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Celôl Bayar, bu gün iç ve dış politika hakkında 
Kamutay' da çok · mühim bir nutuk söyliyecek 

~;::::::::::============================~ 

Kamutay, yaz 
1 

BCl§bakanımız Celal Bayar radyoda aöz aöylerken 

Celal Bayar' ın 
nutku radyo 

ile neıredilecek 

Af kanunu 
da bu. gün 
görüşülüyor 

Parti Grupu_ toplantısında 

Kamutay bugÜn aat onda topla
narak apor teıkilôtı kanunu pro· 
jeai ile al kanunu ve diğer bazı la
yihaları görüıtükten aonra yaz ta
tiline baılıyacaktır. . 

Başbakanımız yeni şeker 
Müzakerelerden •onra Başba· 

kanımız Celal Bayar iç ve dış iıle· 
rimiz hakkında mühim bir beya
natta bulunacaktır. 

fabrikalarımız 
etrafmda izahat verdiler 

Celal Bayar'ın bu sözleri radyo 
ile neıredilecektir. Halk ıehrin 
muhtelif yerlerine konulan opar
lörler vcuıtanle bu nutku dinliye
cektir. 

Al ltanunu müaaltereleri mÜ· 
naaebetile birçok hatip'rrin de 
,aÖ~ alar_ala lii,nJ.o •-•lar.ı ü:ır.arin
de mütalealarını bildirmeleri muh
temeldir. 

:Ankt.ra, ~8;.a. -c. fi. PBrtiei Kamumy ~gün -28.6.938-
oğleden eve ntalya sayJavı Dr. Cemal Tunca'nın reisliğinde top-
landı; 

Gazeteci 
mesleği. 

F. R. ATAY 
Kamutay evelki gün avukat-

lıl ., dün _de gazet~ilik meslekle
rini tanzıın ve tensık eden kanun 
layihaların~ ~abul etti. Şimdiye 
kadar her ~kı meslek, kendi kör 
menfaatlerınden ~a!ri hiç bir ni
zain tanıınıyan kotü kişiler yü
zünden, halk arasında iyi nam 
bırakmamıştır. 

ı Kürsüye gelen Başvekil Celal 
Bayar, memlekette programa yeni
den bağlanması düşünülen sanayi 
hamlelerinden ve bu arada şarkta 
ve garpta açılacak yeni şeker fabri
kalarının ve pancar ziraatinin yapa· 
cağı iktisadi ve zirai faydalardan 
bahsederek bu faaliyete bir an eve] 
başlamak için bu sanayiin istilzam 
ettiği himaye prensibi üzerinde iza
hat vermiştir. 

Parti grupu bir çok haıtiplerin de 
mütaleasını dinledikten sonra hükü-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Elektrik ıirkeli'nin teslimi bitti 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Nafıa 

Veili B. Ali Çetinkaya bu sabah na
fıa şirketleri başmüfetişi ile elek
trik umum müdürü ile elektrik umurr 
müdürlüğü erkanını kabul etmiştir. 

Elektrik şirketinin devir ve teslim 
işleri bitirilmiştir. Şirket müdür ve 
mümessileri perşembe günü binayı 
terkedecekler ve yeni idare cuma sa
bahından itibaren elektrik umum mü
dürlüğü namiyle işe başhyacaktır. 
idarenin muvakkat kadrosu hazırlan
mış ve bugün tasdik edilmiştir. 

İngiltere ile yaphğımız kredi anlaıması 

B. Muammer Eriş dün 
Kamutay' da izahat verdi 

İmzalanan üç mukav~lenin esaslarını 
ve kredilerin ödeme şekillerini anlattı 

Ankara Mebusu ve İt Bankası Umum Müdürü B. Muam~er 
Erit, dii'nkü Kamutay müzakereleri esnasında İngiltere ile yaptı
ğımız kredi anlatmaları~ ve yapılan mukaveleler etrafında aşa
ğıdaki izahatı vemiş ve alkıtlarla tasvib edilmittir. 

- Muhterem arkadaşlar, yüksek tas· 
vibinize arzolunan kanun layihası 27 

,, 

t.atiline başhyor 
B. 

Dün Basın Birliği kanunu konuşulurken 
Şükrü Kaya çok güzel bir konuşma yaptı 

Gazetelerimiz 
Büyük milli dôvalarımızın 

daima ön safta gelen 
müdafileri olmuşlardır 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya •dün 
Kamutay' da Basın Birliği kanunu müzakereleri yapılırken çok 
mühim ve güzel bir konuşma yapmıftır. B. Şükrü Kaya'mn gaze
teciler hakkında söylediklerini tükranla aynen aıağıya koyuyo . 
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BASIN Bi RLiGi 
ruz: 

- Birçok maddeleri yüksek tasvibi - • 
nize iktiran eden bu kanun hakkında 
bazı maruzatta bulunmak için müsaa
denizi rica edeceğim. 

projesi konu_şulurken 

Hatipler gazetecilik 
iıin ~ok güzel 

ıeyler söylediler 

Bazı malumat ve hakikatler vardır 
ki, ne kadar tekrar edilse, hatta edebi
yatta denildiği gibi (tekrir) dahi olsa, 
onlarr--.Oylernck'te ame1t bir fayda var
dır. Gazetecilik sanatı dünyada ve her 
yerde aynı manzarayı arzeder ve aynı 
safhaları geçirerek tekamül etmiştir. 

Bizim memleketimizde de gazetecilik 
hayatı diğer liberal mesleklerde oldu
ğu gibi zamanın kötü telkin ve tetik -
kilerinin neticesi olarak çok geç ve 
güç inkişaf etmiştir. Bu meslek hak
kında istibdad devrinin endişelerini, 
telakkilerini ve bu meslek mensupları
nın maruz kaldıkları halleri pek iyi ha
tırlarsınız. Bizim neslimize mensup o
lanlar birçok şeylerin hasretini çeken 
~önüllerinde matbuat hürriyetinin has· 
retinide taşımışlardır. Bu bize zamanın 
bütün kötülüklerinin, ve fenalıklarının 

(Sonu 7. inci sayfada) 
------...,_ .. -

Dün, Refet Canıtez'in başkanlığın
da toplanan Kamutay, Basın Birliği 
kanun layihasını müzakere ve kabul 
etmiştir. Kanun maddelerinin müza -
keresinde muhtelif noktalar üzerinde 
tadiller yapılmıştır. 

