcı bir takım propa- kanununun 20 ınci maddesiyle diğer Bu kanunun meriyctinden evvel ğıya inmek arkadaşım da itirak c.tti 
gandalarla bu kötü tesirleri saf un- kanunlarda yazılı amme hizmetlerine 1064 sayılı kanunun hüküml::rinden ki, mümkün değildir, bu lazımdır. 
surlara bile sirayet ettirmek fenalığı- atıf suretiyle maddede de tadil yapıl- doğan bütün hukuki netice ve muame- Bunun yarısını hükümette yapa -
nı dahi yapmışlardır. mı~tır. le!cr mahfuzdur. caklardır, diğer stajiyerler gibi aylık 

lşte yurdu kurtarmak ve istiklalini Teklif layihasının altıncı madde- Madde 4 _ Birinci ve üçüncü m~d- alacaklardır. Diğer yarısını da avukat 
elde etmek için çalışırlarken içeride sinde yazılı olup yabancılar hakkın- delerde yazılı aftan miistefid olan eş • nezdinde geçireceklerdir. Kanunda 
de düşmanın maksadlarına bilerek, da Dahiliye vekaletinin haiz olduğu has hakkında 2 mart 1331 tarihli ka _ diğer bir imkan daha vardır ki şayet 
bilmiyerek alet olanlarla da uğraşıl- tcbid ve tcbaud selahiyetinin affe na- nunun beşinci maddesi hükmü tatbik 4 sene hakimlik etmişse yeniden avu
mak zarureti bulunduğundan memlc- il olan istiklal mahkemesi mahkumla- olunabilir. katlık etmek imkanını elde edecektir. 
ketin istihlası gibi yüksek bir gaye- riylc 150 liklerdcn gösterecekleri ha- Madde .5 _ 25 eyllıl 1339 tarih ve Binaenaleyh bütün maddi imkanlar -
ye erişmek için yapılan tedbirlerin re ketleri itibariyle salah kesbettiklc· 34 7 ve 26 mayıs 1926 tarih ve ~54 sa- dan mahrum bir Türk çocuğu ya bir 
başında Büyük Mi11et Meclisinin kur- rinde şüphe edilenler için de tatbik yılı kanunlara göre teşekkül etmiş olan senelik geçimini muayyen bir aylıkla 
duğu İstiklal mahkemeleri gelir. edilmesini isabetli bir tedbir telakki heyeti mahsusala::-ca haklarında bir da- avukat yanında gcçirmeğc razı ola -

Milli mücadele ve büyük inkilab eden encümen bu hükmü layihanın ha devlet hizmetlerinde istihdam edil- cak, yahud adliyede 4 sene hizmet c-
tarihimizdc adil ve kati kararlariyle dördüncü maddesi olarak aynen ka- l · k dccck. Maamafih bütün bunlara ragw -meme erme arar verilen eşhasın ve 
ihtilal ve isyanları bastırmak ve za- bul etmiştir. men şayet arkadaşım bunlar hakkın-24 mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı ka-
rarlı telkinlerle masum halkın zehir- Yüz clliliklerin Türk tabiiyetinden da daha makul bir fikir dermeyan et-nunla ali karar heyeti ve 26 tcşriniev-
lenmesinin önüne geçmek hususunda iskatı ve Türkiyedc temellük ve tc- mek ve bu hususta muvakkat bir ila-ve! 1933 tarih ve 2330 sayılı kanunun 
bu mahkemelerin icraatını bütün varüs hakları olmadığına dair olan ve etmek zaruretini duyuyorsa birlik-

k 
12 nci maddesi mucibince Devlet Şiı-

Tür terin şükran ve minnetle andığı- 1064 sayılı kanun bu layiha ile ilga M""lki te çalışalım.,, . rası u ye dairesi taraflarından ted-nı ve tarıhin de takdirlerle bunu kay- olunmakta ise de bu tarihe kadar ya- B. Şükrü Saraçoğlu stajın evvela kik ve tasdik edilenler de dahil olmak 
dettiğini ve edeceğini izahtan müs- pılmrş olan muamelelerin mahfuz tu- rlcvtette sonra avukat yanıgda yapıl-üzerc cezalan affedilmic:.tir. h d k" "'tal k d tağni bir hakikat saymak pek tabiidir. tularak aftan istifade edenlerin mül- ~ ması ususun a 

1 
mu caya arşı a Ancak bu suretle affa mazhar olan- l ·· ı · · Kurtuluş ve inkilab hareketleri za- ki yet ve mirascılık iddialariylc bir şun arı soy emıştır: lar bu kanunun mcriyetinden itibaren " B b" ah d 1 

fere eriştikten ve Türkiye Cumhuri- hak ileri sürerek katileşmiş mahiyet- - unun ır m zuru şu ur: m-. ;ki flene müddetle maac:.h memur olarak t"h 1 h~k· a ı"nl·g-ı" ru""t 
yeti terakki ve mcdenıyctin bütün tc sayılması zaruri olan bir takım mu- :s ı an o uyor, a ım mu v ı • ;stil rtam edilemezler. b · f" · b 1 O icablarına uygun olarak yeni bir ni- amelelerin bozulmasına ve böylece bir esme ter ı ctmış u unuyor. nun 

Maddi' 6 - 28 mavıs 1927 tarih ve · · tt·~· · mat 
zam kurduktan sonra rejimini tesbit çok müşküllcrin zuhuruna ve mcri ıçın ranverse e ıgımız zaman -
ve gene layihada işaret edildiği vcç- bir kanunla iktisab edilen hakların 1 Mi4 sayılı kanun mülı;::idır. llıb faydayı temin etmiyeceğimizi 
hile tesisi kadar bakası da elzem olan ihlal veya tenkis edilmesine meydan K;ınun necıri t::ırihinnen mııt,.her o- zannetmiyorum. Çünkü ya bir sene 
bu nizamın istikrarı için kanuni ve vermemek maksadiylc encümen mad- l:ıcak ve hiil<iiml1>rini İcra Vekilleri evci yapmış veya bir sene sonra yap-
idari tedbirler alınmış ve bunların fi- denin sonuna ilave ettiği bir fıkra ile Heyeti yi.irütccektir. mış avukat nezdinde yapılmış iş eğer 
li eserleri de müsbet ve feyizli neti- adı geçen kanunun tatbikı sebebiyle avukatın aradığı bir işse zaten para-
cclcriyle tecelli ctmi~tir. doğmuş olan hukuki netayic• ve mu- H 'd b f k sını alacaktır. Bir iş değilse bu mah-

Kuvctli esaslara istinat eden re- amelatın mahfuz olduğunu kayıd ve Otay a U unaca rumiyetc bir iki sene katlanacaktır. 
jimin muhalifi ve hatta haini olanlar- tcsbit etmiştir. Türk Fransız Bir mahzur diye derpiş ettiğimiz yok-
dan Türkiye cumhuriyetinin bir en- H ki tur. Eğer daha esaslı bir tedbir hatı-

• d ~ h kl 
1 

k "dd" a · arında heyeti mall!msa k f k y rına geliyorsa beraber konuşalım, mu-dişesı kalma ıgı a ı O ara 1 ta uvvet e rı" m ,· dar -olunabilir. kararları olanlcır 1 • vakkat maddelerde bir şey ilave cdc-
Cidal sırasında kurtuluş ve istiklal Teklif layihasının 7 nci maddesin- (Başı 1. inci s:ı.yfada) lim. Bu kanun tamamen buyurdukla-

maksadlarma engel olanları kahir de sayılan kanunlarla teşkil edilmiş rı espri dahilinde hazırlanmıştır. Ma-
kudretiylc ezen ve bugün kurduğu olan Heyeti mahsusalarca Devlet hiz- A~keri göriişmeler ruzatım bundan ibarettir.,, 
cumhuriyetiyle onbeş senedir bahse- metlerinde istihdam edilmemelerine Antakya, 27 a. a. _ Anadolu Ajan- B. Etili tekrar kürsüye gelerek 
dilen tedbirleri kanunlariyle, nizam- ve Ali karar heyetiyle 2330 sayılı ka- sının hususi muhabiri bildiriyor : mütaleasına bazı sözler ilave ctmiş-
lariyle tesisatiyle yerleştiren Türk nuna göre Devlet Şurası Mülkiye dai- General Hutzinger Anadolu Ajan _ tir. B. Hüsnü Kitapçı da Adliye Ve
milleti bu maksadlara vasıl ol_ resince atakalıların itirazları üzerine sına yaptığı beyanatta askeri müzakc- kilimizden avukat kadromuzun vazi
mak yolunda fazilet ve fedakar. tetkik ve tasdik edilenler de dahil ol- relerin tam bir gizlilikle cereyan etti _ yeti hakkında bir sual sormuştur. 
lık gösterenleri kahraman olarak mak üzere karar verilenlerin de af· ğini buna binaen bu müzakereler hak- B. Şükrü Saraçoğlu bu suale de şu 
naslı takdl

·r etmı·c:.se mahdud bir fına mütedair olan ve iki sene müd- k d S · 1 • d cevabı vermiştir: :ır ın a urıye gazete enn e çıkan ha -
~Umreyi cehil, gaflet ve kötü itiyad det bu aftan müstcfid olacakların bcrlerin hakiki menbalardan çıkmadı - Adaletin )'ardımcısı avukat 
ve telkinler tesiri altında şerefli va- maaşlı memur olarak kullanılamıya· ğını, Orgeneral Asım Gündüz ve Orta "-Adliye Vekaleti ne hakimler lc-
zifelcri idrak edememiş olan bedbaht- caklarına dair olan kayıdla madde en- Elçi Cevad Açıkahnı daha evcl Anka- hine avukatların zayıflamasını, ne de 

)ara ve bı"lhassa aramızda yaşamakta cümcncc aynen kabul edilerek lfıyiha- mahkemeler alcyhı"nc avukatların b · · ra'dan tanıdığını ve temasların hakiki 
ve bütün millet efradı gibi cumhuri- ya cşıncı madde olarak alınmıştır. kuvvet bulmasını düşünmüştür. (Ta-E ·· · "b" ·· 1 ~ "h ve büyiik bir samimilik içinde yapıl· 
Yet

in nimetlerinden müstefid olan ncumenın tcrtı ınc gorc ayı a· bii seslcrı") Adlı"ye Vekaleti her iki 
6 7 . . . ·lığını söylemiştir. 

bunların evladları ve akrabaları için nın • ve 8 ıncı maddelerı hükümet kuvveti de adaletin meydana çıkma-
. teklifinin 8, g ve 10 uncu maddeleri Fransız asken heyeti, Orgeneral k 

karabetlcrinin bir şaibe olarak hıcap 
1 

Hııtzinger'in başkanlıgvı altında, Al . sı için biribirinc yardım eden uvvct 
hissi altında duydukları manevi ıstı- aynen a ınarak kabul olunmuştur. telakki eder ve arzu eder ki bunlar 

Heyeti mah l l hl · bay Burje, binbası Bono. binbaşı Bri· 
rabdan kurtarmak şefkatini bekleme- susa arca a ey crıne arasında adet itibariyle birinin digw e-

verilip kendil · t bl"v l go ve yli?.başı Diikussi Tasel'den tc· 
)erine kar•ı da lfıtüfkarlıkta bulunma· erme c ıg 0 unmıyan ri üzerinde artması veya eksilmesi 

7 kararlara itiraz edebilmeleri hakkın· rekkiip etmektedir. . nın hiç bir mahzuru tasavvur edilme- değil işlerin icabı bir tevaziın bulun-
diğinden Kemalist Türkiyc'nin bü- da Milli Miidafaa vekilliğince hazır- Se('im komİl')"Onımun masını ister. Onun içindir ki bu ka-
yüklüğü ve yüksekliğinin bir atıfet lanıp Başvckaletin 2. ll. l937 tarih ve teblijii nun layihasını yaptık. Onun içindir 
eseri ve alicenabane bir mürüveti sa· 614288 sayılı tezkeresiyle Büyük ki avukatlar için de staj mccburiycti-
yılan bu af için Hükümetin telhis edi- Meclise sunulan ve Milli Müdafaa ve Antakya, 27 a.a. - Anadolu Ajan- ni koyduk, onun içindir ki avukatları 
len mucib sebcbler lfıyihasındaki dil- Dahiliye encümenlcrince tetkik olu- sı'nın hususi muhabiri bildiriyor bazı işleri yapmaktan menettik. 
güncelerine Encümen iştirak ile tan- nup Adliye encümenine havale huyu· Milletler Cemiyeti seçim komisyo- Binaenaleyh bizim istediğimiz ada-
zim edilen layihayı kabule şayan gör· rulan layiha bu evrak ile birleştiril- nu neşrettiği 21 numaralı tebliğinde letin yardımcısı olan bu iki kuvvetin 
müştür. mit bu kanun layihasının 3 üncü mad- seçim ameliyatına 26 haziran tarihin- biribirinc yardım etmesi ve aralarına 

desiyle kati surette halledilmiş oldu- den itibaren kati olarak nihayet veril- mümkün olduğu kadar bir muvazene 
Liiyiluı iizerinde tedkikler 

Encümen layihanın birinci madde· 
sını lstiklfıl mahkemesi karariyle 
mahkum edilmiş olanlara aid affi tcs
bit edilen kayıdlarla tasvib ederek ol
duğu gibi kabul etmiştir. 

Türk ceza kanununun ikinci kitabı
nın birinci babında yazılı cürümlerin 
mahkClmlariyle maznunlarının affı 
hakkındaki ikinci maddeyi hükümctlc 
mutabık kalarak yerinde bulmamış ve 
layihadan çıkarmıştır. 
Layihanın üçüncü maddesinde İs

tiklal mahkemesi mahkumları hakkın
da kabul edilen affın hakimler ve 
mamurin kanunlarına göre yapılan 
inzibati ınuamelelerlc ihraç, tard ve
ya askerlikten nisbetlerinin kesilme
si suretiyle alakası kalmıyanlara şa-

ğundan ayrı bir kanun halinde neşri- diğini ilan ve pek yakında Hatay'dan kurulmasıdır. 
ne mahal kalmamıştır. hareket edeccg· ini bildirerek Milletler ş b"" ·· ld 
Encu··menı·n degvişiklikleriyle 13.yi- ayet utun a ığımız tedbirlere 

Cemiyeti tarafından kendisine verilen ağmcn had" t b ı d hanın müstacel olarak müzakere ve vazifeyi sona erdirememiş olmaktan ~ . ısa un ar an birisini di-

kabulu
··nu·· Umum·ı Heyetin tasvibine gen aleyhine çoğaltır veya azaltırsa 

mütevellit teessürlerini ifade etmek· B"" ··k H 
arzcdilmck üzere Yüksek Reisliğe su- tcdir. uyu eyct ve Adliye Vekaleti mü-
nulmasına ittifakla karar verilmiştir. tcmadiycn bu meseleyi tcdkik ctmck-

Komisyon azasının büyük bir kısmı le meşgul olacağı için her muvazene 
Af projesiyle birle~cn proje hareket etmiş bulunmaktadır. Kalan· bozulduğu zaman ne yapıyorsak o-

Böylclikle adliye encümeni, heye· lar da birkaç gün içinde hareket ede - nun için de aynı şeyi yaparız. Fakat 
ti mahsusalarca aleyhlerine verilip, ceklerdir. öyle zannediyorum ki bugün mcvcud 
kendilerine tebliğ edilmiyen kararlara Beyrut, 27 a.a. - Hatay'daki Mil- olmıyan bir muvazeneyi daha ziyade 
karşı alakalıların itiraz edebilmesi Jetler Cemiyeti komisyonu sekreteri tevazün ettirmek emeliyle bu kanun 
hakkında, hükümetin Kamutay'a tak· Anker Kahire tarikile Cenevre'yc git- yapılmıştır. 
dim etmiş olduğu proje hükümlerini, mek üzere buradan hareket etmiştir. Ziya Gevher arkadaşımın dediği 
af projesiyle birleştirmiş olmaktadır. Komisyonun diğer azası da vazife- doğrudur, fakat bunun aksi olan ha-

Kanunun 3on şekli terine artık lüzum kalmamış olduğun- disclcr de olabilir. Mektebten yeni 
Adliye encümeninin tadillerinden dan onlar da yakında Avrupa'ya döne- çıkmıştır, ihtiyacı yoktur, şimdiye 

sonra proje şu ıekli almıştır : ceklcrdir. kadar maaş almamıştır, babasının ve-

ya kendi sayinin semeresi olan az bir 
şeyle geçinen fakir bir kimsedir. Bi
raz daha mahrumiyete katlanabilecek 
vaziyettedir. Binaenaleyh staja bura
dan başlamak daha muvafık olabilir. 
Maamafih arkadaşımızın hakkı var -
dır, doğrudan doğruya biraz aylığa 
geçirmek, biraz kıymet vermek otuz 
yerine otuz beş lira vermek daha mu
vafık olabilir. Bunun için her iki ka
pıy~ açı~ ~ırakıp vekalete selahiyct 
vcrırscnız ıcabına göre hareket edile
bilir. Her iki iyiliği mümkün olduğu 
kadar kanunun maddesinde münde
miç bir hale koymuş oluruz. Esasen 
avukat olabilmek için iki sene staj 
yaparlar ve aylıksız yaparlar. Biz bu
nun bir kısm.nı aylığa tebdil ettik. 
Şimdi Ziya Gevher arkadaşımızın mü
talealarında bir hakikat bulduğumuz 
için ufak bir tadilat yaptık. Yalnız 
henüz daha avukatlık kudret ve ka
biliyetini tasdik etmediğimiz bir gen· 
cin başkasının hukuku ile mahkeme
de uğraşmasını, teknik bir mesele ol
makla beraber, hiç bir memlekette da· 
hi tecviz edildiğini görmedik. Bina
enaleyh arkadaşımızdan rica erlece
gım. Bu noktai nazarlar:ndan vaz 
geçsinler.,. 