B. Hakkı Tarık Us (Giresun), Ba
sın kongresine siyasi gazetelerden ol
duğu gibi siyasi mecmualardan da 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Ge-, birer kişi gelmesini istemiş ve kabul 
nel Sekreteri B. Şükrü Kaya Ka- olunmuştur. 
mutay'cla Ba•ın kanunu hakkın-ı Kemal Unal (Isparta), gazetecile-

da izahat verirken (Sonu 8. inci sayfada) 

Dün Kamutay' da 
Türk - İngiliz dostluğu 

lehine tezahürler yapıldı 
İktısat Vekilimiz B. Şakir Kesebir 
anlaşmalara dair izahat verdi 

Türkiye'de gazete çok eskiden 
teeuüs etti. Her rejiın, hasın için, 
hir sürü kanunlar ve tadiller ne§
retti. fakat b~nla_rın hepsi, ga
zete denen muesstr l>Olitika va
sıtasının zararlarını önlemek is
tiyen hüküm ve kayıdlardan iba
ret kalmıştır: Gazete denen mü
euir politika vas1!~sını faydalan
dırmak, gaz~~ecılık mesleğini 
korumak ve yukseltınek için cid
di bir i§ yapılmamııtır. Hakikat 
odur ki gazete ve. gazeteci, yal
nız Atatürk devrınde itibar ve 
istikrar yüzü görmüştür. Meıru
tiyetİ'n ya ta~amen anarşik, ya 
tamamen ~eyf ~, matbuatçılığı ye
rine, Ataturk. y~lnız kanun ka
yıdlarına ta~ı hır b~s!11,, m re
jim lehine hız~etle.rını aramış
tır. Birçok eksık~erıne rağmen, 
cumhuriyet ~~~ınd~ türk gaze
tesinin pek .. buyuk .~•zmetler gör
müş oldugun.a §uphe Yoktur: 

mayıs 1938 tarihinde Londra'da imza lktıaacl Vekili B. Şakir 
ettiğimiz üç mukaveleyi ihtiva etmek· -----· 
tcdir. ı 

Keaebir 

Gazetemizin ayrı sütunlarında bulacağınız 8. Muammer Erit'in 
İngiltere ile yapılan kredi anlatmalarına dair alkıflarla kartıla
nan sözlerinden sonra Zeki Mesud Alsan söz almıf, ingiliz hii
kümeti ile Türkiye arasında imzalanan bu itilafı, Cumhuriyet hü
kümetinin ıiyasi ve iktısadi tarihinde mühim bir merhale olarak 
kaydettikten sonra dem ittir ki: 

"- Milletlerin biribirinden kocun· 
duğu ve biribirleri ile ekonomik ci
dallere giriştiği bir devirde, iki mem
leket, türk milleti ile İngiliz mille
ti yekdiğerine itibar ediyor. (Alkış
lar). Emniyet ediyor ve karşılıklı 
menfaatler üzerine kurulan bir işbir-

Memleketin hır ucundan öbür u
cuna kadar tekrar edildiğini 
duymakta olduğunuz bütün fikir 
ve kanaatler, ancak bu vasıta 
gazete vasıtası ile yapılmıştır. ' 

Kamoy, gazete ile kurulur; o
nunla beslenir ve onunla olgun. 
laşır, Faka~, _işte bu k~dar mües
sir olduğu ıçın, onu kor menfaat 
veya hırslarına alet edenlerin 
elinde de pek tehlikeli bir silah 
haline gelebilir. Büyük demo
krasiler, onu tehlikesiz kılabil
mek için, asırlar geçirmişlerdir. 

Ne yapmak lazımdı? Evela 
gazeteciliği bir meslek yapmak! 
Gazeteciy;. en basit türk işçisi -

(Sonu 7. inci sayfada) 
1 

Ankara mebusu ve lı Bankcuı 
Umum Müdürü Bay 

Muamnu?r Erit 

Bunlardan birincisi, 2 eylUl 1936 
1 1 1 

t_arihi_n~e imzalanmış. olan .~ürk • ingi- Prensıpler1mız, 
lız klırıng mukavelesıne muzeyyel ola- dini dünyadan ayırmııhr 
rak bu defa imzaladığımız bir mukave
ledir. 

İkincisi, eksport kredi garanti de
partman tarafından garanti edilmiş o
lan 10 milyon ingili zlirahk bir ticari 
kredi mukavelesidir. 

Üçüncüsü, hükümetimizle İngilte • 
re arasında imza edilmiş olan 6 mil • 
yon ingiliz lirasını ihtiva eden diğer 

bir muka~eledir. 

Birinci mukavele 

Müzeyyel kliring mukavelesi. 2 ey
lUl tarihli mukavelenin bazı maddeleri 
ni tadil etmektedir. Bunlardan başlrca
ları şimdiye kadar !ngiltere'den Tür • 
kiye'ye ithal edilen malların 1 temmu 

(Sonu 7. inci sayfada). 

• t 4 

Biz, cemiyetlerden ve cemaatlerden 
bizim nizam ve kanunlarımıza 

riayet etmelerini istiyoruz 

Cemiyetler kanunu konU§ulurken, 8. Şükrü 

Kaya çok güzel bir konutma yaptı 
Dün Kamutay' da Basın Birliği ka -

nununun müzakere ve kabulünden 
sonra bazı müesseselerin idaresi ve ce
miyetler kanun layihası müzakere ve 
kabul olunmuştur. 

Ber~ Türker .(Afyon Karabiear) 

söz alarak, ekalliyet kelimesinin ku
laklarına gayet çirkin geldiğini, bu ke
limenin kapitülasyonlar devrinde ecne
bi devletler elinde siyasi bir ilet olan 
bir ziilılnyi hatırlattığını, artık Tür-

(Sonu 7. inci sayfada) 

(Sonu 7. inci sayfada) 
.._., a ne .., a so PLilJiJl(iJlT s ... 

Hatay meselesi için 

gazetesi daY111tıı 

haklı görüyor 
- Yazısı J. Ün<:Ü say/ada -

... .......... , ...... Ol1ll115 05 o.o 
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Sanatkôrlarımıza bir 
örnek 

Biz çocuktuk; kışın bazı karlı günlerinde evin penceresinclen dışa· 
n bakarken araya, çayırlığın bir tarafına tahtırevan gibi, etrafı ka
palı ve camlı bir oda getirilir, konurdu. Biz, bunu görünce merakla
nır, anamıza babamıza sorardık: 

- Nedir bu yürüyen oda? • 
O zaman bize anlatırlar, derlerdi ki: 
- Bu, komşumuz ressam Halil paşanındır. O, böyle havalarda o

nun içinde resimler yapar. 
Dün Ankara Halkevinde kendi eserlerinden bir sergi açan ressam 

General Halil, işte bizim çocukluğumuzda tanıdığımız o ressam .. Halil 
paşa" nm ta kendisidir. Bizim saçlarımıza tutam tutam aklar ekliyen 
zaman, ondaki sanat aşkını, çalışma azmini sarsamamıştır. 

Boğaziçin'de Çengelköy ile Beylerbeyi arasında bir yarim ve bir 
köşkü bulunduğu için o kıyıların güzel renklerinden tablolar yarat
mış olan üstad, Ankara'mn kalesini ve Kalaba köyü taraflarını fırça
ya almakta kendinden çok genç olan ressamlardan geri kalmamış, ile
ri gitmiştir. 