A ııuhrıtlıh iimme lıizmetidir 
B. Galib Pekel (Tokad) de avukat

lığın amme hizmetlerinden sayılma
yıp daha çok bir hizmet mukavelesi 
mahiyetini gösterdiğini ileri sürmüş
tür. 

Adliye encümeni mazbata muharri
ri B. Salah Yargı da avukatlık mesle
ğinin serbestliği ve avukatlığın bir 
amme hizmeti olduğunu söyliycrck 
ccvab vermiş ve ezcümle demistir ki: 
"- Avukatlar hakkın, adli~ mey

dana çıkmasında tamamiylc yardımcı 
bir kuvvettir. Yoksa sırf hasis ve mad
di menfaatleri bakımından avukatlar 
ne dcruhde ettikleri işdc m:.ivekkil
lerinin baziçcsi, ne de kanunun bir 
takım hileli yollardan işi uzatmak su
retiyle hakkın tcahhürünc veya ihla
line çalışan kimseler değildir. Bu i
tibarla hizmetlerinin gayesinden bu 
maddede tasrih edildiği vcçhile men
faatler beklenen bir mesleğin amme 
hizmpt; "" •• ..,h .. :"..ı .. c~ .. "1""., .... _ ......... 
tabiidir. Arzettiğim gibi bu meslek 
serbestçe icra edilir bir meslek değil
dir. Birçok kayıtlar konmuştur. Bu 
kanunla da bağlanmış ve devletin mu
rakabesi altında bulunuyor.,, 

Adliye Bakanımız B. Şükrü Sara
çoğlu da bu mevzu üzerinde demiştir 
ki: 
"- Efendim; eğer arkadaşımız da· 

ha geniş bir vaktinde tetkik etmiş ol
saydı eski vaziyetle yeni vaziyet ara
sında hayli fark olduğunu görecekti. 
Esasen maddeler birer birer geldikçe 
eski vaziyetle yeni vaziyet arasında
ki farklar birer birer kendisini gös-
tcrcccktlr. 

Avukatlık, arkadaşımın dediği gibi, 
dün ne iş görüyorsa bugün de o işle
ri görecektir. Ama dün gördüğü iş
lerden biraz daha fazla iş görecektir. 
Ve dünkü seliihiyet ve haklarından 
filan filan mikdarda mahrum edilmiş
tir. Avukatlık müessesesi d<>ğrudan 
doğruya adliye cihazının iyi işliye· 
bilmesi için zaruri görülmüş bir mü· 
essesedir, ve gördüğü hizmetler iti
bariyle kanunun çerçevesi dahilinde 
amme vazifelerini dahi bihakkın gör
mektedir. Biz demiyoruz ki burada 
avukatlar ba~lıbaşına bir amme hiz
metini, bir devlet memuru gibi vazi
fe görecektir, hayır. Aynı zamanda 
bir bakkal, bir tacir bir ajan dafcr gi
bi serbest değildir. Onu da kaydedi
yoruz, ve her iki manayı ihtiva eden 
amme hizmeti mesabesindedir, o keli
meyi koymuş bulunuyoruz. Zannedi
yorum ki arkadaş·mız bununla tat -
min edilmiş olur. 

"- Çünkü avukatlık hakikaten 
adaletin meydana çıkması için 
davanın neticesindeki m"!nfaatler
le tamamen alakaaını kesmiş aa
dece adaleti meydana getirmek 
için çalı§an bir mües_sese ~alini 
alırnıştır. Hiç bir maddı netice ne 
uzak ve ne de yakm herhangi bir 
davanm, fU veya bu neticede de
ği,iklik ve kararsızlık mevzuun
dan çıkarılmıftIT. ~vukatlı~ m~ -
easeaesine devlet elıyle mumkün 
olduğu kadar arkı bir kontrola ta
bi olmak ve onları adliye müfet. 
ti.terinin tefti§lerine tabi bulun
durmak, adliye c&.miaamm devlet· 
ten aylık alan memurları gibi doğ
rudan doğruya BüyÜk Meclisin 
yakın bir alaka ile takip ettiği bir 
müeaseae haline koymak iatiyo
ruz. Biz burada avukatlık vazife
ainin amme hizmeti gören bir hiz
met meaabeainde olan bir müeue
&e olduğunu ilave ettik, zannedi -
yorum ki ukadaılar bu küçük ke· 
lime IUtfunu avukatlık mealeğin-

den eairgemezler." 

B. Salah Yargı tekrar söz alarak 
memleketimizde avukatlık müessese
sinin geçirdigi istihaleleri anlatmış 
ve bugünkü neticenin en mükemmel 
o!~u.ğunu söylemiştir. B. Ziya Gevher 
Etılı de avukatlığın amme hizmeti o
Jar~k tarihin pek eski devirlerinden 
berı mcvc~d bulunduğunu söylemiştir. 

BB. Alaaddin Tiridoğlu (Maraş) 
Ahm~d ı.~ilmi Kalaç (Kayseri) ve A~ 
ka Gun~~z (Ankara) projenin 2 inci 
ma~desı ~zerinde dü!iündükJerini sö -
lcmışlcrdır. y 

B. Hikmet Bayur (Manisa) ve Mu 
~iddin Baha Pars (Kars) da avukatlı: 
gın d~vlet camiası içinde işgal ettiği 
"':evkı ve medeni milletlerin bu yolda
kı mevzuatına dair fikirlerini söyle
mişlerdir. 

~· Şükrü Saraçoğlu hatiblerin söz
lcrınc cevab vermiştir: Verdigi ceva
bı ayr~ sütunlarımızda bulacaksınız. 
Adlıyc vekilimizin verdiği geniş i

zahattan sonra avukatların iş takibi 
hususundaki hak ve salahiyetlerini 
tesbıt eden maddenin göriışülmesi sı
rasında ~azı m_ebuslarımız söz almış 
ve hususıylc hır dava ile alakalı olan 
vatandaşlara ve bunların yakınlarına 
da bu hakkın tanınmasını ileri sür
müşlerdir. 

B. Sara~oğlu bu mütalealara karşı 
demıştir ki: 
"- Bur.ada mevzuu bahis olan şey, 

~amamen ıhtılaf ve nizadır ve hukuki 
ıhtiHifJa:dır. Hukuki olduğuna göre 
mes~l~nın hukuki bir şekilde hallcdil
mcsı lazım gelir. Arzcttiğim gibi mün
hasıran §u veya bu işi yapanı henüz a
vukat yapmıyoruz. Bir gün belki bura
ya da_ var~c~ğız. Hatta belki bir gün 
c~z~ ı~lc_rını de ayıracağız, Bir ecza 
bakımını tekrar bir hukuk hakimi 
y.a~mıyac~~ız. Oraya doğru gidiyoruz. 
Fa.kat bugun avukatlık mesleğinin ku
yudatı arasına bunları da almıya kal
karsak yükün altında ezilmekten kor
kuyoruz. İhtilaf hukukidir. Binaen
aleyh bu ihtilafı hukuk adamlarını si
nesinde toplayan baro ve avukatlık 
müessesesi en yeni takib edebilir. 
Şimdi kalkıp arkadaşımızın söyli

yece.ıli bir şev vıarıhr ~---- .... .._ '--·· 
!dl 1 genııı t"UCLUK \it: UIU.K.lt;~t:O hakları 

kaybctmemiyc çalıştık ama, diyemez
dik ki jandarmalık ediyorsa, münha
sıran idarenin bir şubesinde çalışıyor
sa oradaki hizmeti lazım gelen tecrü
beyi vermiştir, bunu staja kabul ediyo
ruz. Bir formül ile gene bu hukuk sa
hasında çalışanların bir kısmını alabi
lecek bir teklif yaparlarsa buna itiraz 
~tmem. Ama hukukla meşgul değildir, 
ıhtısası kendi sahasındadır. 

Sonra benim kanaatimce, hayır, ka
n~nca, hükümetçe, encümence düşü
nulen şey her vatandaşın kendi hak
kını tamamile takib edebilmesidir. Bu
nu temin eden hükümler de mcvcud
dur. Fakat bilmiyorum bazı arkadaş
lar bunu niçin böyle yapmışlar
dır. Niza ve ihtilaf bulunmadığı tak
dirde her i!ii herkes takib edebilir. Fa
kat ihtilaf çıktığı zamandan itibaren 
avukatlık müessesesi harekete geçer. 
Bilakis ihtilaf ve niza haricinde kal
mı~ olan işleı de avukatlık müessese
sine haram edilmiş, menedilmiş işler
dir. 
Şimdi bizim derpiş edemediğimiz u

fak bir hadise kalıyor. Ben şa,hsen bu
nun düzelmesine taraftarım. Dendi ki 
babası oğlunun işini takib etmesin mi? 
İhtilaflı ve nizalı olursa edemiyecek
tir. Halbuki iş babanın olursa oğlu, 
kocanın olursa karısı, karısının olursa 
kocası ,oğlunun olursa babası takib e
debilmelidir. (Evet, sesleri). Bunu te
min için arkadaşlar, karısı, kocası, o· 
ğul veya baba vekalet alarak bu gibi 
işleri takib etmesine ben de tarafta· 
run, maddenin bu şekilde düzeltilme
sini rica ediyorum.,, 

Bu madde hakkında B. Galip Pekel 
tarafından verilen takrir okunmuş, fa· 
kat nazarı dikkate alınmamıştır. 

Avukatla müekkili arasında tcsbit 
edilecek ücrete dair olan maddenin 
görüşülmesi sırasında da birçok ha
tiplerimiz söz alarak bu hususta va· 
tandaşların hakkını koruyacak hü• 
kümlerin çok yerinde olduğunu 

tebarüz ettirmiş ve bazı noktalar 
üzerinde fikir yürütmüşlerdir. Bu 
mevzu üzerinde · en mühim hükmün 
halkın avukatlara olan itimadını sar• 
sacak hadiselere yol vermemek i~in 
şiddetli bir 'disiplin ve müeyyideye 
ihtiyaç olduğu merkezinde toplanmış· 
tır. Adliye encümeni mazbata muhar· 
riri B. Salah Yargı hatiblere bu hu· 
susun tamamen temin olunmuş bulun· 
duğu yolunda ccvab vc::rmiştir. 

B. Şükrü ·oülez (Bolu), avukatlıı 
müekkili arasında tekarrür cttirelcce1' 
olan ücretin projede yapılacağı bildi• 
rilcn tarife dahilinde olup olmıyaca~ 

(Sonu 8. inci sayfada) 



Ba.,c:ehrin su ve ye"il ha t. . d. d. .... .. sre ını ın ı-

en riftlik pla1"ına g ·d r ,- . ı en şu genç kız-
daki sevınce bakın 0 b. . ··· ıraz sonra 
P!ajrn serı.n dalgacıkJa;rnda rahat 

bır nefes alacaktır. 

Başşehrin biricik zevki güneş ve Karadeniz banyo:su .. 

Banyo'darı sonra yayla güneşinde yanmak ve dostlarla biraz muhabbet 
etmek de lazrm. Soldaki delikanlı, deniz kıyılarrndakilcrini bile imrendi

recek bir neşe içinde kulaç atıyor .. 

_ .ık;;rdtı barıyoJ.ın sonra ~aka \'e 
tııııziblik ... Solda neşe içinde oymyan 
ve yüzen genç kızlar.. 1923 Ankara
s:nrn, en geniş hayalJileri bile boz -
kırda bu sahil ve spor ve neşesinin 
doğabileceğini düşiinebilmi.şler mi 

idi acaba? 

Burada su ve deniz oyunlarrnrn her çeşidine rastlars. 
nrz .. Küçük yelkenlilerini yayla rüzgarlariyle şişiren 
bu çocukların yarrnrn büyük denizcileri olmıyacağını 
kim temin edebilir? Şu genç kız belki senelerce ls
tanbul'da oturmuş fakat yüzme öğrenememiştir. Yayla 
suyunda emeklemiye başltyan bu genç yüzücü bel ki de 

yarın Moda'nın yüzme birincisi olacaktır. 

\' 

Herkes çiftliğin yeşilinden plajından gazinosundan 

istifade etmezya, bazıları da nefis kira .;/arrn;ı dadan

mıştır. Yukardaki çocuğun ceblerinin ş:~.;·4i{;ine ve 

yüzündeki cAJi ciddiyete bakısı 



İhraç nıallarunızın 
murakabesi etrafında 

çok mühim bir konferans 
Dün letanhul' da bujday, arpa, ;rapajı ihracatplan toplantum. 

a ~ V ekileti iç ticanıt """"" müdürü B. Mümtaz Rek'in 
'Wrili çok entereaan konf..- tudur: 

- Sa7m ihracatçılar, çıkılmuı o ni9bette kolay bir hale ıel· 
8on üç aenelik ihracatımızın yılda mittir· 

.-.ti olarak 23 milyon lirumı, yinı Dlf lkareıte büim f1Diyetimü 
umumi ihracatımızm aynı yıllarda va- ___ u_ ~ 
ad y6ade yırmiaıni tefkil eden fm- ıwuw' 
clıJr. çe*debia kuru üzüm, yumurta Dıı ticaret milaalObetlerincle karar-
w pa•unut mahaullerimisin ihraçları-, ııslık, mübadele cereyanlarmın iatik
m devletm murakabe ettiii malUın· raraıslıtı ve bilb1M1 aür'atle i9tika-
41ar. met deiiftirmeai pi h&dlaeler her 

BuDlara illveten buğday, arpa, tif· memleketi bu pcHte ıöre tedbırler al-
dk, yapaiı ve portakal maddelerinın maıa aevketti. . 
ele kontrolü tekarrür etmittir. Bu hercümerç ar•ında biaim vui-

1937 1ılı iatatiatiklerine nazaran bu yetimiz nedir l Devletin, dıı piyaaa
dlrt maddenin ihracat kıymeti, umu- lardald biuemisi mabfus tuta:lak ve 
mi Uancatımum yüzde 18 ini tefkil ıenifletmelt için, kıaa vadeli &nlaflDA· 
etdlim ıöre, bu sene içinde yenini- lar, ldirinı ve takla yolları &i'bi dün
Mm!W!!elerimbin de talDikatına ıe· yanın cereyanı~• ve bidiaelerin aeyri
tiHnce. yıllık üıracatmusm takriben ne uycun tedbırleri ı11iıtı malUınu
,W. kırkı kontrol edilmif olacaktır. nuzdur. 

Kontrolü teJrarrür eden buiday, ar· . Hat_tt. kli~inı ve takaa &ibi bası ted· 
pa ,tiftik ve yapağı maddeleri için ve- bırlerın netıcesı olarak saman saman 
111Jetse birer nisamname önprojeai ha· mallarımıza bir piyuaya ıirmek için 
mrlıom'fhl'. i9tianai denecek derecede kolaylıJr.lar 

Ban1ara son fekwleri verilmezden da temin edilmittir. 
...ı altlwkr ihracatçılarla gdrilpnek Fakat bütün bu ıayretler neticeıin· 
tlaere bir toplantı yapılmaaı muvafık de dıf piy~ bue açılırken, orayı 
&6l'iUmilf ve bu imkanı vermem ıiz- malımuın kalıteai ile fethetmek zaru
JeMeıı rica olunmuttu. r~ti de .bir defa daha kendi•ıni hıaet-

Bu toplantıya, alika göstererek itti· tırmıttır. . . 
dk ettiiiııbden dolayı bepiniae ayrı ~rudqlar, tıcaret mukavelelerı, 
ayn tetekkiir ederim. klırını anlap>a•arı, taba yolları, bti· 

. tün bunlar yenı pıyualar kazanmak ı-
lfmdiye kadar ~a~tı&muz nızamna- çin ve hiç olmaua mevcudu muhafua 

melerde olduğu ~ı, yapılmaaı tekar- etmek içın birer fınattır. Ve unutma
dr eden bu yem ~n~nameler hak- mak lbım ıelir ki, dünyanın bupn· 
kında da, ~ıymetlı m~talealarız:ıudan. kü haline nuaran cereyanını ıüra'tle 
8ellelerln ı~ere verdıği. t~rübe ve deiiftiren fırsatlardır. 
wkuftan latıfade etmek ııtıyoruz. Bu öu tıraatlardan, mallarımısı mtııte• 
..ıa.adla, h~r mahlul~ ayrı ayrı top- rileramıse beiendumek ve ıırdiiımia 
Jantılar tabi~ ecHlmi~ • yerlerden artık bır daha çılrmamaır ıu· 

Yarından ıtibaren ılk olarak buiday retiyle iatifade etmek, bır aarurettır. 
lnrlne sa1lfan iıhracatç~armuzla top- Yokla, yerimui bafularına terket· 
llllulank,j • huır~ıt ~·aı:~aın~tiön- mek tehlikesi ile Jrarıılıf""lmız tabii 
pro, •mo 10n fC ı ver ece ır. te- bir netice olur. ..._n, 4 temmuda arpa,11 temmuzda . . . 
tiftik " 18 temmuma da yapağı tise- Nıtekam, Mıaır pıy .... ının yıllar· 
riae if ı8ren lhtiua uhibi tacirleri- danberi e~ büyük elma aatıcıaı mem
mlsle toplu olarak ıörüteceğis. leketimis ıken bafı bot ihracatın, kurt· 

Bu &6rilfmeler neticeıinde kati tek· lu meyvalar ve kötU ırnballjb aevki
llnl ..... olan projelerde de ihracatı· yatın bu yakın puarı dünyanın öbür 
IDISlll aıraJrabeei ve mamullerimi&lıı ucundan denisler qarak plea Kail· 
Ju1..,...lenclirilmni yolunda hUkümet• fonılJ'Mlll~ •' l•r- llolay
P lloamut olan ewı.ra ve umumi ca kaptırdıcmı hatır lanınu. 
mmfaatlere uypn dilfeıı Jateklerini· Binaenale,b. bir taraftan yıllarca 
.U. ıer almam tabiidir. ihracat yaptıimm puarları mubafua 

Ko1"1'olun elıemlyed 

ç.a.-•armusm teferruatına cir
mudell eveı. kontrol ve ıtanıdardizu
JOA itlerinin lüzum ve ehemiyeti ilze
dade bir as durmak ieterim. 

Bllirainis ki, mallanmızın kalitece, 
tMDifçe n ambal&jca ialihı. ve malla· 
na-.ı ideal olarak aldılmus atan· 
.....,..,. yilbeıtmek yolunda alınmıı 
:.olla tedbirler, urfedilen pyretler 

r&1'0Dl:rol n atandardisuyon meaai1i ıı· 
tik formülde iıfadeeıni bulmakta· ...... 
Y•dıtnrı fU Hilelerde pbld ol-

.. ammu piyuaJarm daralmuı, dit 
:t1:1f9t cenyanlarımn karanıslqmuı 
... b&dt8eler ve derin deiifiklilder, m m111lnia lilsum ve ehemiyetini bil-
~ tebartb ettirmektedir. 

Plıb.t, biz pnu da lllve etmek illıe. 
ds ld, normal elif ticaret devrinde da· 

balumıaydık. bidm ihracat ticareti

etmek n diler taraftan ticari polkika 
ile iıtilDll olarak pdiiimis puarlar
da daimi bir mahreç temin edebilmek 
için çalıflllak aaruretindeyiz. 

Bu çalıflDalarm namı, miifterile
rimize temis, hilesiz, tanif edilmit. 
ıtandardlandırılmıı mal temini tqkil 
eder. 

itte 1705 ve 3018 numaralı kanunlar 
bu saruret ve ihtiyaçlara cevab ver· 
mektedir. 
Buıünkil kontrol aiateminl vaset

mit olan bu kanunlar, evvela, ihraç 
mallarımuda hile ve taititln meni ve 
IOD.ra da, mallar11DU1 tipleıtirme ve 
atandardlqtırma ıuretile kıymetlen
dirmeli istihdaf ediyor. 

Blltihl bu tedbirler de, mabamı mut 
teriye belendirmek ıuretlle alıcı piya
aalar~ yerlqmek milfterllerlmbi 
artırmak, yeni yeni piyaaalar elde .et· 
mek ıibl nJha! pyelere müteveccih 
bul~ır. 

'falılfln ,,..., 

ULUS ·-·--
lstanbul'da eğlence 

yerleri çok ucuzluyor 
(Bqı 1. iaci say/ada) 

bil bet kuruftur. En ıua kahvelerde 
meHli Tobtliyan'da vaziyet böyle
dir. Yalnız iatiyenler daha ucua fiyat· 
il. verebileceklerdir. 

içkili fakat çalgısrs yerlerde içld· 
ler mutlaka bol meze ile verilecek 
buna mukabil halktan alınacak olan 
llcret içilen içki tiıesinin hakiki değe
rin.in bir mislini geçemiyecektir. Me • 
ıell: Çalgısız bir gazinoda 49 luk bir 
rakıdan bol meze ile birlikte 98 ku
ruıtan fazla para almamıyacaktır. 

İçkili fakat çalcılı yerlere gelince: 
Buralarda eğer numaralar da vara. 
geııe bol meze ile verilecek olan iç.ki
lerden içilen içki ıiteeinin hakiki de· 
ğerinin dört miıli alınacalctır. 

Bu yerlerde çalgı kıemı daha baıit 
iıe yani numara yoksa üç mieli niabe
tinde ücret alınacaktır. Ancak bütün 
bu kabil yerlerde bu fiyatlardan daha 
ucuza atıf yapılabilecek, fakat yukarı 
fiyatta aatıı yapanlar fiddetle ceza. 
landırılacaklardır. Avrupa'dan varye
te, revü getirenler huıual bir tirif eye 
tibi tutulacaklardır. 

Tirifeleri müeuese sahibi biszat 
belediyeye gıtmek suretile bu fonnill 
dahilinde belediye ile müıtereken 
tanzim edecektir. Tarifelrin tama
mile tatbik edilmesine hem belediye 
murakabe bürosu, hem de sabıta ne
zaret edecektir. 

lstanbul'da sebze ve 
meyve de ucuzhyor 

1ıtanbul, 27 (Telefonla) - latan • 
bul belediyesi etten sonra ıebze ve 
meyve fiyatlarının da tedrict ıurette 
dütürülmeıi için tedkiklerine devam 
ediyor. Bu tedkiklerde, bilhaua h&l
de yapılan aatıtlar kontrol edilmek
tedir. Fiyatların daha ziyade dllfil
rülmeai imk&nları ve bu yolda alm
muı icab eden tedbirler arattırıJmak
tadır. Mumafih belediye sebze ve 
meyvenin gittikçe ucuzlamakta oldu
iu ve daha batka müdahalelere lüzum 
kalmıyacağı kanaatindedir. 

Ekmek itinde belediye kendiıini 
daha fazla vuifedar görmemektedir. 
Çünkü bu mesele ile bilbaua Ziraat 
Bankuı meıgul olmaktadır. Nakil 
vuıtaları tarifelerinin daha ucusla • 
tılmaları için tedkikler devam edi
yor. 

Beynelmilel ticaret od'ası 
türkheyeti 

Lıtanbul, 27 (Telefonla) - Beynel
milel ticaret odaaı dlrk heyeti bu sa
bah saat onda ticaret odasında ıene
lik içtimaını yaptı. Büdceyi konuttu 
ve kabul etti. 

lan tarafından reamen hükümetimiain 
ıttılaına vaz olunmuıtu. 

Bu bidiaeden sonra dürillt tacirle
rimiz yükaek evwaflı bugdaylarına u
zun zaman bu piyaıadı değer fiatı el
de edememi9lerdır. Bu gibi hallerin 
piyualarda fena tesir yapmMı ve ra
kipler tarafından aleyıhımise ietiamar 
olunması pek tabiidir. 

Bunun için mllrakabe nbamnamele
ri bahae mevzu olunca bu ve bwıun ıi· 
bi bidiıeleri hatırlaınamıı faideli o
lur. 

Halk avukata verdiği 
İşin ad{llet dairesinde 
Çıkacağına emin olabilir 

Adliye V ekilinıizin izahları 

Kamutay avuftatltk 

··- projeslll .... eli 
(Bqı 6. ıacı aylada) 

iı hakkında bir aual 80l'IDUf " buna 
B. Şükrii s.r.ııu fU cevabı Te11D1f
tir: 

.. _ EneJA Şükrü arkadaf& cevaıb 

vereyim. Seri>eattir, tarrwnen istedik
leri fiat üzerinden puarlık yapıp mu
Jra.ele yapacaklardır. Ne fayduı var
cllr. Mevcud bir tarifenin bulunmaaı. 
PbU'hp bir delil olur. Fayduı bu. 

(Ba§ı ı. iaci say/ada) açık sellhiyetler diye tel&!dd ettik. Ve dur. Arbda,umn1«dup feY iki ceb-
ıoalavya kaııwılannda, avukatlık im- bütün bunlara mukabil dedik ki daire- helidir. Yalnıa bir cebheli tutarak ta
me hizmeticHr fOklinde mutlak olarak leııde ihtiWlı ve nizalı olan ifler varsa bit haldı &örtinilyor. O pek istisnai 

vukatlı b ih • ~llerde belki mukavele yapmadan. 
vardır. Franaa'da yapılan ita • u tillf ve niza çıkmadan evci avu. bidiaelerle Jrarıı Jrarfl)'a tatbik oluna-
ğı iki ıa.ma ayırmıflardır. kat bu iti takipten memnudur. Ancak cak bir maddedir. Fakat ay.nı aamaoda 

Biriai mebılrim hw:urunda yalnız ihtiW ve nisa tahakkuk ettikten IOn· hemen her davada tatbik olunacak bir 
murafaa ve müdafaa ile meffUl olur· ra o iti takip edebilecektir. Öyle zan- maddedir. Çünkü ild taraf ibmei di
lar. Buna vanncıya kadar icra, tebli • nediyorum ki bu hududunu çizdiğimiz va ettiği Hman taraflardan birisi da· 
ğat, gün tayini, mehil, itiraz... Bun· ıelihiyetin eauı biç bir ..akit burada vayı kaybettikten soma kaybeden ta
tarla da mqgul olan ikind bir mües- arkadqlanmnı derpif ettiii cil>i nü- rafa maarifi muhakeme hükmedı'lır' • 
ıeee vardır. İkinci müeueaenin Jıbme. dirf~ala. giimriik arumdaki ihtiW değil- Eter dilfünecek olursak hakikaten bu 
ti de Amme hizmetidir. Bunda hiç mikdarı tellbit etmek zarureti vardır. 
ıüphe yoktur. Bizim avukatlarımız her Böyle bir teY yoktur. Eier böyle bir Bu pyet basit bir baktır. Mukavele 
iki mileuesenin yaptıkları ip de üzer- ihtilaf varsa bis bunun hallini biliriz. tanziminde ıerbeat oldukları isin bu 
lerine alchldan için Amme hizmeti yap- Ancak phısla Daire ibtil1f haline gel- maarifi muhakemeyi de kartı tarafa 
bldarmda hiç ıilpbemiz yoktur. Bunu mipe, nüfusla ıUm.riık &rM111dald ih • yüklemek iatiyeceklerdir. Bu malma
böyle kabul ettik. Ve bu kelimeyi ya· til&fı, nizaı hal için bb baıka bir pil ru kaldırmak için muhakeme netice
zarken, bunlar hakkında timdi ne dtıfilnUrüz. Biz phıala mile.eae ara- ıinde kartı taraf mahkimı oluna w 
yapıyoruz, istikbalde ne yapacağıs. smdaki ibti1Afı ve nizaı U.tediyoruz. kartı tarafa tahmil edilecek tkret tari
Bunlan çok iyi biliyorduk. Bunlar Nüfus kiğıdı çıkaracak diye avukata fen.in bir misli ile üç misli arasında 
ad&letin yardımcısıdırlar. Adileti, da· müracaat edilecek... BCSyle blr ıey gezinebilir, kaydmı koydux. Lıterae 
Wete aevkeden bir istikamete mlni o- yoktur. Nilfuı kiğıdı için ben de, her tık mukavele SO miali fula olıun. B'9 
lacağız. vatandat da kendisi için, doatu için, naenaleyh bu nobandı, lbım bir mad· 
Şimdi avukatlık müa.eaesi bu vazi- arkadqı için istediği daireye müraca- de idi. 1ıtianai ahvalde arkadafımm 

feyi üzerine alır ve bu yolda yürür ha- at edebilir. Yalnız kendisine ait olım- dediii nokta da tatbik edilebilir. Fa· 
le geldikten aonra adileti tevzi etmek yan bir tapu koçanını çlkarmak için, kat aleJAde ahvalde mawifi muhake
aanatı hiç tüphe yok ki bir imme his • İl ihtillf vaziyetine gelmipe, ~rt~ bu, menin tahsili için ıörülüyor ki bu ra
meti i(a etmek demektir. Bu imme avukatın ıelihiycti altına gınnıt bir kamlarm altında kalmuı zaruridir. 
hizmetinin ifası için bir müeueıe ya· it demektir. Biz böyle tela~~i ediy~ Binaenaleyh bir mi.ali ile üç milli ara
nında bulunur ve bu müeuese lmme ve sanıyoruz ki avukatlık mueseeaea.ı- •mda kalmalıdır. Eier dlvamühim ve 
vazifelini ifa huauıunıda, meaul olaa ni mahrum ettiğimiz meut sahaları- mupu1 ise hikim ona ıöre maarifi 
makamlarla yanyana çalıpr, ve onlara nın yekOınunu, yeni verd.iğimizıi zan muhakeme tahaillne karar verir. Buit 
yardım etmek vazifesini üzerine a1mq ettiiimis nimetle karııl&ftıracak olur- ile tarifedeki parayı alacabm der. 
bulunur. Buna Amme mileueaem de- sak, avukatlık müe11ele9i her halde Mew:uı akıntdan L-1..1..--~-

klr etmlf addolunmu. Ama, manevi -~-
mek, belki kelimeainin tah•rmnülün- noktadm memleket için, memuriyet- Bu kanun bu vasiyet için bir iyilik 
den fasla bir yük yüklemek olur." ler için, vakalar iç1n ve blltün avukat· koymuyor. Bu mwc.ut bir ııkmtınııı 

22 inci maddenin c6rütülmeainin hk cemaati için daha .alim biır uaule devmwıdan ibarettir. Fenalık da ıe
Wi oldup bakJanda verilen bir tak. girdiğimiz bnaa.tindeyis. Yalnıs kon· tirmiyor. Bueinki1 hali ne tqdid ne 
rir okurun ut ve kafi cBrlllerek diler trol için alınmıı, mauliyetlcri ma- çok tahfif ecHyor. Avukatlık meelekı 
maddelere geçilmiıtir. BB. Galib Pek· lQm, ııkı bir murakabe altındaki in- iyi bir meılek oJmıya bqladıiı dlDaD 

el'in ve Akagündüz'iln maddenin ele • sanlar, ihtilaf ve nisalı olan itleri ta. çok avukat bUlunaıı ft)'& hiç olmıyan 
ğiıtirilmeai hakkındaki takrirleri na • kip edebJ.lir dedik. Eğer bu tlbirler yerlerde bu aıkmtılar kendiliiindeıı 
zan itibara almmamıt ve 22 nci madde ki, tabii bafka memleketlerde tecrübe bertaraf olacaktır. Mevcud aıkmtl)Q 
aynen kabul olunmuıtur. edilmittir ve oralarda da vardır. Bb tedricen beıuraf etmiye çallflC&lız. 

..4""1tatlann göreceği ifler buna niza kelimesini de Ulve ederek Şunu Uhe etmek istiyorum. Alıladı· 
Projenin 23 üncü maddaıinin aöril- daha geniı bir bal koyduk. Şayet d~ iımı smııediyorum. Di~ iki ihti

tülmeai aırumda da birçok hatibler geoit veya daha kuvetll blr bale koy· mal ldhuı içeriainde; birm do~
aöa ahmt ve avukatlarm. haqi itleri mak mümkün olaydı bunu da yapa- dan doiruya mubftle yapmamlf m
Jöreceklerine dair cflltUndüldedni eöy- caktık. Fakat unıyonu: Jr1 ba koydu- unlara, Hdnclai J&pauf nya . yapma
lemf§lerdfr. ğumut çerfeVe 'lttft 4eııeeecte bfttU llllf lral'fl tanla au:1at ilcr.ctı. • ma-

Adliye encümeni mubata muharriri bir çerçevedir. Nihayet bu çerçeve da· urifi muhakeme taıbmi1 edilecektir. 
B. SaWı Yarcı, avukatlılm dar bir biılinde meseleyi halletmek yolunu tut· Davayı kaybedface birinci defa 50.000 

b dildi~ halr'--...ıı Uf oluvorus z.mediyonam ld ya- liralık muk&Yele yapmı.f fakat tarifede 
çerçeveye ure •• _._.. mUta- mkm bir i"-.Ll.'-~'de memnunl- daya· SO lira i9e 1m1kat Uıcreti için yepılacak 
lea yürüten B. Galip Pekel'e cevab ve- ~ :r- ,_,__ -'-"·-' di 

k jede Lsı 1 bir ı-Lı caı.ız mut..-ya50,100 1 --.... 1SO yorws._ 
rere pro uoy e lllllllU' mlna- • • U/'-'- •-/ele iL..ıl~/lar §ükril GtUu (Bolu) -Eter 500 U. 
mu tuammun eden bir hllldlm bulun• Ul5 - ~ ra ald dee? 
madıfını aöylemlftir. Gerek B. Galip Admdqlann dedikleri al>i ufak te- Adliye Veldli llkril Sançoilu (11e-
Pekel'in ve ıerek diler hatiplerin, dl- f-'-, blr liralık, _rJID llraık lbtillflar nmta) - o ..S..ı serbesttir. Yani 
fer ihtıaa ve mellek erblbuun da•· - :r- ilk uka ı fbu rbeettir il 
vukatlık baklarmdan latifede etmeleri vardır, yok.tur elemiyorum. Bk bclm: ekk: ile~ ar~ ücrete·.:: 
hakkındaki diltUnceler1ne de B. Sara- dan yol paruı istemiflerdir, bul1U JID Jetten b1ıfka bir mana tqmuyor. Mu. 
çoflu ıu cevabı vermiftir: lif koymuı ohıblU.rler. Bu bdmm altı kavele ile ondln çok yübek para late-

Y.afandatlar 1cani ol.unlar ! çocuğu vardır. Senin -'ti çoculun dili aman kartı taraf onu delil olarak 
•• -Arkadqlar, kanunun bu mad - yoktur deniyor, ymbud da HDin altı ıaeterebllir. 

delini Galip Pekel arkadqm nmıetti- çoculun var ama to,._,oruz derler- Bu isabattan eoma projmin diler 
il cibi avukatlara fula bir menbai va- ae ki böyle diyecekleri tahmin ediıl· maddeleri de okumnut ye .... h bir ta• 
ridat temin etmif olmalı: için yuma • ~ bun.tar insani bialere, adalet hie- dile utrMMdm mlaıke\"O •e klba1 e-
cbk. le~ halel pttrlr. Bunu memur dilımittir. 