Sanat şöhretini Türkiye sınırının dışına da yaymış olan General 
Halil' deki fırça ve renk üstadlığım takdiri daha başkalarına bırakalım. 
Fakat onun bütün sanat mensublarına örnek olacak bir tarafı vardır 
ki üzerinde ehemiyetle durmağa değer: Devamlı çalışmanın, azmin 
sanat kollarmda da gerekli bir şey olduğunu ondan tekrar tekrar öğ
reniyoruz. Güzel sanatların bir çok kollarına mensub bir takun isti· 
dat ve üstadlar: 

- Bu memleket sanattan anlamaz; bu millet sanatkarı takdir et
mez 1 Diye menfi menfi sızlanır ve takdiri, muvaffakiyeti, §Öhretin 
devamını ayaklarına beklerlerken istibdat gibi sanatın, bilhassa resim 
sanat.ını.n am~nsız düşmanı olan. bir •. devirde çalışarak şöhret yapmış 
o1an ıhtıyar bır ressam, Cumhurıyet ın on dördüncü yılı idnde Anka
ra'da yeni eserlerinden mürekkep bir sergi açmaktadır. ~ 

Basllmıı kağıdlara 

eıya sarılmayacak 
Bastırılmış ve el ile yazılmış kul

lanılmış kağrdların esnaf ve halk ta
rafından kullanılmasının umumi sı
hat bakımından mahzurlu olduğu ka
dar, menfi propaganda gayesiyle ha
reket edenlerin başvurdukları bu va
sıtaların menedilmesini temin için 
hükümet Kamutay'a bir kanun proje
si sevketmişti. 

Dahiliye encümeni, memleketimiz
de çıkan gazetelerin mutazarrır ol -
mamalarını temin maksadiyle yurd 
gazetelerinden yapılacak kese kağıd
larını projenin şümulü dairesinden 
çıkarmıştır. Adliye encümeni de da
hiliye encümeninin bu kararına işti
rak etmiş ve kese kağrdlarının satı
cılar tarafından kullanılması ile bir
likte yaprlmasr ve satılması fasılları
nın da yasak olduğuna dair projeye 
yeni bir kayıd ilave etmiştir. 

Adliye encümeni, kanuna aykırr 
hareket edenlere karşı tatbik edile
cek ceza hükümlerini ağrr görmüş, 
ıuç ile ceza arasında bir nisbet göze
tlerek hafif para cezasının on liraya 
kadar olmasını kabul etmiştir. 

Kamutay ruznamesine alman pro -
jenin son şeklini yazıyoruz: 

"Madde 1 - Yazılr ve basılı kitab 
ve defter yapraklan ile kağıdlardan 
kese ve torba kağıdı yapılması, satıl
ması ve bu gibi kese ve torba kağıd
larının satıcılar tarafından kullanıl
ması yasaktır. 

Nurettin ART AM 

Yüzde 1 O garson 
ücreli de yasak 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Eğlen
ce yerlerinde yapılacak: ucuzluğun 
kaıti nisbetini tayin için bir takım re
simlerin kaldırılmasını veya kısmen 
indirilmesini temin edecek olan yeni 
kanun projesinin katiyet kcsbetmesi 
beklenmektedir. 

Yeni tarifeler yapılırken müesse
selerin halktan ayrıca garson ücreti 
olarak yüzde on almalarına ve eğlen. 
ce yerlerinin pazar ve bayram günle
rinde fevkalade tarifeler tatbik etme
lerine müsaade edilmiyecektir. 

İlk mektep muallimlerinin 
mesken bedelleri 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Dahili • 

ye Vekaleti, ilk mektep muallimleri -
nin birikmiı meaken bedellerinin bu 

7xı tamamen ödeıune&i hakkındaki ka
rarını valiliğe tebliğ etmiştir. 

Beyoğlu 'nda yeni Halkevi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Beyoğ

lu Halkevi için Taksimde yeni bir bi -
na yaptırılacaktır. 

Türkku~u gençleri 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Bu sene 

Türkkuşu'na yazdan gençler temmu -
zun birinci günü İnönü kampına gön -
derileceklerdir. 

ULUS 

General Halil'in sergisinin açılma töreninde bulunanlar 

General Halil'in Resim Sergisi 
Dün saat on altıda Halkevi salo

nunda general Halil resim sergisi a
çılmış.tır. Küşai: merasiminde yüksek 
tedrisat umum müdürü Cevat, gene -
ral Avni, Konya saylavr ressam Şev
ket Dağ ve Halkevi başkanı Ferit 
Celal Güner ve merkez bankası umum 
müdürü Kemal Zaim bulunmuşlar

dır. 

Sergi 40 - 50 tablodan ibarettir. 
Bunların ekserisi general Halil'in son 
zamanlarda yapmış olduğu eserlerdir. 
General Halil· meslektaşları arasın

da yaşlı olmasına rağmen durmadan 
çalışan çok enerjik ve muhterem bir 
sanatkarımızdır. 

Diğer sanatkarlarımıza bir imtisal 
nümunesi olan bu çok kıymetli sanat
kanmızı tebrik ederiz. 
Sanatkarlarımız General Halil için General Halil'in bir tablosu 

bir jubile tertip etmektedirler. 1 
Bu münasebetle bir toplantı yapıl -

mış :e j~bil~n~n tarihi ve teferrüatı 1 ıı·selerı·n orta 
tesbıt edılmıştır. _ 

İstanbul limanmm mavna kısımlarına yine bu yll 
ihtiyau temin ediliyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Lima
nın mavna ihtiyacını karşılamak için 
Haliç'teki fabrika ve havuzlar idare
sine ısmarlanan üç saç dubadan biri
nin inşası bitirilmiş ve duba idare ta
rafından teslim alınmıştır. Duba iki 
yüz tonluktur. Mevcutlara ilave ola
rak Karadenizdeki Alaplı iskelesine 
24 mavna daha ısmarlanmıştır. 

Tekirdağ muallimlerinin 
seyahati 

Tekirdağ, 28 a.a. - Tekirdağ mu
al1i.mleri kültür direktörleriyle bir
likte Trakya seyahatine çıkmışlardır. 
Mualilmler Hayrebolu, Lüleburgaz, 
Edirne, Kırklareli, Vize, Saray, Çor
lu'ya gidecekler üç gün sonra Tekir-
dağma döneceklerdir. · 

Yanan Adiye sarayındaki 
molozlar 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Verilen 
haberlere göre milli emlak müdürlüğü 
bugün Adliyeye müracaat ederek ya
nan adliye sarayı arsas,ındaki moloz
ların nakil masraflarının Adliye vası
tasile ve tesbiti delail yolu ile tesbit 
edilmesini istemiştir. Bu suretle milli 
emlak müdürlüğü, molozları kaldır

dıktan sonra masrafmı mutemetten 
istiyecektir. 
Yapılan tetkiklerden sonra moloz

ların en ucuz olarak 26.000 liraya de
kovil ile Ahırkapx • Yenikapr arasında 
denize dökülmesine karar verilmiştir. 

talebe alınmayacak 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Hem or

ta kısmı, hem de lise sınıfları bulunan 
tstanbul'daki liselerin orta sınıfla
rından hiç birine bu yıl hariçten tale
be kabul edilmiyecektir, Bu suretle 5 
yrl içinde liselerdeki orta kısımlar, 

tedrici surette kaldırılacak ve beşinci 
sene sonunda liseler yalnız, 9, 10 ve 
11 inci sınıflardan ibaret kalacaktır. 