Galip Pekel arbdq, yer yer, ce- halletmen• derhal Amirine mnn.c:-t Bundan eoara rv,.,...,..._ diler 
maat, cemaat hitaplarda bulundu. Aa- eder. Böyle klSyliller aTuında ufak te· maddelerine ıeçilmlfdr. DUn bbu1 e· 
kerlere, maliyecilere, idarecilere hitap fek nisalar olabilir. dilen kanunlar arasında ceza evleri• 
etti. Bu arada beni Utifatlan aruma Ali mektep mezunlarına cellnce, mum mtidürliliünün vazife ve tCıfldl&-
Jranpırdı, tqekkllr ederim. Bu dera- tına, ıUmrük tarif•i kanununa ı.th 
ten ilk fırsatta lıtifadeye çalıpcafım. Avrupa'da tabıil etmif, M.UUdye'den tarifede deiltikllk yapıJm.ma, plt-

ISmtlak aurette, metodlarım d .. 
~:l!lttlırliM~ ve medeni lleme hayatımı• 
~ 1* ..n..mda da intibak eylemek 
~-••n ye mecburiyetinde idi. 

• Tav vermek bahaneeiyle üzerine 
kola doluıu ıu dökulmüı tiftikler • • 
Parça, çakıldak ve diğer yabancı mad
delerle karııık yapaiılar - otlak diye 
aevkolunan parçallDmlf ana mal aöm
leldcri ıibi miullere sadece tema ile 
ıeçiyorum. 

Sayın ihracatsıJar, Bunlar bilplslik veya ihmalden ıi· 
T&ifltln men'i, çalıflllllarmmm ilk yade, katil niyete tem111 eden haller· 

merhaleaial tefkil etmektedir. Bu dir. Fakat derhal il&ve etmeliyis ki, bu 
merhalede, Jranunlarımıı ye nlamları· miallır ancak çok mahdud kimselerin 
mu ihracat mallarımın tq. toprak li· eseridir, ve Türk ihracat ticareti, bir 
bi yabacı maddeler karıttırmak ya- kül halinde, iktıaad aavqımısda ten· 
but sair maddeler illvesl auredyıe bu dilerine dilfen vaaifeyi yüksek bir 
mallarm terldblDi bosmak, a.cten .. moral ile yapmakta olan fUurlu kimae· 
ıatınak ılbi aaydmaı usun dren tal· lerin elindedir, ve bunları korumak 
flf n hile yollanıu kapatmaktadır. llmndır. 

Bu kanun, blr tek it için yapıldı. mesun olmuı bu adamlarm avukat ol • rol kanunWWD biriDci maddeaine bir 
Avukatlık mileueaealne tevdi edilen ...ıarı için hiç bir mini k1Jrn1m19tır. fıkra eklenme8lae, Jtibek iktılad " 
itler mademki oraya teril edilmlttlr. Bunlardan bir teY iatemiyorua. Bunlar ticaret mektebleriniıı Klllttlr BıunJı
Artık ipn hale ve adilet dalreslnde çı • yUkW tahailli kimaelerdlr. Bu insı- iı'na devrine, Tilrldye'de açılacak ... 
kacağına vatandıflır evelden' kani ol· bat tqkilatmm lltma ıeçlnis, rica e • ternuyoaal p111&1ar n eer&ilerin wr· 
ıunlar diye. Bu, nud oW>illr? l.ıedik diyoruz diyonu. Bunu demiyellm ıi n realmlerden muafiyetine ai4 .._ 
ki, evelt avukatlık " awkatlar, mu- mi? Bunu demememls bir !Ulan YUI· nunun UçOadl maddeeillln bir f*nlı
but bir mellek oı.wı, sene ilıtedik ld feyi ifa edenler kontrolaus kalam de- nm deilftirilm•ine aid kanunlar bu· 
bunlamı dairei lttipH. hududu, tam mek gibi blr 9ey oluyor. Y&bek tab.&- ı~dır. 
çerçeveye a1ımmt blr fddW- teabk e- limi yaptım diyenlerin 8taj yapmw K81Dut8y buıüıı IUt 14 de tıoplau· 
dilmiı olsun. da llzım geliyor, onu da 16tfetainler, caktJr. 

Blru evet konUf'llln n bul ar • yapımlar. Eler Medill mutlaka bunlar 
bdaflarm auallne" ıttruma maruz ıtaj yapmam veya uaule riayet etme- Sadabad lı(evsuatımu artık bu fiilleri ibra· Beuen, temsil ettlflnis Türk ilıra· 

catımua n binaenaleyh ml1U menfa- cat ticaretinin temi.ı,ldı üıtüne en kil· 
atlerlmise bir nm auikaat cirm& ball· çük bir leke ıürtilmeaine herkesten e· 
ne koymuıtur· Bu fiilleri irtiklp eden vel aisler ruı olamuıınıs. İfte bu au
n bundan dolayı Tlrk ihracat taciri.. retledir kl, ihracatın murakabesi ted· 
ri aileli aruında bal1UllDIJ& Jlylk ol· bırlerınln bedeOertnclen biriıinl, yilk· 
mıyan ldmaeler varu, bunlarm berta· sek bir moralite ile çalııan TUrk llıra· 
raf edl1meai tabiidir. cat ticaretinin itlbarmı kötü niyet aa-

Bu noktaya temM etini,_ benls hlplerlne kartı korumak teıkil ediyor. 
batırmusdan ailll"""Dit olaa bir kat Şurum da hemen illve etmek 1bım 
miaa1i birlikte a6"• p~ fa. ıellr ki, ihracat ticaretinde kötl ili· 
ld•is oJmu. Bunlar, acı bltaraludu, yefıi tek taraflı olarak dütilamek hak· 
Fakat 10lumusu ayclmlatmı,a JU'lf&• ıısilt olur. 
bilirler: Dıtarıda da, alıcı puarlarda da, kfS. 

Her halde a.a-ı.& .. isdir: tü niyet sahibi olanlar vardır. ı 
aya-,- Yaptılı ıiJFiflerden .oma flat1ar 

iki ..... kadar evel lavisre'J' bir ..... teneUlı etmit iae, ıönderilmit 
~tı.ln tatbik ettlil d8rii" konten- klirlna muır..eı.tyle temin edllmlt mala kuaur 1nllmak, tensillt ietemek 

talrJltlerl metropol ile clomia)'Oll· olan bu Jenl bulday puanna. ~tııa buı ecnebi ahlılarda lıdet haline pl· 
....,.eler anamda tatbik o- ma1larmm Cenova ve lılanilya laman- -mit bir keyfijtetı{r. 
,.._h mu11Dele n tarifeler Jarmda tahliye edilirken, bulut halln· Dllrilst ibncatçılarlllllZm bu ılbi 

hb gok tahdidi tedbirler netict- de çıkan toslar içlade amelenin çalıp· bldiaelerden ne kadar zarar 18rdükle
d )'a puarlarmm iyiden iyiye bilmesini temin için ıu maskeleri ri beplnlsce malQmdur. 

llil•naıtfebid olduk. 1nıllambmt. tabii,. eanMmda çıkan Halbuki kontrol yalnu alıcıyı de-
'"J>t-'11~ bir ._ memleketlerin itiraf tıos, toprak •e tlflardaa aaplrat8rler 111, ihracatcumsı da, ,anderdili malın 

ven edilmemlf olan otarti al- tMamnlf ve ıahll1e lletlerl bomlmu,. uprt "uf mı 8nceden teebit ettirme-
imıl!'lıı.f'l · d edince, bu puar- tu. ıl itibariyle, k&ttl niyetli ithalltçdara 

18111!111111bWtlD &IS fakat Bu bldlH, ...,.JJlnlD rtllll--- kartı da korumaktadır. 

..n..ı den alınsın diye blr teklif dkl olu-
kalan madde arsettlilm .... • halka yona onu da ayrıca tetkik ederis. ta • 
emniyet vermek, lhdWlı n nlsalı itle-
rin etrafı ıl!erı!!rHlenmit '" inzibat ıl- tedlm ki yUkaek tabell ,armüt. Avru-

• • pa'da okumut. Hukuku bl~rmif, MCU· 
tına ılmm'f IMiamlann eline verme« ve kiye'den çılamt adamlar bu lfleri ı,ı 
mademki bu it onlarm eline verilmif- ıarmek için b\ı makinenin içine cidP 
tir artık bu ifln adalet dairealnde çıka· lmmenin kontrolu altında ,antn. 
catma emniyet te1ldn etmek lçln yap- mevcut nisamlara riayet eıtaln eti,.,. 
tık. Yokla bir k8ylilniln bir liralık YOr• ruz. Bu muvaf• c8rilldilkten IGGd 
clai isin venceil lO kuruta a'f'Ukata ffU meseleyi rencide etme• ... 
ptinin diye yapmadık. Eueen ne ay- -

le avukat .ardır ne de it ajanı vardır. Temiz eüt ı...a- tetkikler 
25 kurut alan it ajanı vaı. bence bq- ~ 
ka ...nalarla bertaraf edllmnl 1bım- lıtanbul, 27 (Telefonla) - Devlet 
p1en bir ajanhktır. Bu IMU maddede Ziraat Kurumu memleket halkına 
dkrederken çok dikkat ettik. lhtiWlı mikrobaus ve halla ıtlt isirmek için 
dedik. Dfl gelmedi ve nlsalı eledik. neler yapılmlaı iclb ecteceli halckın
Demek ld lhtilif Çlkacak n nla ola • da tedkilder bqlMIPft latanbul bele
cak, ondan aonra bu it nıabtla halle- dlyealnden de mtıtalea lltemiıti, ve
dilecektir. Awbtlara tahmil ettillmls rilen haberlere stSn. kanim biri Ka
mahrumlyetler bence buradald iyilik- dıköy'de, dileri Beyollu'nda olmak 
ten çok bllylkttlr. ÇUn1dl oaJan bfr. Usere iki tikim fllbriU.ı )'apacaktır. 
çok pylelden menettik. Ticaretten Bu fabriblarm yapılmuı için icab 
menettik, dalreJeide it taldblııden men- eden Hrmlyenln mikdariyle tedariki 
ettik. lhtillf çıkmannt bir it~ Vekl- tekli teclkik n teabit olunmaktadır. 
Jetlere utrwlanm menettlL. :a.ma. Bu it balledillr edllmu projenin ı.. 
ıa.-.. .... ,onculuklardaa borular. tanbula aid bmu deırbal tatbik edi
- menettik. BAtln banı.n dGnJdl lecektir. 

paktı 
(Bqı 1. ıaci aylada) 

DZA •a bararetli tepülrletiml ..... ,,,,. 

,.. ....... ....,il HulciyeNusı SobeyU 

~Naıra 
Ta•raa 

S•düld paktı tatlik1Mmeletblln 
bu tadlkııamel•ri lmalıyaıı batan 
devletletin maıoe..ılleri tualıadaa 
as lıadtaa 1131 tuibiml• ltaa lmpa -
ntotluk HGkibaetlae tevdi «lilmif ol
duğuını haa bildirmek Gsere ebe· 
lfmıanza 14tıılkh iptııu ea detiıı 
fÜtaııl• aldım. 

Ba melıt lıHi#ala blal birbitlml· 
se bafl'7U •mimi v• dutU. maa • 
ubetlerde yeal bit merlıa/e tefllil et· 
till bu.rruııııd• ebelbwıus/a tama
mlle mutAık bulaauyonım ve tabd
b.t ettitdlllml• netia u.rtıial yo.IUD
da daima ellJlelbwanla teftikl me.sa
f,e ...,de bulrıamayı bl;rü 1Jlt anlllf 
tellüi ettil;ml temla Mlebllltlm. 

Harıciytt V~.till 

Dı. Rlftll A,... 
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H i K 
Otomobil 

Çiçekli kırlarda koşu~ yuvarlanarak 
yakın çocuklukl~ını bır daha hatır
lamak, yahut kelımc moda ?lduğundan 
herkes gibi, hafta tatılınde piknik 
yapnuş olduklarını t~ı~arına anla
tabilmek için trene bınmış ve burala
ra gelmişlerdi. .!~rl~~ara sapıp taze 
otlar üzerinde yurumuşler; keşfettik
leri güzel manzaralar karşısında biri
birinin yüzüne baka baka hayranlıkla
rını: "Ah, ne güzel l" sözleriyle ifade 
etmişler; pınar b_ulamayıp termosla
rın<ia getirdiklerı suyu yudum yudum 
içerek bir ağaç altında söğüş, peynır, 
'Ve mevsim meyv~larmdan mürekkep 
yemeklerini yemışıe:; başlarını kolla
rına dayayıp uyuma~~ ~alı~şlar, ve 
nihayet, genç k~~ı~: ~ır sınemya gi
dilse ve akşam ustu hır bahçede bir 
bardak bira içilse .daha i~i edilmiş ola
cağından" bahsedınce, gunlerini boşu
na geçirmiş olduklarına karar vermiş-
lerdi. . 

Tren'in kalkmasına ıki saate yakın 
zaman olduğu h~~d~ ~elki bir kaç kişi 
görüp avunınak ~mıdıyle şimdi istas
yona doğru, sessız, yorgun ilerliyor-

lardı. 
Küçük kasabaya yaklaştıkları sıra-

da yolun ağaçları a~tında yepyeni, kos 
koca, parıl parıl bır. ~tomobil gördü
ler: Bir spar otomobılı ... Ayna gibi ci
lali boyası, loş sa~onlarda geni\! kol
tukları hatıra getıren maroken döşe
nıeleri, bir fabrikanın elektrik levha
aını andıran ön tablosu, kromlu fener
leri ile servetin, uzak seyahatlerin, sü
ratin timsali gib~ orada duruyordu. 
Etrafında kimsecıklcr yoktu. 'Genç 

k d otomobile yaklaştı. a ın . .. 
- Bak Hüseyın, ne guzel otomobil 1 
- Evet, bir pakard spor ... Beğendin 

tni onu Gülsüm? . 
Gülsüın, cevap vermıyor, otomobilin 

yuvarlak sathında kırıl.an ~ayaline ha
k rdu Kocası zengın bır adam ol-
ıyo . .. .. k" 

... d buraya Uçuncu mev ıde, sallana 

._y ı ğil" r· 
saraıla trenle de • §O 0~. yerine ge-
çip kendisi kullanarak~ boyle bir oto
ınobille gelirdi ... Hatta buraya değil, 
daha eğlencel~, Ç~~bandlı, da:ıstı, şar
k 1 emekli, ıçkılı yerlere gıder ; za-

ı I, Y • w • o 

rifliği ve güzel~ıgı say~ınde bütün 
bakışları gıbta ılo ken~ıne döndürür
dü. Herkes ona çok guzel olduğunu 
aöyle.miyor ınuydu? Bu. kadar beğeni
len bir genç kız'. on se~ı~ ya§ında, kü
çük bir mühend_ısle nıç.~n evleniver
ınişti? Hüseyinın ona boyle bir araba 
alması kabil olacak. mıydı? 

Gülsüm, birdenbıre, ~uhunun gizli 
köşelerinde bir utanç hıssetti. Sanki 
bir ses, vicdanının kulaklarına fısıl
dıyordu: "Haksızsın, Gülsüm!" Gü
lümsiyerek kocasına baktı. Hüseyinin, 
lağlam omuzla~! ~-e parl~~ gözleriyle 
emniyet veren, gun, bu~un mü Çalı
şır, kazanır, sana ~aha guzellerini alı
rım" diyen bir halı vardı. Genç kadın 
tekrar otoınobile baktı, ve: 

_ Ah, §ununla bir gezinti yapmak 
tnümkün olsaydı 1 

Ve o anda mucize vukua geldi. Ge
niş gövdeli ağaçlarda~ bir.inin arka
sında yatmakta oldugu dıkkatlerine 
Çarpmamış olan bir adam kalkıp oto
tnobile yaklaşırk~n: . . 

_ Lutfedip mısaf ırım olursanız is
tediğiniz gezintiyi yaparız. Yalnızım, 

dedi. 
Otomobilin sahibi kırk yaşlarında 

görünen, iyi giyinmiş, nazik, güzelce 
bir adamdı. Kendini tanıttı: 

_Doktor Rıfat Çamlı. 
_ Mühendis Hüseyin Alper, karım 

Gülsüm .... 
~ 'Gülsümün yüzü kıp kırmızı olmuş
tu. Hüseyinin asabiyet~ni yenme~ is
tediği zaman sağ yanagmda behren 
takallus karısının gözünden kaçmadı .• 
boktor teklifini tabii gören bir adam 
tavriyl~ gülümsiyerek otomobilin ka
l>ısını açıyordu: 

- Güneş henüz yakıcı değil, onun i
Çin tenteyi kaldırmıyorum .. 

Direksiyona geçip Gülsüm'ün önün
de durduğu kapıyı hemen açarak ilave 
etti: 

- Buyurun, hanımefendi. 

A y E 
ve kadın 

Yazan:? 

Gülsüm Hüseyın'e baktı. Dvktor 
Rıfat Çamh'nın hiç bir ivaz beklemi
yen teklifi karşısında lüzumsuz bir 
çekingenlikle kıskanç görünmek iste
miyen Hüseyin kendine güvenen a
damların ve karlı haliyle, biraz da müs
tehzi: 

- Doktorun ICttfundan istifade ede
lim, dedi. 