Liselerin lağvedilen orta kısımları -
nın işgal ettiği yerler de lise ihtivar'
nı tamamen karşılamak üzere açılacak 
şubelere tahsis edilecek ayrıca yeni 
lise yapdmıyacak ve açılmıyacalcl:ır. 

Almanya'ya ısmarlanan 

su lanklan 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Deniz 

Bank tarafından liman işletme idare
si için Almanya'ya ısmarlanan iki su 
tankının tecrübeleri yapılmış ve 
tanklar bugün Almanya'dan yola çı
karılmıştır. Tanklar ağustosta şehri
mize gelmiş bulunacaklardır. 

Bu iki tank üçer yüz ton su alabile
cek bir büyüklüktedir. Çok kuvvetli 
emme ve basma tulumbaları vardır. 

Süratleri saatte 10-11 mil arasındadır. 

Çubuklu' daki gaz tankları 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Çubuk
ludaki gaz tankları 12 ye çıkarılmak
tadxr. Tanklar arasında dekovil, tank 
ve varilleri doldurma tesisatı da ya
pılacaktır. 

~9 - 6 - 19~ 

Her yolcunun bilmesi 
lazım gelen malumat 

Bir yolcu Türkiye'ye ne getirebilir? 
Gümrükler Umum Müdürlüğü, yurdumuza gelecek ecnebileriı 

diğer birçok hususlarda olduğu gibi gümrük bakımından da ko. 
laylık görmelerini temin için yolculara bilgi adlı bir broşür bas 
tırmııtır. Broşür türkçe, İngilizce, italya!nca, almanca ve fransız. 
ca olmak üzere beş lisan üzerine hazırlanmış ve güzel fotoğraf • 
larla süslenmiştir. 

-ı Broşür yurdumuza gelen ve yurdu 

C • 1 1 ~u~dan giden yolcularm gümrükle e m 1 yet e r 1 rımızde gümrük muamelelerini kola} 
lıkla yaptırmalarmı temin için yolcu-

k 
lara gümrük veren, yasak olan, resim-

a n U n U den ~~af olan eşyalar ile türk para-
sı, dovızler ve transit, yolcular hak
kmda mevzuatımızdaki hükümlerin 

Dahiliye Vekaletince hazırlanan e- esaslı şekilde hulasalarınx muhtevi 
kalliyetlere ait din1 müesseselerin ida

resi hakkındaki kanun Ia.yihasiyle, ce

miyetler kanunu layihası; dahiliye en 
cümeni tarafmdan birleştirilerek "cem 
iyetler kanunu" adı altında tanzim e· 
dilmişti. Bu kanun layihası Adliye 
encümeni tarafından tetkik edilmiş ve 
layihada bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Son tadile göre, layiha cemiyetin 
kuruluşu hakkındaki umumi hükümle
ri ihtiva etmekte ve bunu memnu hü -
kümler takib etmektedir. 

Memnu hükümler 9 uncu maddede 
şöyle anlatılmıştır: 

"Mevzu ve gayeleri aşağıda yazdı 
hususlara aid olan cemiyetlerin teşkili 
yasaktır : 

A) Devletin mülki bütünlüğünü 
bozmrya çahşan, 

B) Teşkilatı esasiye kanununun i
kinci maddesinde yazılı devlet rejimi
ne aykırı maksad ve gaye güden, 

C) Emniyet ve asayişe ve umumi 
adaba ve ahlaka ve gayesi kanunlara 
uymıyan, 

D) Sıyasal ve {ııusal birliği bozan, 

E) Din, mezheb ve tarikat eı;asları
na dayanan, 

F) Yerlilik ve yabancılık gibi yurd
daşlar arasında aykmhk uyandıran, 

G) Her ne şekil ve nam altında o
lursa olsun nuntakavi maksad güden 
veya unvan taşıyan, 

H) Aile, cemaat, ırk, cins ve smıf 
esasına veya adına dayanan, 

İ) Gizli tutulan, gayesini s;ıkh,,,, .. '' 
Cemiyetlerin teşkili yasaktır. 

Hava kısmen bulutlu ge(ti 
Şehrimizde hava sabihleyin açık 

sonraları bulutlu geçmiştir. Rüzgar 
şimalden saniyede 4 metre kadar hız
la esmiştir. En düşük ısı 18, en yük
sek ısı da gölgede 32 güneşte 66 dere
ce olarak kaydedilmiştir. Yurdda 
Trakya Ege bölgelerinde hava açık 
cenubun doğu kısmında ve Doğu A
nadoluda bulutlu diğer bölgelerde 
az bulutlu geçmiştir. Yurdda en dü
şük ısılar, Kütahyada 9, Çorumda 8, 
Karsta 7 derecedir. En yüksek ısılar 
da Kocaelide 26, Çanakkalede 29, An
talyada 30. Adana ve Diyarbakxrda 
31, Kayseride 32, İzmirde 34, Bod
rumda 35 derecedir. 

bulunmaktadır. 

Yurdumuza gelen yolcular, Üzerle
rinde ve bagajlarında bulunan muaf 
zati eşyalariyle beraber, gümrük res
mine veya inhisara tabi bütün eşya
larını gümrük memuruna doğru ola
rak beyan edeceklerdir. 

Yolcuların beyanları hilafma Üzer
lerinde veya, bagajlarında çıkan güm
rük resmine veya inhisara tabi eşya 
musadere olunacaktır. 

lnhisara tabi eşyaların başhcalan 
broşürde §Öyle sıralanmaktadır. 

İspirto, ispirtolu içkiler, tütün, si
gar ve sigara, enfiye, tömbeki, kibrit, 
çaık.mak ve çakmak ta~ı. tuz ve oyun, 
sıigara ve kopya kağrdları, fişek, saç
ma ve av malzemesi. 

Bu eşyadan yolcu beraberinde yur
da sokulabilecek olanları 50 sigara, 
20 sigar, 50 gram pipo, ağız tütünü 
v~ wıoo gram enfiye, 50 yaprak sigara 
kagıdı ve 2 kutu kibrittir. Bu mikdar
lardan fazlası için bir kiloya kadar o
lanlardan inhisar resmi ile gümrük 
resmi alınacaktır. Bir kilodan fazla 
olanlar yurda sokulamryacaktır. 

Kullanılmış ve kullanılmamış zatı 
eşyalar elbiseler, çamaşır, gömlek 
çorap, mendil, kıravat, yakalık, şap -
ka, kundura gibi vücuda taalluk eden 
hazır ve dikilmiş eşyalardır. Bu eş -
yalar mikdar ve keyfiyetçe yolcunun 
içtimai vaziyetine uygun olmak şar
tiyle gümrükten muafen geçebilecek
tir. 
Diğer muaf eşyalar broşürde şöyle 

SiraldUUla.ıctaO lr. 
Yolculuk esnasında kullanılmağa 

mahsus kapları açılmış şeker ve şe
kerli maddeler ile bir kiloyu geçmi
yen ve kaplan açık olan ispirtolu iç
kiler; 

Tuvalet suları ve kolonyalardan a
ğızları açılmış olarak birer kiloya ka· 
dan, ıtriyattan başka başka cinsler -
de üç şişesi; (Bunlardan fazla.ar ispir
to derecesine göre inhisar resmi ve 
tarifesi mucibince gümrük resmi alı
narak geçirilir). 

Kullanılmış küçük tipte iki fotoğ
raf makinesi ve yol esnasında kulla -
nrlmağa mahsus filim ve camlan, bir 
kullanılmış portatif yazı makinası ve 
üzerindeki şeridi, ku11anılmı~ bir 
gramofon makinası (radyolar hariç) 
ve başka başka plaklarr, spor eşyası 
(yolcunun kendi istimaline mahsus 
olmahdır). 

Fen ve sanat erbabı ile işçilerin eıa.
natlarınr icra iç.in yanlarında getir -
dikleri kullanılmış aletler. 

Reklam maksadiyle veya mağaza
nın isim ve mevkiini göstermek üze
re hususi olarak yaptırılan yahud 
neşri ruhsat almağa bağlı matbualar
dan yaprlmış bulunan kese ve torba 
kağıdlan hakkında yukardaki fıkra 
hükmü tatbik olunmaz. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türkiyeye gelen veya Türkiyeden 
ecnebiye giden yolcular Türkiyeye 
girmesi veya Türkiye'den çıkması ya
sak eşyalarını gümrük memuruna doğ· 
ru olarak beyan edeceklerdir. 

Madde 2 - Birinci maddedeki 
memnuiyet hilafına hareket denler
den tutulacak zabıt varakaları üzeri
ne belediye encümenlerince on lira -
ya kadar hafif para cezası alınması 
na karar verilir.,. 

Sirkeci rıhtımına çıkacak 
yolcular 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Sirkeci 
rıhtımına yanaşan vapurlardan çıka

cak yolcuların sandala biruniye mec -
bur olmadan rıhtıma çıkmalarını te -
min için, rıhtıma bir de duba konul
masına karar verilmiştir. 

Orclu Ye Giresun' da satış 
kooperatifi 

'Giresun, 28 a.a. - İktisad vekaleti 
müfettişlerinin delaletiyle Ordu'da 
bir Giresun'da üç satış kooperatifi 
kurulmu~tur. 
Mkfettişler Trabzon'da da bir satış 

kooperatifi kurduktan sonra tekrar 
Giresun'a gelecekler ve koooperatif
ler birliğini kuracaklardır. Birlik bu 
mahsul mevsimi başında faaliyete ge
çecektir. 

lzrnit'in kurtulu~ bayramı 
İzmit, 28 (Hususi) - Kurtuluş bay

ramımızın 18. inci yıldönümü coşkun 
tezahüratla kutlandı. 

Spora dair 
- Cantürkler, aralarında gizli 

gizli toplantı yapıyorlarmış. Bir de 
icabında atmak üzere bir top teda
rik ettikleri öğrenildi. Berayı sada
kat arzolunur ! 

Yukarıki cümleyi, bundan otuz 
be!j, kırk sene kadar önce Yıldız sa
rayına takdim olunmuş bir jurna.1-
dan alıyoruz. Toplanan Cantürk
ler, İngilizlerden imrenerek bir fut
bol kulübü yapmak istiyen birkaç 
delikanlı idi. Satın alınan top da 
tekerlekli, namlulu, gülleli top de
ğil, lastikten, me§inden bildiğimiz 
ayak topu idi. 

** 
Bundan altmış sene kadar önce 

ingilizlerin "Kandilli spor kulü
bü, mensupları Boğaziçi'nde bir yer
de bir maç yapıyorlardı. Bunu ha
ber alan o zamanın zaptiyeleri ça
yırları sardılar. Önce bu adamları 
birbiriyle boğuşuyor sanarak oyuna 
mani olmak istediler. Tabii kapitü
liisyon vardı; onlar da ecnebi idi
ler; bir şey yapılamadı. Fakat bu 
muhasara hattı da sonuna kadar o
rada kaldı ve nihayet bu takımlar
dan birisinde oynadığı anlaşılan 
genç bir türka tevkif ederek götür
düler. 

Bu genç ne oldu? Bir amerikalı 
muharrir, bu hidiseden bahseder-

ken şu cümleyi kullamr: ''Orada 
tarih susuyor!,. 

** 
Yukarıdaki iki paragraf yarım a-

sırlık osmanlı tarihinde sporun na
sıl telfikki edildiğini gösterir. Bü
tün bu tazyıka ve cehalete rağmen 

gene spor ruhunun büsbütün kö
küııden kazrnamamış olması, millet 
hesabına iftihar edecek bir şeydir. 

Şimdi, devletin spor işinde de ge
niş ölçüde milletle beraber çalı§ma
sım sağlcyan bir kanun Kamutay'
dan çıkarken bunları da hatırlamak 
ve ondan sonra öğünmek doğru o
lur. -T. t. 

Bir istatiRtik ! 

Bir gazeteci arkada,ımızın, Ame-
rika' da tahsilini tamamJayıp dönen 
kızı, Yugoslavya'dan 1stanbul'a ka
dar bir spor taknnııruzla birlikte fa
kat kendisini amerikan diye t~ıta· 
rak, seyahat etmi,. 

Muvakkat olarak kendisini atne• 
rikan diye gösteren genç kız, bu 
müd~et i~inde gerçekte~ amerikan 

gibi davranmış, bir iatatistik yap
mıştır. Bu istatistiğe nazaran yol ar
kada,ları, içinde ulan kelimesi bulu
nan tam 23 cümle kullanıruslardır. 

Cüssenin faydası 1 

lngiıtere' de ~4ti kıloluk bir adam 
bir kavga yüzünden hapisaneye 
atılmış; fakat bu adamın sığabilece· 
ği bir hücre bulunamadığı için na
zırlar meclisinin karariyle serbest 
bırakılmıştır. 

Cüssenin de faydası olumtut de
mek! Fakat ne böyle serbestlik, •ne 
de 246 kilo r 

ln11an1n bu sıcaklarda 
olur? 