Gülsüm, hemen doktorun yanına 

geçti. Hüseyin, karısının sağda, ken
disinin ortada; doktorun yanında yer 
almasını daha doğru bulurdu. Fakat, 
mademki tesadüf böyle istemişti l 
Yumuşak bir oğultu ile canlanan 

motörün sesi 'Gülsüm'ün yüreğini 

hoplattı. O güzel otomobilin içinde, 
arzu etmiş olduğu gerintiye başlıyor
du. Talihin ne garip cilvesi! Keşke da
ha büyük bir şey istemiş olsaydı 1 Yan 
gözle doktora baktı. Muntazam çizgili 
yüzü, temiz kılığı ile cazip bir adamdı. 
Şakaklarına hafif kır düşmüştü. Krem 
rengi eldivenleriyle direksiyon simi
dini ancak bir kenarından tutuyor, 
mahir bir süvari atını nasıl hükmü al
tına alırsa otomobilini öyle idare edi
yordu. Demek ki bu onun ilk otomobi
li değildi, başka otomobiller de eskit
miş olrQak lazımdı. Başını yavaş yavaş 
kocasına doğru çevirdi. Doktorun yü
zündeki hafif kırışıklar onda yoktu. 
Dim dik ileriye doğru bakıyordu. Bel
ki bir az mahzun bir edası vardı. Gül
süm, kadınca bir hareketle kocasına 

doğru sokuldu. 
Şimdi mesafeleri yerceırine ilerli

yorlardı. Bir dönemecin kıyısından 
şosanın lrliçük taşlarını yan hendeğe 
fırlatarak dönerken uzaklarda teres
sUm eden yeşil l:İir tepecik, bir kaç da
kika içinde yaklaşarak, bir düzlük ha
linde arkada kalıveriyor; sonra, yassı 
evleriyle sakin uyuyan bir köy için
den kümes hayvanlarının vaveylası a
rasından geçiliyor, yolun kıyısındaki 
ağaçlar, birer hayalet gibi, görünüp 
teker teker arkada kalıyorlardı. Bir 
başka otomobilin yanından hızla ge
çerken Gülsüm hafif bir feryat kopa
rıyor, sonra bir doktora ve bir koca
sına bakarak gülümsüyor, zaruri du
ruşlar onun içın bir üziıntü vesilesi o
luyordu. 
Yanında sevinen, gülen, teessür gös

teren genç ' kadının bütün bu reaksi
yonlarını hesap etmeği çok iyi bılen 
doktor, mizaç tahavvüllerinden haber
dar olduğu bir hastası gibi onu daha 
çok sevindirmek, neşelendirmek, süra
tin sarhoşluğu ile daha çok mestetmek 
için ileride bir otomobil görünce soru
yordu: 

- Geçelim mi? 
Gülsüm başını sallıyor, ve geçiyor

lardı. Yayalara, küçük veya eski oto
mobillerle gezmeğe çıkmış olanlara a
cıyordu şimdi Gülsüm ... 

Hüseyin tren zamanını düşünmek 
lazım geldigini hatırlattı. 

Doktor, 
- Sizi evinize kadar götüreyim, de-

di. 
Hüseyin, kati bir ifade ile: 
- Hayır, olmaz, cevabını verdi. 
Bu sözlerde, şakayı kafi gören bira

damın sertliği vardı. 
Gülsüm, istihfafla kocasına baktı. 

Doktora yaklaştı. Hüseyinin yüzünde 
gene o takallus şimşek gibi çaktı. Kı
zardı. 

Bütün bunlar doktorun gözünden 
kaçmamıştı. 

Bir başka yoldan, istasyona döner
ken: 

- Sizler gibi genç ve sıhatli olmak 
ne iyi, dedi. 
Karı ve koca, ikisi birden, doktora 

istifhamh gözlerini çevirdiler. 
Doktor izah etti: 
- Kırk iki yaşındayım, her imkana 

maliğim, fakat korkunç bir mide kan
serinden muıtaribim. Belki bir ay, 
belki üç ay daha yaşarım. Böyle kır -
larda dolaşarak biraz dinlenmek, ve 
kim bilir, ömrümij üç, beş ay daha u
zatmak istiyorum •.. 

İstasyona gelinciye kadar sustular. 
Hüseyin, doktora sıhat diledi: Gül
süm kocasının temennisine iştirak et· 

ULUS -!> ·-

[ 
................ --~ 

ANDAÇ ...................... , ........................ . 
(HAVA S E }"ERLER l ) 

Ankara - lıtanbul arasında 
pazardan maada her gün : 

9.30 
15.30 

Ye~ilköyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 

cumartesi günleri 14.30 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ,. 
Salı : Eıe ve Çankaya .. 
Çarııamba : Sebat ve Yeniıehir ., 
Persembe : latanbul eczaneıi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara " 

HALK ve YEN J 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her Pil 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi ~nleri 
HALK YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

Pazar cünlerl 
HALK YENl 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de .. 
Yanım ihbarı: (1521 ) . - Telefon, mura

caat ,ehir: (1023-1024). - Şehlrlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Hava~az~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - MesaJerı 
Şehir Anban: (3705).-: .Tak.si. Te: 
lefon numaraları: Zincırlı camı cı~rı. 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı cıva
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
GÜ ven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüslerin ilk v.- ıou 

Seferleri 
Sabah 
tlk 
sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

8. pazan'ndan Akköpr8"ye 8.15 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

1.00 
9.45 

§ U. Meydanı ile lıtaayon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika· 
da: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferli'!' vardır. 

~ Akıamları Ulus Meydanından saat 23 
deki aon aeferlerle bunların Ulus Mey
danma dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar htanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Tren Saatleri 
Haydarpasa"ya Her sabah 8.20. Her 

akıam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. per
ııembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

Samı.un nattına : Hercün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı " 16.05 

GONDELIK. 

Hicri - 1357 
Rebiül'ihir: 29 

S. D. 
Güneş: 4 29 

Rum' - 1354 
Haziran: 15 

s. o. 
AkGam: 19 45 

ti. Tenha vagonda kocasına yaklaştı. 
Koluna girdi, başını onun omuzuna 
dayadı. '"Zavallı adama acıdım," dedi, 
"insanın böyle otomobili, hatta mil
yonları olsa da bir aylık ömrü kaldı
ğını bile bile yaşanır mı? ... " 

O goce, Rıfat Çamlı, üzerinde bir 
çok içkilerin billur surahilerde renk 
renk parladığı sofradan arkadaşı ile 
kalkıp salonun geniş koltuklarına gö
müldükten sonra: 

- İşte, azizim Remzi, bugünüm 
böyle geçti. Kadın hakikaten güzel ve 
çok tccrübeaizdi. Otomobilde ökseye 
tutulmuş mini mini bir kuşa benziyor
du. İsteseydim bir haftaya kalmaz, se
nin oturduğun şu koltukta onu kar
şımda, tecessüsünü çoktan tatmin et
miş bir erkek tavriyle seyrederdim. 
Fakat kocası mükemmel bir erkekti. 
Ve kadın farkında değildi ki nasılsa 
bulmut olduğu bu erkek onu daha bin 
bir muhataradan kurtaracak kadar me
tindi. Onun bu metanetine hürmet e
derek kanserim olduğundan, bir kaç 
aylık ömrüm kaldığından bahaettim. 
Zavallı kızın nefesi naaıl bir anda sö
nüverdi, görmeli idin .•. 

Sonra iki arkadaş bekarlıktan, ev
lenmede kefaetten, kadınlardan, ha
yattan, dünyanın gidi§inden baıh6etti
ler._ 

Mikado'nun tahtının arkasında 
Japonyayı gizli diktatör mü 

Japon milleti, ilan edHmemiş 
bir harbe sürüklenmiştir. Bir sene 
öncesinden beri bu işi bu hale geti
ren eski Korca valisi Jiro Minami'
dir. 

Bu adamın ismi "cenup" demektir 
ve bir çok amirallerle generallere 
cenuba dair ilhamlar veren, hareke
te geçiren de odur. Bu zat, bundan 
altmış üç yıl önce cenubdaki Şikoku 
adasında doğmuş ve kurmay mekte
bine giderek on sekiz yaşında ora
dan mezun olmuştur. Çok zeki ve 
istidadlı olan bu Japon subayı, rus -
japon har:bında bir çok değerli tec
riıbeler kazandıktan sonra kendi 
mektebinin ileri gelen öğretmenle
rinden birisi olmuştur. Yüzü Sho
gun'ların ilki olan Yoritomo'ya ben
zer. Kalın çenesi, iri dudakları, bü
yük kulakları ve kalın bir boynu var
dır. Evinde, yanı başında bir filcan 
sıcak çay bulunduğu halde durup 
dinlenmeksizin askeri kitabları 
okur. 

Bir defa Nevyork Taymis gaze
tesi muharrirlerinden Sterling Fi
şer, bu kumandanla Mançurya hudu
dunda bir mülakatta bulunmuş o za
man bu zat, rus askerleri hakkında 
iyi sözler sarf ederek demiştir ki: 
"Kendinizi onun yerine koyunuz, 
bizim askerlerimiz böyle dizilmış 
dururlarken onların tetikte durma
ları doğru değil midir?,. 

Fakat Mançurinin Mançuko olma
sında Minami, sadece baş rolü oy
namakla kalmamış, bu rolü perva
sızca da oynamıştır. 

Minami'nin son yedi yıl içindeki 
meslek hayatı, eğer yakın doı;tu ge
neral K. Ugaki'den bahsedilmezse 
pek kolay anlaşılmaz. 

U gaki, 1931 senesi martında japon 
askerJeri iktidarı ele geçirmek ıçin 
datıbe yaptıkları zaman en merkezde 
gorünen oırisi idi. Ugaki, yanında i
ki subay daha oldugu halde o za
maıı, parlamentoya Kenuısını baş-

vekıl ı;eçtirmek ve dıktatör salahı
yetlerı eıue etmek maKsauıyle bu te
~ebbuı;e gırışınıştı. vnun bu darbeı;ı 
J.'okyo munauzı gımeral l\ıa::ıakı 

kenaısıne taraıdar olmadıgınaan 
nıuvat taKıycLı;lZUKle ne u1.cu;Hmış~ı. 
Araları çok iyı oldugu ıçın lVıınamı'

nın bu hukuınet daruesıncıen habcrı 
olmaması, yanucı bu harekete sempa
u guster:nu:.mesı ınanııır bır şey ae
gııuır. 

.Fakat o, roli.ınu o kadar iyi oy -
namıştı kı, ne Ugaki'nın uyandırcıı

gı hoşnucısuzluktan onun ıusse:;;ine 
uır şey ısabet etmış, ne ae ıkı aske
rin arasındaın oostrnk bozulmuştu. 
O zaman, oııun nufuzu ıle lJ gakı, 
Korea vaııııgınc gonderilmış, kcn
disı de UgaKi'nın yerme harbıye 

nazırı olmuştu. 

O zaman üç yüz subay, onun bu 

ışı başaramıyacagı hakkında 

şı..t' ..... ~er ızhar etmış ve bir toplanır 
yapmışlardı . .l\ıiinami bu toplantıya 
geldi ve ayaga kalkarak: 

- Sakin olunuz, dedi. Ben ancak 
sizinle iş birlıgi yaptıgım takdirde 
bu işte muvaffak olacagımı düşüne
rek buraya geldim, dedi. Mesele bun
dan ibarettir. 

Bunları söyledikten sonra toplan
tıdan ayrıldı, gitti. 

Ondan sonra bu zatın Mançuko

da yararlıkları görüldü ve Ugaki, ge
ne onun yardınıı ı1e başvekııııgı eu .. 
geçirmek üzere bir teşebbüste daha 
bulundu. 

Mançuko'yu meydana getiren Mi
nami'dir. 1931 martındaki darbe mu

vaffakiyetsizlikle neticelenince Mi

nami bu Mançuko hadisesini çıkar

mış, bundan gene ayni maksadla fay
dalanmak istemişti. 

Bundan sonra Minami'nin siyasi 
ihtirasları daha artmağa başladı. Va

katsuki - Şidebara kabinesine Çine 

karşı zayıf davrandığı için hücum

larda bulundu. Halkın silahları a
zaltmak hususundaki arzularını da 
önleyen o olmuştur. Onun üzerine 
orduya hitab ederek dedi ki: 

- Bir takım acele karar verenler, 
silahların azalmasını ister ve bunun 
propagandasını yaparak millete ve 
memlekete zarar venneğe kalkışabi-

İdare 
ediyor? 

• r Yazan: -ı 
• ı 

1 Ceyms A. B. ~erer 1 
: ! : . ...................................................... 

lirler. Fakat siz, subaylar, el birliği 
ile bu trülü hataları düzeltmek için 
birleşmelisiniz. 

Böylece japon dış siyasetinin ida
re merkezi taınamıyıe naricıye neza
retinden harbıye nezaretine ıntikal 
ediyordu. Bundan sonra da hararet
li bır harb hazırlıgı başladı. Bu ı;ı

rada hariciye nezaretı de yabancı 
devletlere teliiş edecek bir sebeb ol
madığı hakkında teminat veriyordu. 

B ir müddet sonra Minami so
guk kanlılıkla baş vekile as

ı.. ... ·~· m i'l'ıançurı nehrını geçı p hu
u uaa gırdıkJcrını, uuncıan ı:.unra em
rıvakl!n kabulunden ba,.ı<a çare ol
madıgını bıldirui. 

Böylece Minami Mançuko'da bir 

kukla hükümet kurmuş, bır çok zen
gin madenleri ihtiva eden bır topra-

gı ımparatorluğa katmış oluyordu. 

Huna rniıkatat oıarak da yuksek as
keri konseye gırmış, haI'bıye nezare-

tine dostu Arakı gelmişti. Hnami 
ne kaaar ihtıyatkar ise Araki o ka
dar gürültücü bir adamdı. Fakat o 
da j aponyanın yedi deniz üzerind<: 
hakim olması prensibinde Minami'
nin ilhamlarını takib ediyordu. O da 
kuvvetle ve zorla iş yüriıtmek taraf
darı idi. 

Bundan iki sene önce Minami, U
gaki'nin ricası üzerine gene Korca 
umumi valisi oldu. O gün bugün· 

dür, bu zat, vaktiyle Mançuriye yap

tığı gibi ilan edilmemiş bir harb va

sıtasiyle Çini istila hareketini ida

re etmektedir. 

Dünkü ~.apraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

Kültür bakanlılı 

(elik dosya dolabı al1nacak 
Kültür Bakanlıiından : 

1 - Kültür bakanlığı için kapalı zarf 
usulü ile 50 adet dört gözlü çelik dos
ya dolabı mübayaa edilecektir. Bu işin 
muhammen bodeli 6100 liradır. 

2 - Nümune ve şartnameler bakan
lıkta mevcuttur. Görmek istiyenler 
hergün Bakanlık levazım direktörlü
ğüne müracaat edebilirler. 

3 - İhale 13.7.1938 çarşamba günü sa
at 10 da bakanlık levazımında toplana
cak komisyonda icra edilecektir. Ta
lipler tekli{ mektuplarını muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektupla
rını diğer vesaikle birlikte ihaleden 
bir saat evel makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine tevdi etmiş buluna-
caklardır. (2076) 4034 

Polonya 
Polonyn'nm Haltık~ta takip 

ettiği politika m•clir ? 
Hükümet organı Kurjer Pıranyi ga

zetesi, mülhem olduğu anlaşılan bir: 
makalesinde, Polonya'nın şark ve gar
bın ideolojik iki bloku arasında bir mu
hasameye meydan vermemek maksa
dile Baltık memleketleri arasında Bal • 
tık denizinden şimal denizine kadar u • 
zanan bir blok tesisi fikrinde bulundu
ğu hakkındaki ecnebi haberlerini pro • 
testo etmektedir. 

Bu gazete, Polonya'nın Baltık'taki 
harici siyaset prensiplerini şu suretle 
hulasa etmektedir : 

1. - Polonya, bitaraf dahi olsa, hiç bir 
blok teşkil etmez, 

2. - Baltıkta hiç bir hegemonya ara
maz. 

3. - Yalnız müsavi ve müstakil devlet
ler arasında tesis olunacak mesai işti -
rakinin semere verebileceği prensipine 
istinad etmek suretiyle Baltık bükü -
metleri arasında bir işbirliği tesisini 
arar." 

Kaza rnerlle1inin h~li ha11r 
haritası alınacak 

Bulancık Belediyesinden : 
ı - Açık eksiltmeye konulan kaza 

merkezinin halihazır haritasının alın
masına istekli çıkmadığından 30-6-938 
tarihine rastlayan perşembe günü sa
at 3 de ihalesi yapılmak üzere 15 gün 
müddetle uzatılmıştır. 

2 - Tahminen 50 hektar meskf1n 
55 hektar gayri meskfuı kısmın 1.1000 
1.500 1.2000 mikyasında haritası alı
nacaktır. 

3 - Meskf1n kısmın beher hektarı 
24 gayri meskun kısmının hektan 10 
liradır. 

4 - Muhammen bedeli 1750 lira 
muvakkat teminatı 132 lira 25 kuruş
tur. 

5 - Buna aid şartname ve diğer ev· 
rak Bulancak belediyesinde görülür. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin bu işi yapabileceklerine dair Na· 
fıa vekaletinden alınmış ehliyetname 
ve diğer belge ve 4 üncü maddede 
yazılı muvakkat teminatiyle birlikde 
Bulancak belediyesine müracaatları. 

3928 

Demiryolları 
lavaj tesisat malzemesi 

ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Koaü.

yonundan: 
Muhammen l>edeli 16.000 lira olan 

10 adet lavaj tesisatı malzemesi 
12. 8. 1938 cuma günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da· 
ğıtılacaktır. (2023) 4090 

Kesilmemiı odun ahnac:ak 
Devlet Dcmiryolları Umumi lda -

-esinden : 
Ankaradaki ikinci işletmenin ya

kımlık ve fayraphk ihtiyacını temin 
için yarısı meşe ve yarısı gürgen ol
mak üzere 300 ton kcsilmemf ş odun a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Odunlar: Ankara - İzmit, Ankara -
Zonguldak arasındaki istasyonlardan 
her hangi birinde en geç 31.8.938 tari
hine kadar vagon içinde teslim edilmif 
olacaktır. 

Muhammen bedeli 2250 liradır. İs
teklilerin %7.S nisbetinde muvakkat 
teminatlarını yatırarak 6-7-938 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada ikinci işletme binasındaki 
komisyona müracaat etmeleri. 
Şartnameler Ankarada ikinci, Hay

darpaşada birinci i~letme kalemleriyle 
İzmit, Doğançay, Geyve, Mekkece, 
Derbent, Balıkısık, Kayadibi, Tefen, 
Çaycuma ve Zonguldak istasyonların
da parasız olarak verilmektedir. 