Kakafoni I 

hali nice 

Öğleyin, oturduğum apartırnanın 
bütün katlarından gelen radyo ses
lerine kulak verdim. Her kattan ge
len ahize sesleri biribirine karıımca, 
artık, bir gürültü oluyordu. 

Birinde bir şarkının bir mısraı 

duyulur gibi olur olmaz, ötekinden 
bir tango sesi geliyor. Bir kanun 

taksimini bir piyano solosu boğuyor. 

Bu yerli ve yabancı musiki par· 

çalarırun biribirine karışması için 

senfoni diyemezsiniz: Zevkleri biri
birinden ayn aparbman komşulan -
nın aym zamanda radyo düğmeleri
ni çevirmelerinden hasıl olan gürül
tü kakafoninin ta kendisidir. 

Bir radyo dinleyicisinin 

dileği 1 

Bana bir mektub gönderen okur
larımdan Hamdi Kınık, diyor ki: 

'' Ben bir havadis meraklısıyım. 

Avrupa radyo merkezlerinden bildi· 
ğim dille aöylenen havadisleri dinle
diğim gibi İstanbul ve Ankara rad
yolarını da dinlerim. Yalnız bir nok. 
ta var ki bizde ihmal ediliyor. Rad
yoda apiker, bilhassa gündüzleri, o
kuduğu ajanı telgrafJnm tarihini 
söylemiyor. Bu ıuretle bazan bir ha
disenin ne gün vukua geldiği anla • 
ıılmıyor. 

Her ne kadar yeni stüdyomuzda 
bütün bunlar düzelecekıe de timdi

. den düzeltmek daha doğnı olmaz 
mı?" 

Ben, buna dikkat etmemiştim. 
Eğer Bay Hamdi Kınık'm dediği 
vaki ise, bundan böyle dikkat edi
leceğini umanın 

Aksi takdirde üzerlerinde ve bagaj
larında meydana çıkacak bu türlü 
yasak eşya müsadere dilmekle bera
ber kıymetinin beş misli ağır para 
cezası da hükmolunacaktır. 

Broşürde Türkiye'ye girmesi yasak 
olan maddelerin başlıcaları: 

Uyuşturucu maddeler, silahlar, 
kambiyo idaresinden müsaadesiz 25 
liradan fazla türk kağıt ve gümüş pa
rası ve tedavülden kaldırrlmxş eski 
gümüş paralar, kambiyo idaresinden 
izinsiz türk ve ecnebi esham ve tah
vilat ve kuponlar, piyango biletleri
dir. 

Yolcular kambiyodan izinsiz 25 li
radan fazla türk kağıt ve gümüş pa
rası ve her nevi ecnebi parası ve tah· 
vilat ve kuponları, türk ve ecnebi al· 
tın parası, asarratikayı yurd dışına 

çıkaramıyacaklar, gelen yolcular da 
gidenler gibi beraberlerindeki türk 
parası ve ecnebi dövizlerini doğru o
larak gümrüğe bildireceklerdir. 

Türkiye'den transit geçen yolcu
lar da bu muamelelere tabi olacaklar
dır. 

Tereddüd edilen eşya ile girmesi 
veya çıkması yasak veya inhisara ta
bi broşürde yazılı olmıyan maddeler 
hakkında gümrüklerde muayene ya -
pılmadan önce izahat istenecektir. 
Yüz bin aded basrlan broşürler yurdu
muza gelen yolculara sefaret ve kon
soloslukl~rımızca dağıtılacaktır. 
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.. k .1 rı"n ellerın e bulu .. 
ümetçı e .. an şe-
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'nın JspanY" ha;ı .. çıkalı, İtalyan 
tali albnda bulun ugunu hatırla. 

'-lı: Jazundır. • . 
Sevkulceyfi ehemıyet~ haiz olan bu 

1 l tarafından ıtaali ı .1 ın ta ya . • ' ngı -
e ve bilhassa fr~sa ıçın büyük bir 

L uu teıkıl etmektedir Fran 
.._Y&ı mevz 1 , · -
ı. t 'it re lta ya run bu ada "" ve ngı c • . 1 yı 

dan sonra da elın ~ ~utrnak iıtiye-
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yh lngilteret 193 1 ncıkanununda 
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·_. t •· teliıkkı edccegını bıldınni ... , ecavuz . • ... 
ti.-. t t t spanya meıelesının alevlen • 
'•İ!e esebeb olnn hadiıe budur. fngi • 

er ve fransızlar ıu suali soruyorlar: 
- Majorka ltalya toprağı mıdır ki 
nın bombardımanı ltalva,ya kar41 

-.,ılmıt bir tecavüz telakki edilsin? 
.\caba vaziyet nedir? İtalya'nın Ma

tejik ehemiyeti haiz bir 

İngiliz gemilerini kim 
bombardıman etti ? 

Yugoslavya'mn dıJ ticareti 
Belgrad, 28 a.a. - Mart ayı içinde 

Yugoslavya'nın ihracatı 340.005 tona 
baliğ olmuştur. Bu ihracat, 445 mil
yon 587.980 dinar kıymetindedir. Ay
nı ay zarfındaki ithalat, 108.740 ton 
bulunuyordu. 

İtalyanlar bombardıman/an lejiyoner 
tayyarelerinin yaptığını itiraf .ediyorlar 

İhracatta Almanya birinci mevkii, 
İngiltere de ikinci mevkii işgal et· 
mektedirler. 

İthalatta da gene Almanya birinci 
ve Çekoslovakya da ikinci gelmekte· 
dir. Jngili:. gemilerini bombar- Londra, 28 a.a. - İlpanya'daki ec -

dı ,..... 1ın edenler nebi gönüllülerin geri alınması masra-
.. "" fını tetkik için öğleden sonra topla • 

Barselona, 28 a.a. - Neşredilen res- nan karışmazlık ta.ti komitesi akşam 
mi bir tebliğde ezcümle şöyle denil- saat 19,50 de dağılmıştır. 
mektedir : Tali komite sovyct mümessilinin 

Fransız filosunun Yunanistan'ı 

Şark cephesinde Lucena Del Cid teklifini esas itibariyle kabul etmiş-
mıntakasında düşman Cantera ve Las tir. İngiliz, alman, fransız ve italyan Atina, 28 a.a. - Fransız filosunun 
Solera sırtlarını işgal etmiştir. mümessilleri bir ila bir buçuk milyon ziyareti münasebetiyle amiral Abrial, 

ziyareti 

Estramadure'de Valeskillo mınta- ı·ngı'lı'z lı"rasına Lt:1ı·g- olacak um.um. i .. ·ı 1 • f. 
Lkl gosterı en unutu maz mısa ırperver-

kasında dün Arkos tepesini zaptettik. masrafın becı.te bı·rı"nı·~ hu"kümetlerının l'k . 1 kkü' 1 • • 1 :.- · • ı dolayısıy e teşe r erını te -
Alman - İtalyan hava kuvvetleri kabul etmiye hazır bulunauklannı bil-

Al'k l' 1 d grafla bildirmiş ve Fransa sefiri Co-dün Valans ve ı ante ıman arın a dirmişlerdir. • 
Farham ve Arhon isimlerindeki tica- Komite perşembe günü öğleden sue, Mctaksas'a Jejyondonör nişanı-
ret gemilerini bombardıman ederek sonra tekrar toplanacaktır. nın büyük kordonunu1 vermiytir • 

y~m~~ı~Bu~purl~nmü~tte- -----------------------------
batı arasında ölenler ve yaralananlar 
vardır. 