(1956) 3875 
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RESMİ İLANLAR 
5.000 kilo san vakete ahnacak 

............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................ ~ ... tllttlfl --Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun -
dan: 

----- Gişe saatleri 
-

A~ Levazım Amirliği 
ra ilk teminat 1237 buçuk liradır. 
Şartname ve numunesi Ko. da görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalar
la beraber tekllf mektublarmı ihale 
saatından bir saat evvel Ko. na ver-

M. M. bakanhğı 

Tahmin edilen bedeli 11250 lira o
lan 5.000 kilo sarı va.kete askeri fabri
kalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 12.7.938 salı günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

-----------

Türk Ticaret Bankası A. S. 
Ankara Merkez Şubesinden: • 

Ankara Merkez Şubemizin 28/ 6 / 1938 tarihinden i!'an 
Kuru ot alınacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satm meleri. (1820) 3684 
Alma Komisyonundan : 

1 - ıs. HD. A. ve civarında bulu
nan kıtaatın ihtiyacı olan 110000 kilo 
kuru ot açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi Vizede askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenler her gün ko
misyona müracaat edebilirler. Eksilt
mesi 20-7-938 tarihine müsadif çar
şamba günü saat ıs dedir. 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

Askeri mekteplere 

maaşlı ögretmen 

aranıyor 

Şartname parasız ilarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan 843 lira 75 kuruşu havi tek
lif mektublarını mezkur günde saat 
10 na kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte komisyona mü · 

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

ahire kadar gişelerini: 

Saat: 9 ila 12,30 ve 

Cumartesi günleri 
Saat: 9 ilıi 11,30 

kadar açık bulunduracağını sayın müıterilerine bildirir. 
4104 racaatları. (1979) 3913 -

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. 

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

Askeri Fabrikalar Umum Mdür -
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

köy ovasının sulanması için a!(ılaca 
kanal ve sınai imalat, keşif bede 
( 400.008) dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Muhammen fiatı 3575 lira mu
vakkat teminatı 288 lira 225 kuruştur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin bil
dirilen gün ve saatte Vizedeki aske
ri satınalma komisyonuna mürcaat-
ları. (2104) 4117 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Pınarhisar civarında bulunan 
kıtaatın ıhtıyacı olan 470UOU kılo kuru 
ot kapdu zar ua e ... sııtmeye konuımu§
tur . .1!.ksiltmesı Vızede askerı satın 

alma komısyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesıni gormek istiycnler her 
gün komısyona muracaat edebilirler. 
,t;ksiltmeı;ı 20. l. 938 tarihine musadıf 
çarşamba gunü saat 16 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiatı 15275 lira mu
vakkat temınatı 1146 lıradır. Miınaka
ı;aya iştirak edeceklcrın bildirilen 
günde ve tayin edilen eksiltme saatın· 
den bir saat evel teminat ve teklif 
mektuplariyle icabeden sair vesaikin 
komısyona verilmesi. (2105) 4118 

Sade yağı alınacak 
Ankara L..::v .. .:.ı.a ı-u.ıırııt• ..... tın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Çanakkale müstahkem mevkı 
birlikleri ıhtiyacı için 66400 kilo sade 
yagı kapalı zart usulıle satın a!ma
caktır. 

2 - Sade yağın beher kilosu 100 ku
ruşta 66400 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi ıs temmuz 938 cuma 
günü saat on altıda Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - lstekliıer şartnameyi 332 kuruş 
mukabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır levazım amirlikleri, Bursa, 
Adana, Isparta Urfa tümen satın alma 
ve Çanakkale Müst. Mv. satın alma 
komisyonlarından alabilirler. Mezkur 
şartnameyi görmek istiyenler de yuka
rıda adı geçen komisyonlardan parasız 
görebilirler. 

S - Talihlerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 4980 lirayı ve 
ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerin
deki vesaik ile beraber bir saat evel 
komisyona müracaat etmeleri. (2102) 

4115 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler ihtiyacı için 40000 kilo sade 
yağı satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 14 temmuz 938 perşembe günü 
saat on birde yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 38000 lira 
ilk teminatı 2850 liradır. Şartnamesi 
her gün ögleden evel komisyonda gö
rülebilir İsteklilerin ilk temınat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale günü ıhale 

· saatinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu · 
tanlık satın alma komisyonuna verme-

2- İlk tutarı 22500 lira ve ilk temi
natı 1688 liradır. 

Şartnamesi parasız Bursa askeri sa
tın alma komisyonu ıle Ankara, İstan· 
bul levazım amirlikleri satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. Eksıltmeye 
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 

Sadeyağı alınacak 

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~r 
tur. İsteklilerin bildirilen ihale gün 
ve saatinden bir saat evci teklif ve te
minat mektuplarının makbuz karşılığı 
İzmir Burnovada askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1899) 3802 

Kaşar peymiri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu ihtiyacı olan 72v0 
kilo kaşar peynirinin açık eksiltme
sinde talip çıkmadığından pazarlıkla 
eksiltmesi 30 haziran 938 saat 14 <le 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
teminatı 351 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli vakıtta ko
misyonda bulunmaları. (2083) 4057 

Sadeyağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komiıyonundan: 

1 - Demirköy civarında bulunan 
kıtaatm 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 
gün 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, veya keçi, 
koyun, eti alınacak 

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 vedle
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Ögretmenlik kanuni vasıf ve eh
liyetını haız olmak Yanı: (Lise için. 
üniversite riyaziye şubesinden, yük
.>cx 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· 
lıud ünivers itede imtihan vererek eh
l iyetname 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 

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 kapalr zarf u· 
sulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

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

4 - Şartnamesi (245) kuruş bedel 
mukabilinde M. M. V. satın a!T"'"=> "o
misyonundan her gün öğleden sonra 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat eve! M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (1877) 3787 

: Fabrikalar·· ... 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

300 Kilo ferro Titan 
200 Kilo ferro silisyum aleminyum 

2600 Kilo ferro Welfram Ankara Levazım Amirliği Satın Al-
ma omiıyonundan : Tahmin edilen bedeli (18500) lira o-

l - Susıgırlıktaki birliğin et ihti- lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 

6000 paket 5,5 X 40 mm. kulp vidası 
6000 paket 5 X 35 mm. kuşak vidası. 
2500 kilo perçin çivisi 

Tahmin edilen bedeli (5930) lira o· 
lan yukarıda mıkdarı ve cınsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komısyo

nunca 14.7.938 perşembe günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız oiarak komisyondan 
verilir. Talıblerin muvakkat temınat 

olan (444) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendıJe 
rinın de 2490 numaralı kanunun 2 ve .3 
maddelerındeki vesaikle mezkfır gün 
ve :;aatte komisyona müracaatları. 

(2009) 3971 

iki fon tutkal ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

J.'ahmin edilen bedeli (1100) lira 
olan iki ton tutkal Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20. 7. 938 çarşamba gü
nü saat 10,30 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (82) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkfır 

gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2077) 4095 

1 O fon üstüpü ah nacak 
Askeri Fabrikalar Ummn Mü

dürlüğü Sahn Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira 
olan 10 ton üstüpü Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20. 7. 938 çarşamba gü
nü saat 11 de açrk eksiltme ile ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (375) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2078) 4096 

1 SQ ton sönmemiı kire( ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira 
olan 150 ton sönmemiş kireç Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 22. 7. 938 
cuma günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (180) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2079) 4097 

15 ton grafit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o-

leri. (2101) 4114 
1 30 malzeme askeri fabrikalar umum mü-

yacı o an. ton sığır veya keçi veya 
koyun etı kapalı zarfla eksiltmeye dürli.iğü merkez satın alma komisyo-

lan 15 ton grafit Askeri Fabrikalar 
umum müdürlliğü merkez satın alma 
komisyonunca 22. 7. 938 cuma günü 
saat 11 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (618) lira (75) kuru
şu hav"1 teklif mektuplarını mezkfır 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (2030) 4098 

ldrofil pamuk ahnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

k t r H · . nunca 15.8.938 pazartesi günü saat 11 
·onmuş u . angısı en ucuz olursa 

0 cins et 4. 7. 938 pazartesi günü saat de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart· 
ı 1 de Balıkesir Kor satınalma komis- name parasız olarak komisyondan ve· 
yonunda ihale edilecektir. Muvakkat rilir. Taliblerin muvakkat teminat o
teminat sığırın 563 keçinin 575 ve ko- lan (1387) lira (50) kuruşu havi tek
yunun 900 liradır. lif mektublarını mezkftr giinde saat 

2 _ Evsaf ve şeraiti komisyonda 10 na kadar komısyona vermeleri ve 
görülebilir. Talihlerin ihaleden bir kendilerinin de 2490 ?umar.alı k~nu· 

t eline kadar teklif mektu 1 _ nun 2 ve 3 maddclerındekı vesaıkle 
saa evv p a k ~ .. k · ·· 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Kırıkkale Satın Alma Ko
misyonundan : 

(2060) 4092 

300 fon kadod bakır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

2 - Eksiltme 13.7.938 tarihine rast 
!ayan çarşamba günü saat 15 de nafı 
vekaleti sular umum müdürlüğü su ek 
siltme komisyonu odasında kapalı zar 
usuliyle yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 120.000 lira o· 

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

6 fon kelle karpit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (600) lira o
lan 6 ton kelle karpit askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 20.7.938 tarihinde 
çarşamba günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(45) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaik!e mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2028) 4046 r .................................................. 'I 
· Bayındırlık bakonhğı i 
t .. ' .. ' ..................... ' '" '''" .. '.' .......... i 
Paıarhk usulile betonarme 

köprü in~arı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su lıleri 

Sekizinci Şube Mühendisliğinden : 
Pazarlıga konulan iş : 
1 - Samsun - Çarşamba şosesinin l 7 

inci kilometresinde Hamzalı bataklık
ları ana kanalı üzerinde yaptırılacak 
betonarme şose köprüsünün inşaatı

dır. Keşif bedeli 15423.80 lira olan bu 
iş 16.6. 1938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16.7.1938 tarihine rast
lıyan cumartesi günü saat on birde 
Samsun Su İşleri Sekizinci şube mü
hendisliği binasında vahidi fiat üze
rinden icra kılınacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnanıesi, fenni şartname, ve 
projeleri 78 kuruş mukabilinde Sam
sun Su işlc:ri Sekizinci Şube Mühen
clısligiııden alabilirler. 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek
lilerin 1156.79 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve on bin liralık köpru iş
lerini teahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit yük -
sek vekaletçe ihalenin tasdik olundu -

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işler 
genel şartnamesi, fenni şartname 
projeleri (20) lira mukabilinde sula 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin (19.750) liralık muvakka 
teminat vermesi ve (70.000) Jıralık na 
fıa su işlerini veya buna muadil nafı 
işlerıni taahhüd edip muvaffakiyetl 
lHtirdiğine ve bu kabil nafıa işlerin· 
başarmakta fenni kabiliyeti olduğun 
dair nafıa vekaletinden alınmış müte 
ahhidlik vesikası ibraz etmesi, istek 
lilerin teklif mektublarını ikinci mad 
dede yazılı saatten bir saat evelin 
kadar sular umum müdürlüğüne mak 
buz mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1963) 3935 

lstanbul -Edirne yolunda asf all 
Kaplamalı ıose inıaah 

Eksiltme ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstanbul - Edirne yolunun Lü• 
leburgazdan itibaren Edirne istika· 
metinde takriben 38.700 metre uzun 
luğundaki kısmı tesviye, sınai ima• 
lat, şose ve asfaltlı kaplama ve tefer 
ruatı inşaatı mevcud projesine ve y 
niden yapılan keşif evrakına göre ka• 
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl• 
mıJtır. Bu inşaat iJe bir senelik müte
madi tamiratının bedeli (1.739.648) 
lira (64) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14. 7. 938 tarihint 
müsadif perşembe günü saat 12 de 
Nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak 43 Jira 50 ku• 
ruş mukabilinde mezkur reislikten a· 
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin 65.939 lira 46 kuruş muvakkat te· 
minat vermeleri ve Nafıa vekaletin• 
den alınmış müteahhidlik vesikasiyle 
bir defa en az 400.000 lira bedelli as· 
falt kaplamalı yol veya mümasili in• 
şaatı muvaffakiyetle ikmal etmiş ol· 
duğuna dair resmi vesika ibraz etme· 
leri lazımdır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanıt• 
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak· 
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi• 
linde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2075) 4093 

Ankar~ Belediyesi 
ğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği Satılık eskı' otomo~ı·ı laslı'klerı· 
tarihten itibaren 15 gün içinde mu- u 
vakkat teminatının kat'i teminata ib-
lağa ve aynı zamanda mukaveleyi no- Ankara Belediyesinden : 
terlikten tescil ettirmiye mecburdur. Otobüs idaresinde bulunan 256 dıf 

(3929-2096) 4110 200 iç eski lastiğe istekli çıkmadı~·f1' 

K 
dan 15 temmuz 938 cum.ı gününe kll 

anal ve sanai imalat dar bir ay içinde pazarlıkla satılncil' 
Nafıa Vekaletinden: ğından isteklilerin her gün, cuma \., 
Eksiltmeye konulan iş : /salı günleri saat on bucı:kta b"ledıv' 

1 - Nazillide Çüriik sudan Saray- encümenine müracaatla~~. {1924) 
- 3816 

Bir ev yıktırılacak 
Ankara Belediye Riyasetinden: 

Ada Parsel Mahallesi Cinsi İhale T. Muhammen B. 

1 - On bin kilo idrofil pamuğu 

30 haziran 938 perşembe günü saat 
12 de Tpphanede İstanbul Lv. A
satın alma Ko. da kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk Ji. 
radır. Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarla bera
ber teklif mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(1819) 3683 

rının komisyona vermeleri. 

1 

mez ur gun ve saatte omısyona mu· 
(1870) 3753 racaatları. (1951) 3933 

Sığır eti ah nacak 
695 adet gaz tenekesi 

tenekesi 

tenekesi 

160 adet benzin 

37 adet yağ 

522 40 Cebeci Kiirgir hane 5.7.938 270 lira 
Yukarıda mevkii yazılı hanenin hedim ve tesviye masrafı alacaklıya aid 

olmak üzere hizasında gösterilen bedelle açık müzayedesi on gün müd· 
detle temdit edilmiştir. İhale 5. 7. 938 salı günü saat 15 de İmar müdürl·j· 
ğü binasında yaprlacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçelcriyle müraca· 
atları ilan olunur. (2091) 4100 

Gaz bezi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı Ek. şekli Ek. tarihi saat 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

Cinsi 
ma Komisyonundan : 

ton Lira Lira 

1 - Yüz bin metre 30 santim enin
de ve 13 bin paket muhtelif ende id
rofil gaz bezi alınacaktır. Kapalı zarf 
eksiltmesi 30 haziran 938 perşembe 
günü saat 11/30 da Tophanede İst. 
Lv. A. satın alma Ko. da yapılacak
tır. Hepsinin ta1 7'"1in bedeli 16500 li-

Sığır eti 
Sığır eti 

190 
29 

57000 4100 
8120 609 

Pazarlık 30/ Haz./38 15,30 

" 30/ .. /38 16,30 

Yukarda yazılı iki kalem sığır eti ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklile
rin şartnamesini okumak üzere her gün, ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatları ve kanuni vesikalarile Lüleburgaz tüm sa· 

tınalma komisyonunda bulunmaları. (2103) 4116 

Tahmin edilen bedeli (99) lira 
(35) kuruş olan yukarıda cins ve mik
darı yazılı 892 adet boş teneke Kırık
kale Askeri Fabrikalar satın alma ko
misyonunca 18. 7. 938 pazartesi günü 
saat 15 de açık artırma ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (7) lira ( 43) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

2 ev yıktırılacak 
Ankara Belediye Riyasetinden : 

Ada Parsel Mahallesi Ci~si İhale T. Muhammen J3 

51 54 H.Bayram Ahşap iki hane 2-7-938 350 lira 
Yukarda mevkii yazılı hanelerin hedim ve tesviye ve masrafı alacaklı) 

aid olmak üzere hizasında gösterilen bedelle pazarlıkla müzayedeye ıce' 
nulmuştur. İhale 2-7-938 cumartesi günü saat 12 de imar müdürlüğü bif1r 
sında yap·lacaktır. Taliplerin % 7,5 temin -ı 1<c;esiyle müracaatları Hi11 

olunur. ( .. ., .ı1)) 4079 



iktisat ~~anlığt_ .. 
. : . "! .. : '' 

Matbacılara 
lktısnt Vekaletinden : 
1 - A - Türkofis "Haftalık enfor

masyon bülteni''nin hacmi 1-2 forma 
ve baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sa
yısının muhammen bedeli 3.500 lira. 

B - Türkofis "Aylık Bülteni" nin 
hacmi 3-7 forma ve baskı adedi 2000 
olmak üzere 11 sayısmın muhammen 
bedeli 4.800 lira. 

C - Türkofis aylık fransızca "Bül
letin Economique"in hacmi 3-5 forma 
ve baskı adedi 1500 olmak üzere 11 sa
yısının muhammen bedeli 4.000 lira. 

D - "Sınai Mülkiyet gazetesi"nin 
hacmi 1-3 forma ve baskı adedi 600 ol
mak üzere takriben 10 sayısının mu
hammen bedeli 7 50 lira. 
Müfredatı ve tahmini bedelleri yu

karıda gösterilen mevkutelerin basıl
ması işleri ayrı ayrı olmak üzere açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 -Talihlerin% 7,5 nisbetinde mu
vakkat teminat akçalarını malsandık
larına yatırdıklarına makbuzları veya 
banka mektublariyle birlikte gelmele
ri lazımdır. 

3 - Şartnameleri Ankarada iktisad 
vekaleti levazım mUdürlüğünden, ts
tanbulda Türkofis şubesinden parasız 
olarak alınabilir. 

4 _ Açık eksiltme 1 temmuz cuma 
günü saat 10 da vekalet satm alma ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

(1857) 3733 

G mrO~ ve ln~~isarlar B. 

Rakı fabrikası ve anason 
anhan yaphrllacak 

Jnhisarlar Umwn Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve projeleri mucibin
ce İstanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak rakı fabrikası ve anason anbarı in
patı _ her ikisi birden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

11 _ Rakı fabrikasının keşif bedeli 
296358 lira 04 kuruş ve anason anbarı
nın keşif bedeli ise 14683 lira 03 kurus 
olup ceman 311041 lira 07 kuruş ve mu: 
vakkat teminatı 16192 liradır. 

III - Eksiltme 29.VI.938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat ıı de 
Kabataşta levazı~ ve mübayaat şube
sindeki alım komısyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflarm en geç saat 10 na 
kadar makbuz mukabilinde alım ko
miıyonu ba§kanlığmıı vcrilmif olması 
lhımdır. 

IV - Şartname ve projeler 16 lira 
bedel mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlUğU levazım ve. mübayaat şu· 
besiyle Ankara ve. ~zmır baş müdür
lüklerinden alınabıhr. 

v _ Eksiltmeye iştirak etmek iste
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca vesika alma
ları 15.zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inı;;aat şubemizden 
alı ıacak eksiltmeye ıştirak vesikasını 
ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek elan kapalı zarf· 
ların yukarıda yazılı olduğu veçhilc 
eksiltme günü en geç saat 10 na kadar 
adı geçen alım ko:ı:isyonu başkanlığı
na makbuz m~~bıl~nde verilmiş olma
sı posta ile gonderılecek zarfların da 
bu saatten evvel komisyonda bulundu
rulması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (3469/1828) 

3677 

Ak~akoyunlu tuzlasında inıaat 
Ank.:ra lnhi&arlar BaflJlüdürlü

ğünden 
Akçakoyunlu ~uzlası?da (296S) li

ra 35 kuruşluk ılk keşıf varakasına 
göre 26 gölün tamiri ve yeniden 4 göl 
inşası için 24. 6. ~38 tarihinde icrası 
mukarrer açık eksıltmeye iştirak ede
cek talip çıkınadı.ğından 2490 sayılı 
kanuna göre eksıltme ve ihale on 
gün müddetle. uza.~ıl~ış ve 4 temmuz 
938 pazartes1 gunu saat 16 da baş 
müdilrIUğürnüzde toplanacak komis
yonda açık eks~ltme. ve ihalenih icra 
edileceği ve talıplerın 2~3 lira 27 ku
ruş ilk teminat paralarıyle birlikte 
mliracaatları ilan olunur. 

(2085) 4099 

Zircıat bakanhğı 

Koyun ve kuzu eli ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesi Ba§ _ 

abibliğinden: 
Ankara nümune hastahanesinin 938 
li yılı 35000 kilo koyun ve 2000 kilo 

uzu eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
ksiltmeye konulmuş ve 20.6.938 tari-
inde ihalesi mukarrer bulunmuştu. 
Mezkur günde komisyona müracaat 

den talihlerin komisyona tekHfleri 
yik hadde görülmediğinden işin ay
ı şartname hükümleri dairesinde pa
arlıkla intacı kararlaştırılmıştır. 
Pazarlık günü 4 temmuz 1938 pa

artesi saat on birdir. 
Pazarlık Ankara nümune hastahane-
nde yapılacaktır. (1983) 3940 

. Vil_ôy~tle.r · 
452 tek kargir ev yaphnlacak 
Sıvas Valiliğinden: 

1 - Sarıkışla kazasmm 'Gemerek 
ist.asyonunda yapılacak 452 tek kfirgir 
evın kerestesi hariç diğer bilfimum 
malzemesi müteahhide aid olmak üze
re inşası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli 
(172677) lira 56 kuruştur. 

3 - İhale evelce 11 temmuz 1938 
pazartesi günü saat on beşte vilayet 
makamında toplanılacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler plan fenni ve idari 
şartnameleri görmek için tatil gün
lerinden maada her gün Sivas ve İs
tanbul ve Samsun iskan müdürlükle
ri, Ankara iskan umum müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

5 - 2490 numaralı kanun hükümle
rine göre eksiltmeye iştirak edecek 
talihlerin yukarıda yazilı günün mu
ayyen saatten bir saat evveline kadar 
zarflarını vilayet makamına vermeleri 
lbımdır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı 9883 
lira 88 kuruştur. 

7 - Bu evlerin hepsinin birden ya
pılması lfizımdır. Bu şıkka göre yapıl
masına talih çıkmadığı takdirde ta
liblerin yapmasını istedikleri evler 
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 19 gündür ve bu müddet içinde 
yani teşrin sani 1938 nihayetinde ev
lerin anahtarları teslim edilecektir. 

9 - Müteahhit mukavele tarihinden 
itibaren bir hafta içinde başlamağa 
mecburdur, 

(2004) 3946 

Gö~men evleri yapflrdacak 
Elazığ l&kan Müdürlüğünden : 
1 - Elazığ merkezinde 15 çift evin 

muhammen bedeli 15206 lira ve 20 tek 
göçmen evının muhammen bedeli 
10911 lira ve Karakoçan kazasında 17 
çift evin muhammen bedeli 19677 lira 
33 kuruş, Sivrice kazasmda 11 çift 
evin muhammen bedeli 14198 lira o
lup kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 ;- Talihler % 7,5 teminatı muvak
kate verecekleri gibi inşaat işlerinde 
bulunduklarına dair nafıadan muaad -
dak bonservis ile ticaret odasından bir 
vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

3 - İhalesi 4 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 14 te Eııizığ iskan müdUrlü
ğUnde teşekkül edecek komisyon hu • 
zurile yapılacaktır. 

4- Talihler yevmi mezkfirun saat 
12 sine kadar teminat makbuzlarile 
diğer vesaiki komisyon reisliğine 
göndermeleri lazımdır. 

5 - Bu hususa aid şartnameler is
kan müdürlüğünden meccanen almır. 

Hariçten istiyenler mektub ücreti
ni göndermeleri icabeder. 

(3763/ 2038) 4010 

Gö~men evi yaphnlacak 
Diyarbakır Vilayetinden : 

Vilayet merkezine bağlı Kıtırpil -
Yeni, Kabi ve Karabaş köyleriyle 
Bismil kazası merkezinde ve Anbar
çayı - Mehmedli ve Ergani Osmani
ye kazası merkezinde ve Harbeto kö
yünde (298) göçmen evinin tQptan ve 
perakendeye ayrılarak ihalesi hak
kmdaki Sıhat vekaletinin emirlerine 
dayanarak aşağıda gösterilen köy ve 
grupların 19. 12. 1938 tarih ve 2/3711 
sayılı kararnameye tevfikan 20 hazi
ran 938 den itibaren 15 giln müddet
le münakasaya çıkarılmış olduğun

dan 4 temmuz 938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat tam on dörtte 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

1 - Merkez Kıtırpil - Yeni kö
yünde (6) adet tek (9) tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli (3435) lira 
(48) kuruş muvakkat teminat mikdarı 
(257) lira (66) kuruştur. 

2 - Merkez Kabi köyünde (12) a
det tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (6870) lira (96) ku
ruş muvakkat teminatı {515) lira 
(32) kuruştur. 

3 - Merkez Karabaş köyünde (50) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (28629) lira muvak
kat teminatı (2147) lira (17) kuruş
tur. 

4 - Ergani Osmaniye kazası mer
kezinde 21 adet tek 9 tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli 12024 lira 18 
kuruş, muvakkat teminatı 901 lira 
81 kuruştur. 

5 - Ergani Osmaniye kazası Har
beto köyünde 29 adet tek 9 tip kerpiç 
evlerin muhammen bedeli 16604 lira 
82 kuruş, muvakkat teminatı 1245 li
ra 36 kuruştur. 

6 - Bismil kazası merkezinde 75 
adet tek 9 tip kerpiç evlerin muham
men bedeli 42943 lira 50 kuruş, mu
vakkat teminatı 3220 lira 76 kuru~-
tur. • 

7 - Bismil kazasınm Anbarçayı • 
Mehmedli mevkiinde 105 adet tek 9 
tip kerpiç evlerin muhammen bedeli 
60120 lira 90 kuruş, muvakkat temina· 

tı 4509 lira 7 kuruştur. 
8 - Taliplerin plfin, fenni ve idari 

şartnameleri görmek için tatil gün
lerinden maada her gün İstanbul, An
kara, EHi.zığ ve Samsun iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi 
keresteler Diyarbakır iskan müdüri
yeti ambarından aynen verileceğin
den bu kerestelerin bedeli 7 mıntaka
da yaptırılacak 298 evin muhammen 
bedeli haricindedir. 

10 - Pazarlığm son kararı Diyar
bakır iskan müdüriyetinde yapılaca
ğından taliplerin alacakları evlerin 
bedeli keşiflerini mikdarına göre iha
le gününe kadar kanuni teminatlarını 
mal sandığına yatırarak ihaleye işti
rak etmeleri ve ayrıca keşif, plan, 
fenni ve idari şartnameleri görmek 
istiyenlerin D. Bakır iskan müdürlü
ğüne Ergani ve Bismil kaymakamlık
larına müracaat edebileceklerdir. 

11 - 3, 4, 5, 6 ve 7 inci maddelerde 
gösterilen evlerin ihalesi kapalı zarfla 
dır. Talib çıkmadığı takdirde aynı 

günde mezkur evlerin pazarlıkla top -
tan ve perakendeye ayrılmak suretiyle 
ihale edilebileceğini tahşiyeten ilan o
lunur. 

(3815/2067) 4054 

Münakasa tehiri 
Kocaeli Nafıa Direktörlüğünden: 

30.6.938 perııembe günü saat on al
tıda ihalesi mukarrer Tuzlada yapıla
cak 41579 lira 40 kuruş muhammen be
deli keşifli üç göçmen misafirhanesi 
inşaatı münakasasından şimdilik sar
fmazar edildiği ilan olunur. 

(3656/1976) 3937 

Hükümet konağı inşası 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden : 
11 - 7 - 1938 pazartesi gü~ü caat 16 

da Çorum Nafia eksiltme komisyonu
nun ihalesi yapılmak üz~ıe 13000 lira 
keşif b:Je!li Sungurlu hükumet onağı 
bakiyei ınşaatı kapalı eksilt:n~y~ konul 
mu§ tur. Şa: tname, keşif ve evı ;.kı "ai
-esi Na.ia c<:iresinde göı ii'tbılir. Mu . 
vakka.t teminat 975 liradır. 

İsteklilerin müteahhitlik vesikala
riyle hir!ikte ihale komis.ronur. müra-
caat etmeleri lazımdır. 3966 

Otomobil ve kamyon ahna<ak 
Adana Belediye Riya.setinden: 

1 - Bir aded imdadı sıhhi otomo
bili ile bir adet tdrolik devirme terti
batlı çakıl ve kum nakline mahsus 
kamyon ve bir adet de buz nakline 
mahsus kamyon açık eksiltme surc
tile satın alınacaktır. 

2 - lmdadı sıhht otOmobilinin mu
hammen bedeli 3150 lira, Devirme ter
tibatlı çakıl nakliye kamyonunun mu
hammen bedeli 3500 lira, Buz nakline 
mahsus kamyonun muhammen bedeli 
2500 liradır. 

3 - İmdadı sıhh? otomobili ıçın 
muvakkat teminat 237 lira çakıl nak
liye kamyonunun muvakkat teminatı 
265 lira buz nakliye kamyonu muvak
kat teminatı 188 liradır. 

4 - !haleleri temmuzun 18 inci 
pazartesi gUnü saat on beşte belediye 
enclimeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri belediye yazı iş
leri kalemindedir. İsteyenler oradan 
parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvak
kat teminatlariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

4125 

İlkmeklep inıası ikmali 
İ&tanbul Belediyesinden : 
Ke:ıif bedeli 19492 lira 84 kuru~ olan 

Aksaray'da Cerrahpaşa caddesinde 
yapılmakta olan ilk mektebin ikmali 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

!etinden almı' olduğu mliteahhitlik 
vesikaşı ve 1461 ilra 96 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubu ile be
raber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14c kadar daimi encümene vermelidir
ler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. (3865-2098) 4111 

Kuru yiyecek alınacak 
utanbul Belediye.inden : 

Bir kilosunun 
muhammen bedeli 

Mikdarı Cinsi 
49950 Pilavlık pirinç 
6150 Çorbalık pirinç 
23925 Kuru fasulye 
2750 Barbunya fasulye 
4120 Nohut 

7075 Yeşil mercimek 
1040 Kırmızı mercimek 
1170 Bamya 

58500 Patates 
26550 Soğan 

147 Sarımsak 
2640 Salça 
800 Bezelye 

250 Börülce 
1050 Bulgur 

kuruJ 
25 
22 
17,50 
11 
11 
13 
12 
90 
8 
5 

15 
30 
13 

8 
12,50 

Belediye hastanelerile müessesele
rine lüzumu olan yukarıda mikdarı 
yazılı kuru yiyecek kapalı zarfla ek
siltmeye konulmu9tur. Eksiltme 11.7. 
1938 pazartesi günü saat 15 de daimi 
encümende yapılacaktır. Şartnamesi 

Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesika ve 2096 lira 81 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubu ile bera
ber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermeli
dirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (3908-2094) 

4108 

Hortum ve saire ahnacak 
Eski§ehir Belediyesinden : 

İtfaiye için alınmasına lüzum görü
len 500 metre hortum ve 50 rekor ve 
buna aid diğer levazım 20.6.1938 den 
19. 7.1938 gününe rastlıyan pazartesi 
günü saat "15" on beşe kadar bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. Talip olanların şeraiti öğrenmek 
ve pey sürmek üzere Belediyeye mü
racaatları ve ihale günü belediyede ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

(3876-2100) 4113 

Kad1n hasla bakıu ahnacak 
Yozgat Memleket Haatane&i Baş

hekimliKind n : 
Biri dahiliye laboratuvarında diğer 

ikisi servislerde çalışmak üzere 30 li
ra ücretli üç kadın hasta bakıcıya ih
tiyaç vardır. 

Laboratuvarda çalışacak olanın e
velce bir dahiliye laboratuvarında ça
lışmış olması şayanı tercihtir. 

(3892-2099) 4112 

Göçmen nakliyatı 
İstanbul İskan Müdürlüğünden 

Köstence ve Varna'dandeniz yolu i
le Türkiyc'ye getirilecek olan göç
menlerin nakliyesi pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi 14 
temmuz 1938 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 7500 liradır. Bu 
baptaki fenni ve idari şartnameler pa
rasız olarak verilir. Artırma ve eksilt
me kanununun ikinci ve üçüncü mad
delerindeki evsafı haiz bulunup pazar
lığa iştirak edecek olan taliplerin mez 
kfır gün ve saatte Sirkeci'de Mitatpaşa 
hanı birinci katta İskan Müdürlüğün
de müteşekkil komisyona müracaat
ları ilan olunur. (3911-2095) 4109 

-'1111111111111111111111111111111111111 I L = FEDAKAR KOPEK : - -
Eksiltme 11.7.1938 pazartesi günü 

saat 15 de Daimi Encümende yapıla
caktır. İstekliler 2490 No. lu kanunda 
yazılı vesikadan başka en az 15.000 li- : Büyük zabıta filmi : 

rahk bu işe benzer iş yaptığına dair .,1111111111111111111111111111111111111ır 
vesika ile 1938 yılına aid Nafıa Veka- ....._ ______ , ________ _ 

Muhtelif eşya ah nacak 
İstanbul Sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Cinsi Adet fiatı garanti tarihi 

Frenk gömlegi 
Pijama "takım" 

2750 
871 

330 kr. 
400 kr. 

Yün fanila 980 250 kr. 
Fildekoz fanila 2810 75 kr. 
Fildekoz don 2800 80 kr. 
Yüz havlusu 1900 33 kr. 
Baş havlusu 100 100 kr. 
Omuz havlusu 100 300 kr. 
Etek havlusu 100 300 kr. 