Bombardımanı lejyoner tay-
yareleri yapmışlar 

Roma, 28 a.a. - Gazetelerin harp 
muhabirleri Valans ve Alikante he
deflerinin lejyoner tayyareleri tara
fından bombardıman ve tahrip edil
diklerini yazmakta ve asker yüklü o
tomobil kollarının geçtiği sahil yolla
rının da bu tayyareler tarafından ma
kineli tüfek ateşi altına alındığını ila
ve eylemektedirler. 

Musolini'nin a.~keri 
miişavirleri 

Roma, 28 a.a. - M usolini genel 
kurmay reisi Badofio ve harbiye müs
teşarı Pariani'yi birbirini müteakiben· 
kabul ederek kendilerile uzun bir mü
lakat yapmıştır. 
Yarı resmi mahfiller, bu münasebet

le Duçe'nin arasıra askeri müşavir
lerle görüşmeyi adet edinmiş olduğu -
nu kaydetmektedirler. . 

Sureti umumiyedc iyi haber alan sı
yaat mahfiller, bu iki ziyaretle İs
panya meselesinin yeni inkişafları a
rasında bir münasebet görmektedir-
lw•• 

Londra, 28 a;a. - Ttmea gazetNi· 
nin Saragos muhabirine beyanatta bu
lunan Franko münhasıran ticaret ya
pan vapurların serbestçe uğrıyabilece
ği bitaraf bir Ilınan ibda&ı fikrini ye -
niden ileri sürmü§tür. 

Franko bundan maada sivil halkın 
kasten bombardıman edildiği hakkın -
daki iddiayı tekzip etmi§tir. Franko'
ya göre yalnız askeri hedeflere taar
ruz edilmiş fakat limanlarda faciala
rın önüne geçilememiştir. Bunlara 
mani olmanın yegane çaresi sivil aha
liyi askeri hedeflerden uzaklaştır

maktır. Franko, şunları ilave etmiş

tir : 
"- Fakat Barselona hükümeti bu 

hususta hiç bir tedbir almamaktadır.,, 
Londra, 28 a.a. - 1ngiliz hükümeti, 

12 ingiliz gemisinin ispanyol cumhu • 
riyet hükümeti hesabına harp kaçak· 
çılığı yaptığını iddia eden Burgos hü
kümetinin 9 haziran tarihli notası ü -
zerine bir tahkikat açmış ve bu gibi 
fuzuli ithamlara bir nihayet vermesi 
için bu tahkikatın neticesi Franko hü
kümetine bildirilmiştir. 

Bu gemilerin Marklin isminde ola· 
nı, sırf ispanyol nasyonalist limanla
rı arasında ticaret yapmaktadır. Nota
da bahis mevzuu edilen diğer gemi, 
bir ingiliz ge~isi değildir. Diğer on 
gemi ise hiç bır kaçakçılıkta bulunma 
mış ve daima bir ademi müdahale mü
şahidi ile seyahat eylemiştir. 

lngiltere ltalya'dan Franko 
nezdinde teşebbüs yapma

sını istedi 
Roma, 28 a.a. - Bu akşam hariciye 

nazırı Ciano ile İngiliz büyük elçisi 
arasında bir mülakat vuku bulmuştur. 

Umumiyetle iyi malfunat alan ma -
hafilden öğrenildiğine göre İngiltere 
büyük elçisi ingiliz ticaret gemileri
nin ve lspanya'daki sivil halkın bom
bardımanlarına bir nihayet verilmesi 
için Franko nezdinde italyan hüküme
tinin tesir yapmaaını teklif etmiştir. 
Diğer taraftan büyUk elçi, İspan

ya'daki italyan gönüllülerinin de geri 
alınması hakkındaki lngiltere'nin fik
rini bildirmiştir. 

adaya sahih olmak istediiine fÜpbe 
yoktur. Fakat böyle bir teıebbüs ken
disini lnsiltere ve Fransa ile barba ka· 
dar sürüldiyeceğini bildiği için lapan· 
ya harbından sonra tahliye etmeği ka
bul etmiştir. Ancak İtalya, inııiliz -
İtalyan itilftfı meriyete geçinciye ka
dar adayı rehin olarak elinde tutmak 
iıtiyor. BombardlmaD edilmesine mani 
olmak iıtemainin sebebi de burada 
Franko'ya yarclnn için ıeniı bir üı te • 
sis ebnit olmuubr. 

'Ji. Ş. ESMER 

Nankin civarında 

Çinli'ler setleri yıktılar 

Bir ~ok yerler su altında kaldı 
Tokyo, 28 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: Nankin'den gelen bir telgraf 
haberine göre çinliler Nankin'in 100 
kilometre şark şimalinde Şaokanha'
daki büyük kanalda bulunan sedleri 
tahrib etmi§lerdir. 

Münbit geni§ bir arazi parçasını 
sular istila etmiştir. Şaokanha, bir· 
kaç aydanberi japonların işgali altın
da bulunan mmtakaya dahil olduğu 
için bu tahribatın japon muvasala hat: 
Iarının gerisinde çete muharebelerı 
yapan çinliler tarafından yapılmı9 ol
ması muhtemeldir. 

Çin' den geri dönen alman 
müıehaH~lan 

Yankov, ::ıa sa.a. - ~ cl<'-*'-"•n,...tay. 

yare ile Honkonga hareket etmiştir. 
Kendiıinin Berline geriye çağrıldığı 
sanılmaktadır. 

Milli Çin hiikümeti nezdindeki al
man askeri mütavirleri meselesi, da
ha tamamiyle halledilmemig bulun -
maktadır. Mareşal Çank • Kay - Şek 
altı kişi müstesna, diğer askeri mü
şavirlerin geri çağrılmasına taraftar 
olduğunu ~rline bildirmiştir. İstis
nası istenen mütavirler arasında ge
neral Falkenhansen de vardır. 

Fakat alman hükilmeti, bu general
in de geri gelmesinde ısrar etmekte
dir. 