941L.92 K. 13.7.1938 

509 L. 81 K. 13.7.1938 

105 L. 90 K. 13.7.1938 

Saati Şekli 

ıs Kapalı 

15,30 Kapalı 

16 Açık 

Peştemal 100 85 kr. 
Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan yukarda cins ve mikdarları yazılı 

C§yalar eksiltmeye konmuştur. 
1 - 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 Çenberlitaf civarında Fuad 
Paşa türbesi karşısında tıp talebe yurdundan alabilir ve görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasınm cari seneye aid vesikasilc 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektuplarmı teklif zarflarının içerisine ve verecekleri fi. 
atları yazı ve rakamla yazdıkları ve üzerlerini mühürledikleri halde ihale 

saatinden 1 saat CY>:Cl komisyona vermeleri •• (3688-1977) 3938 

KÜÇÜK 
Sablık : 

Satılık ev eıyaaı - Yatak ve yemek 
odası talmnlan, radyo av tüfeği son
daj takımları ve sair eşya. Maltepe 
Uludağ sokak No. 3 4089 

Sablık güzel qya - Müfarakat ha
sebiyle satılık ev eşyası Radyofon. Sıh
hat Vekaleti karşısı Arman sôkak No. 
15 Münü.r. 4087 

Acele satılık - 31 model Şevrole 
kapalı, güzel ve kullanışlı. Otomobili 
görmek istiyenlerin Ulus Basımevi ci
varı Pansiyon caddesinde Şark ot<>m<r 
bil malzeme deposu sahibi Mehmet 
Demir'e müracaatları. 4123 

Sablık Fırın - Senede 2500 - 3000 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yarı
sı peşin tam takımı ile. H. Dilman Tl: 
2181 4122 

Satılık-Jandarma mektebi şima
linde Dikmen asfaltına 60 - 70 metre 
mesafede münferit binaya müsait ba
kanlıklara ve Yenişehirc nazır arasa
lar. H. Dilman Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4065 

Satılık ev - Yenişehir'in en kıymet
li yerinde Uçer odalı iki daireli ev ucuz: 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4064 

Satılık - Yenişehir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
Koç apartmanı Tl: 2181 4063 

Satılık- Dikmende 2100 liraya bağ 
(650) lirası 4,5 sene ipotek 2 katlı 4 
odalı 6 dönüm bakılmış bağ. Belediye 
karşısında diş tabibi Fahrettin'e mü-
racaat. 3998 

Satılık - Açık bir çocuk arabası sa
tılıktır. Havuzbaşı Çelikkale sokak 
No. 5 4043 

Acele satılık arsa - Maltepede 330 
M. arsa acele satılıktır. Tl: 2487 Vah
di Doğruer. 3980 

Kelepir satılık çiftlik - 150 hektar
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Satılık arsa-:- Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. 
Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Acele satılık arsa - Selanik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok başı uygun fiat-
la Hayri Alıcıolu Tl: 1538 3882 

Kelepir arsa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile
cek. Hayri Ahcıoğlu Tl: 1538 3881 

Acele satılık ev - Y enişehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir. Tl. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

. Sablık arsa - İstasyon arkasında 
ımarca parsellenmiş küçilk çapta arsa -
lar Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton kargir ahşap ev ve 
apartımanlar, küçük çapta arsalar Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3794 

Kiralık : 

Kiralık - Atatürk bulvarında güzel 
nezareti haiz 2 bol, 3 oda acele 3 aylık 
devren kiralıktır. Tl: 3867 ye müra -
caat. 4102 

Kiralık daire - Yenitehir Sağlık 
Bakanlığı yanında sağlı. S. İsmet Ap. 
2 oda, banyo, mutbak 35 lira. Kamel
ya mağazasına müracaat. 4121 

Kiralık - Çankaya cad, Çek - Slovak 
sefareti karıısında Yeşil apartonanın 5 
oda. l hol, 2 helalı orta katı. 4103 

Kiralık - 3 büyük oda, 1 banyo ve 
mutbak. Ulus Halk sineması sırasın.da 
Sakarya Eczanesi üstünde müracaat: 
Sakarya eczanesi. 4106 

Oç odalı ve güzel apartman-Bomon
i.i bahçesi yakınında istasyona giden 
asfalt cadde üzerinde üç odalı, modern 
ve nezareti çok gUzel apartman dairesi 
boştur. Ulus'da Cemal Kutay'a milra
caat. 

Kiralık oda - Müstakil güzel bir o
da kiralıktır. Işıklar Cad. Necati B. o-
kulu yanında No: 2 kat 1 4036 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitlisü 
mahallesinde müstakil bir oda Tl. 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 

Kiralık - Yenitehir Selanik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 3 
oda, 1 hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

Kiralık katlar - İtfaiye meydanı 
Kurtuluş apartmanında 5 şer odalı. 
Banyo elektrik havagazı. 50 ve 65 lira 
kapıcıya müracaat. 4014 

Kiralık ev - Y eniıehir Ada.kale so
kak numara 18 de en üıt kat 4 küçük 
oda, banyo, elektrik, bavagazı. Ehven 
şartla. Telefon: 2655 4068 

iLANLAR 
ı-.............. - .................... : 

Küçük ilôn ~artları i 
Dört ı;atırhk kuçük ilanlardan: 

: 

Bir defa için 30 Kuruş i 
İki defa için 50 Kuruıı : 
Uç defa için 70 Kuruı i 
Dört defa için 80 Kuru11 i 

Devamlı küçuk ilinlann her defası i 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa i 
neşredilecek bir illin için 140 kuruı : 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere, i 
her satır, kelime aralarındaki boşluk- i 
lar müstesna 30 harf itibar edilmıştir. : 
Bir küçıik illin 120 harften ibaret ol- : 
malıdır. i 
Dört nurdan fazla her satır için ayn- i 
ca 10 kuruı alınır . i • .................................................... : 
Kiralık mobilyalı oda - Y enişehi 

Cumhuriyet mahallesi İnkılap S. No 
13 Dr. Apdullah Rasim Ap. kat 1 No 
S akşam 8 ze kadar müracaat. 4040 

Kiralık oda - Kaloriferli sıcak sul 
mobilyalı ve güzeldir. Yenişehir A~a 

türk bulvan 57 Ali Nazmi Ap. daire 
No:ll 3949 

Kiralık - Atatürk bulvannda beş 

odalı apartıman mobilyalı veya mobil· 
yasız . 3 aylık veya senelik. Tele-
fon : 3648 3965 

Kiralık - Çocuk sarayı bahcesi kar-
1ısında 4 oda ve tam teferruatiyle apar
tıman katı. Kapıcıya müracaat edilme-
si. 3959 

Kur!'lar: 

Daktilo kurı;u - Sabah saat sekiz
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif kurlar herkesin devamına imkan 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2 Tel: 3714 4027 

Arar Lisan Okulu - Mekteblerin ta
tili milnasebetiyle 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. Yenihamam a-
part. 3961 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık fevka -
ta.de kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkatare 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 % 70 ten
zilata tabi tutamıyacağından vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Li&an Okulu - Yenihiil arka
sı Yenihamam apartımanı kat 2 de da
irei mahsusasmdadır. Kayıt muamele
sine her gün devam edilmektedir. Tele-
fon: 3714 3964 

Dalctilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Aranıyor: . . 
Aranıyor - 8-1 O bin lira kıymetli 

Yenişehir veya Çocuksarayı ile Taş

han civarmda bir ev alınacaktır. Baska 
semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4026 

Mahkemelerde·n 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mahke-

rnesinden : 

Karabürcek köyünden Yusuf oğlu 
Osman'm bu kere vefatı üzerine te
rekesine mahkemece el konmuş oldu
ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı o
lanlar da dahil olduğu halde bilcümle 

alacaklı ve borçluların ve mirascının 
vesaiki resmiyeleriyle beraber bir ay 

zarfında Ankara 3 üncü Sulh Hukuk 
mahkemesine müracaatları ve alacak
larını vaktiyle kayıd ettirmiyenlerin 
mirascıya ne phsen ve ne de tereke
ye izafeten takip edemiyecekleri lü-
zumu ilan olunur. 4088 

89 takım elbise diktirilecek 
Gazi Ter.biye Enstitüsü Direktör

lüğünden : 
Talebelerimiz için numunesine gö

re (89) takım elbise (kumaş, malzeme 
ve işçilik müteahhide aid olmak şar
tiyle) diktirilecektir. Beher takımı
nın tahmini fiyatı 35 lira, ilk temina
tı 233 lira 63 kuruştur. 

İhalesi açık eksiltme ile 14. 7. 938 
perşembe günü saat l ı de Mektebler 
Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Is
teklilerin yukarıda yazılı teminatı 

me~kur muhasebe veznesine ihale sa
atinden evet yatırmış olmaları lazım
dır. 

Kiralık mobilyalı oda - Her konfo- Elbise numunesini görmek isliyen-
ru havi mobilyalı bir oda kiralıktır. Te- ler her gün Enstitü Direktörlüğüne 
lefon 1252 4039 müracaat edebilirler. (2059) 4091 
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KAN, KUVVET İSTE HA Gişe saatleri Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

27 Haziran 1938 pazartesi gününden itibaren giş.eleri
mizin yalnız sabahları saat 9 dan 12,30 a ve cumartesi 
günleri de 9 dan 11,30 a kadar açık bulundurulmakta oldu
ğunu sayın müşterilerimize bildiririz. 4105 

TA~RA HALKINA MÜJDE: 
Beklediğiniz 

HASAG 
Lüks lambalan gelmiştir. 
Çok hassas, çok dayanıklı ve çok ucuzdur. 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

Satışyeri Tahtakale No 51 
3867 

Türk Maarif Cemiyetinden : 

FAR 
ile öldürünüz 

HASAN 
FARE 

ZEH1Rl 

oktorlarm büyük kıymet verip beğendikleri bir ıurubdur. Kansızlık, 

igtahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak 
tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Ankaradaki Lisemizde l!Temmuz/ 1938 den itibaren 
İngilizce dersi tatil kursları açılacaktır. 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük bP.r nevi fa· 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 3453 Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde pyanı hayret tesir gösterir. 1 - Kurslar kız ve erkek, zayıf ve kuvvetli olmak üzere 

dört gurup olarak idare edilecek. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV-
VET İLACI her eczanede bulunur. 3839 

2 - Ücret talebe mikdarına göre ayda 5 ili 7,5 lira ara
sındadır. 

3 - Fazla malUınat edinmek isteyenlerin Okul Direk-

Gişe saatleri 
jay!5/Z 
ıinPklPri 

törlüğüne müracaat etmeleri. (2040) 3989 ' 

F iT 
LE 

ÖlDüRUNUZ 
.. 

Ankara· Valiliği -

İlavei inıaat münakasası 

Ankara Valiliğinden : 

İnşa edilmekte olan Vilayet jan

darma komutanhk binasının noksan 

kalan işleri ikmal edilmek üzere be

deli keıfi (14127) lira 86 kuruştan i
baret bulunan ilavei inşaat kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

!hale 15-7-938 cuma günü saat on 
beşde vilayet binasında Nafıa komis
yonunda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektuplan, ticaret 
odası vesikası ve (1059) lira (59) ku
nışluk teminat mektubu veya mak -
buzları ve Nafıa Vekaletinden (938) 
takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhitlik vesikalarile birlikte sö
zü geçen günde saat 14 de komisyon 
reisliğine vermeleri istekliler keşif 
ve şartnamesi Nafıa Müdürlüğünde 
her gün görebilirler. (2108) 4119 

FLiT daima ÖLDIJRUR 
Sap arabası ahnacak , 

• 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hasf ahkları nıütehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander 

u •••• ..,... J ..... , .... 
lıı.u.ı. Galata. v.,..,. Hu ı 

3612 

Adliye bakanhğ,ı · , 

Sömi kok kömürü 
ah nacak 

Adliye Vekaletinden : 

1 - Temyiz mahkemesi kalorife· 
ri için alınacak 250 ton sömikok kö
mürü kapalı zarf usulile eksiltmeye 

Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere 335 adet sap arabası kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Arabaların muhammen bedeli 
24455 liradır. 

3 - İhale 11 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara. İstanbul, 
Eskişehir, Bursa Adapazarı ve İnegöl 
ziraat müdür ve memurluklarında gö· 
rülebilir. 

• konulmuştur. 
Avrupadaki tetkiklerin· 

den avdet etmittir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartunanmdan bi
titiiindeki Sarraf Hakkı a
partrmamna nakletmi,tir. 
Hastalarını 14 hazirandar 1 
itibaren. saat 15-19 arası ka· 1 

5 - Eksiltmeye ıştirak için talıbler 
muhammen bedelin % 7,5 tutarı olan 
meblağa aid banka mektubu veya husu
si muhasebe veznesine yatırılan depo· 
zitoakçası makbuzu ile birlikte gös
terilen günde saat 15 de vilayet encü
menine gelmeleri ilan olunur. (1990) 

.... ~~~:; .. ~~~.'.~~!~~!r.· ........... ~~?.~ ...... J 

..1111111111111111111111111111111111111111.. - -
§ KİREÇ ~ 
- -5 En eyi cins damarsız halis mer·: 
: merden yapdmı' Karaköy çalı ki-: 
5 reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300§ 
5 telefonlardan arayınız. 2093 : - -,111111111 lllllllllllllllllllllllllllllr" 

: 11111 Bir acente aranıyor 11111E - -: SElBT markalı Alman Radyola· -
: rı için Ankarada satıı acentahğı ~ 
;: verilmektedir. isteklilerin lstan- : - -- bulda posta kutuıu 627 No. Haas : - -: ve Salti'ye müracaat. : 
'iJıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

2 - Eksiltme 30 haziran 938 per
şembe günü saat onda Ankarada tem· 
yiz binasında Vekilet levazım ve dai
re müdürlüğü odasında toplanan ek 
siltme komisyonu tarafından yapıl~ 

caktır. 

3 - İstekliler bu hususa aid gartna 
meyi Vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman alabilirler. 

3969 

Harita Umum Md. 

Muhtelif cedveller ahnacak 
4 - Beher ton için tahmin edilen Harta Genel Direktörlüğünden : 

bedel (26) liradır. 
1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 14 a-

s - Eksiltmeye igtirak edecek olan det İnvar cetveli 30 adet Gol yenin sür· 
isteklilerin bedeli muhammenin % gülü hesap cetveli, 27 adet Deklinatu· 
7,S ğu olan 487,5 lira nakid ve yahud var açık eksiltme ile alınacaktır. 
devletçe nakid mukabilinde kabul e- 2 • Eksiltme Cebecide Harta Gn. 
dilen tahvilatı mahalli mal sandığına Drk. binasında satın alma komisyn
tealim etmig olduklarına dair olan nunda 4 temmuz 1938 pazartesi günü 
sandık makbuzlarile teklif mektupla· saat 15 de yapılacaktır. • 
rmı havi mühllrlil zarfların eksiltme 3 - Muhammen bedeli 980 lira. mu
saatinden bir saat eveline kadar ko- vakkat teminatı 73 lira 50 kuru§ olup 
misyon riyuetine vermeleri. makbuz veya banka mektubu kabul o-

Taıradan teklif mektubu gön.dere· lunur. 
cek olanların da aynı saatte yetışme- 4 - İsteklilerin şubesindeki nümune· 
sini teminen daha evelden postaya !eri görmek üzere hergün ve eksiltme· 
tevdi etmiı ~lmaları ve dış zarfla:ı ye girmek içi~ de y~karıda yazılı ~n 
mühür mumu ile ayrıca mühürlenmış ve saatte temınatlarıle beraber komıs· 
olmaaı lizundır • . (1811) 3631 yona gelmeleri. (1965) 3886 

l~~~I 
Matbaacılara 

Matbuat Ummn Müdürlüğünden: 
1 - Matbuat umum müdürlüğü A • 

yın Tarihi adlı mecmualarla altı halk 
kitabını kapalı zarfla eksiltmeye koy
muştur 

2 - :rnuaların her biri bin yü-
zer, kitabıaı iicişer bin tane baeılacak
tır. 

3 - Kit?ı. ve mecmuaların tahmini 
beddl '12.804, ve muvakkat teminat 961 
liradrr. 

4 - Şartname, Ankarada matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Kapalı zarfla eksiltme 4. 7. 938 
günü saat 10.30 da Ankarada Dahiliye 
Vekaleti binasındaki matbuat umum 
müdürlüğünde yapılacaktır. (2000) 

2923 

-

Defterdarlık 

Bir katib ahnacak 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Kızılcahamam Malmüdürlüğünde 

münhal 10 lira maaşlı Muhasebe ka -
tipliği için Defterdarlık binasında 

29-6-938 çarşamba günü saat 9 da im
tihan yapılacağından memurin kanu
nunun 4 üncü maddesinde yazılı şart
ları haiz bulunan taliplerin dilekçele
riyle Defterdarlığa müracaatları lü • 
zumu ilan olunur. (2113) 4124 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6074 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 

J 

. 

Emlôk ve Eytam Bankasından: 

Bankamız yaz münasebetiyle it'an ahire kadar gife
lerini: 

9 ili 12.30 ve 
Cumartesi günleri 
9 ili 11.30 

kadar açrk bulunduracağını sayın mütterilerine bildirir. 
(2109) 4120 

' 

NEVROZiN 
BaJ, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlanmıı derbal 

keser, icabında günde iic kaıe ahnabilir. 3567 

1 LAN 
Santral tesisi dolayısiyle müessesemiz telefon numaralarının 

3 41 7 
ye tadil edildiğini sayın müşterilerimize arz ile rehberlerinde bu 
suretle tashihat yapmalarını rica ederiz. 3991 

B~urla biraderler Ankara şubesi--• 

Türk Kooperatil~ilik Cemiyetinin Kongresi 
Ankara'da bulunan Yapı, Ziraat, İstihlak ve İstihsal kooperatif 

ortak arkadaşların, 28 haziran 1938 sah günü saat 17 de Ankara 
Halkevinde toplanacak Türk Kooperatifçilik Cemiyeti kongresine 

davet ederiz. • 4086 

Kirahk dükkan ~11111111111111111111111111111111111111!:. 

Orduevi altodaki 6 numaralı bakkal 
dükkanı kiraya verilecektir. Taliple
rin çarşamba günü saat 16.30 da Ordu
evi müdürlüğüne müracaatları 3978 

Zayi - Elektrik işleri etüt idaresin
den aldığım altı numaralı hüviyet cüz
danımı kaybettim hükmü olmadığını 
ilan ederi. Naim Cemil Dikel 

4101 

SİNEMALAR 

- -
~ Dr. Basit Ürek ~ - -- -~ Cebeci Merkez Hastanesi E 
: iç Hastalıkları mütehassısı E - --: Her gün hastalarını Yenişehir E 
: Me~rutiyet cadesi Urek apartı- E 
: manında saat ıs den sonra kabul : 
: eder. Tel : 1694 : 

'=1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

HALK 
BUGUN BU GECE 

BUGÜN BU GECE ........... 
937 - 938 sinema mevsimi - -- -- -

4 aydanberi Ulus gazetesinde tefrika 
edilen tarihi ve muazzam şaheseri 

mutlaka görünüz veda programı 

UYAN VE YAŞA 

Canlandıran: Alice Fay 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece Zl de 
Ayrıca: Ulu Önderin refakatlerinde 
sayın Baıvekil olduğu halde Doğu 

lline yapmıı oldukları seyahat ve 
mufaual intibaları 

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

DELİ PETRO 
Seanslar: Z,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar 40-30·20 

Halk matinesi: ız.15 de: 
MACAR ROMANSI 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

ROMA ATEŞLER İÇİNDE 
Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kuruş 
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