Çin'in Berfin Büyük Elçisi 
Almanya' dan ayrılıyor 

Berlin, 28 a.a. - Çin'in Berlin bü
yük elçisi bir aya kadar Almanyadan 
kati olarak ayrılacaktır. İstifası al-

man makamatma bildirilmiştir. 
Kendisine halef olacak olan Çin 

hariciye na.zır muavininin derhal Al· 
manya'ya gelmesi beklenmiyor ve 
sonra bu istifa Almanya'nın Çin'de
ki büyük elçisinin geri çağrılmasına 
tesadüf ediyor. 
Diğer taraftan Çin'deki alman as· 

keri heyeti hakkında Berlin Çin ma
hafilinde söylendiğine göre, alman 
hütehassısları ferdi mukavelelerle işe 
alınmı§lardır. Binaenaleyh bunların 
hep birden geri alınması Çin'e karşı 
dostane olmıyan bir hıtreketten başka 
türlü tefsir olunamaz. 

Bir japon ne/eri bir amerikalı 
:mhWn.karuuıı wkatlamıı 

Vaşington, 28 a.a. - Hükümet, bir 
amerikan subayı karısına bir japon 
nefer.i tarafından tokat atılması ha
disesi üzerine, Tokyo nezdinde pro
testoda bulunmuştur. Filhakika, 
Tsingtao'daki amerikan konsolosu 
nun bildirdiğine göre, Tulsa ameri
kan gimisinden çıkmakta olan Bayan 
Tomas Massi'ye bir japon nöbetçisi, 
suallere japonca cevab vermediği i
çin, iki tokat atmıştır . 

Bir gam botun kaptanı 
öldürilldü 

Vaşington, 28 a.a. - Bahriye ne -
zareti, Çin sahillerinde bulunmakta 
olan Tutila ganbotu kumandanının 
gemisinde bir ruvelver kurşunu ile 
telef edilmiş olduğuna dair malUmat 
almış olduğu bildirilmektedir. 

Filistin'de ·vaziyet çok gergin 

Hükümet Kudüs'ü askeri 
işgal altına aldı! 

KudU., 28 a.a. - Filiıtin arabları tezahürata devam etmekte
dirler. Tulkerim'de ırev ilin edilmit ve bir karı,ıklrk çıkmasın -
dan korkan hükümet makamlan ıehri aıkeri İ§gal ·altına alarak 
ıtık söndürme saatini tayin etmiılerdir. Şehir pek ııkı bir nezaret 
altına almmııtır. 

FUiııin' de idama mahkum 1 
edilen yahudUer -----------. 

Telaviv, 28 a.a. - Roıpinahta bir ı K Ü (Ü K D 1 S ff ABER lE R 
arab otobilsüne ateı ettikleri için iki 
yahudinin idama mahkumiyeti, yahu- X Rayms - Bir askeri tayare ~~ş
di mahfillerinde heyecan yar~tmakta müş, 5 kişi kömür haline gelerek ol ; 
devam ediyor. DUn belediyenin ve müştür. 

başhahamlığm talebi Uzerine bütün X Pariı _ Evelcc verilen haberler 
kahveler ve sinemalar kapanmış ve h"lt:L · larak B Bone halihazırda . . . ı cuma o . • 
bütUn Sınagoglarda dualar edılmış • ·r · b nda bulunmakta olan Al-. vazı esı aşı 

tır. manya'run Berlln sefirini kabul etmif 
Kudüs'te ae protestolar değildir. 

00,ladı x Paris - B. Bone, bu sabah Ame-
Kudils, 28 a.a. - Bir arab otobüsü- rika'nın Paris sefiri B. Büliti ve Millet

ne taarruzdan dolayı mücrim olan iki ler Cemiyeti Genel Sekreteri B. Ave· 
yahudinin idama mahkQmiyetini Tel- nol'u kabul etmiştir. 
aviv'den sonra Kudiia'Un yahudi hal· X Vaşington - Reisicumhur Ruz· 
kı da protesto etmittir. Sinema ve velt'in geçenlerde kabul edilen ve aza
kahvehaneler kapatılmııtır. mi iş haftasiyle asgari yevmiyeleri tes-
Diğer taraftan Telaviv'de belediye bit eden kanun metinlerini imza ettiği 

dairesi önünde Filistin ıtatUıUnUn bildirilmektedir. 
tekrar gözden geçilrilmeıi taraftar
larının bir nUmayiı yapmıt oldukları 
haber verilmektedir. · 

Zabıta, halkı dağıtmıı ve nllmaylş· 
çilcrdcn bir kısmını tevkif ctmiJtir. 

Bu metinlerde ezcümle Uç aene aon· 
ra 40 saatlik haf tanın kabulü derpİ§ e
n i 1 mektedir. 

X Berlin - Bir tecrübe tayyaresi, 

Hatay meselesi ıçın 

Yarı resmi Alaman 
gazetesi davamızı 

hakh görüyor 
Berlin, 28 a. a. - Korreapondans 

diplomatik, Hatay meselesinin g&ter
diği inkişafı bahis mevzuu ederek ez
cümle diyor ki: 

" - Hakikat § udur ki Fransa iate -
miye istcmiye yürümiye mecl>ur kal -
mıştır. Fransa, Hatay'daki hakiki va
ziyetin icabatını yerine getirmek hu • 
suıunda uzun müddet tereddüd et
miş, münhasıran ıekle bağlı hukuki 
mülahazalardan doğan hattı hareke -
tini değiıtirmekten uzun müddet imti
na eylemiı ve Hatay'da hatalı bir vazi
yete düşmlittür. Şimdi o itilifgiriz 
vaziyetinin, hadisatın tabii seyrini de
ğiıtiremediğini görmUı ve fazla olarak 
da çok kıymetli aiyaat imklnlan elden 
kaçirmııtır. Bugiln göıtermeğe çalış -
tığı siyasi suples kaydedilmeğe değer 
mahiyettedir." 

f ari8 Büyük Elçimizin 
· ıemmlan 

Parla, 28 a.a. - Hariciye nazın B, 
Bone bu sabah, Türkiye BUyUk Elçi -
si B. Suad Davaz'ı kabul etmiştir. 

Avusturya bor~lar1 

Berlin'le Londra 
arasında yakınhk 

Berlin, 28 a.a. - Rayişbank direk
törlerinden Brinkamn mezkur banka 
erkanına hitaben söylediği bir nutuk
ta Avusturya borçları meselesini ve 
alman ihracatını bahis mevzuu etmit· 
tir. 

Avusturya borçları hakkında, Al -
manya ile İngiltere arasında nihai 
bir anlaşma haaıl olacağı ümidini ıer· 
detmiştir. 

İhracat meselesine gelince, Alman
yanm kendi ekonomik siyaseti icabı 
olarak ihracatını artırması lazımgcl -
diğini kaydetmit ve hatti ekonomi 
nazırının alman kanunlarında hafif 
ta&ilat yapmak ihtimalini de derpiş 
etmiş olduğunu hatırlatmıştır. 

Londral> daki görüımeler 
Londra, 28 a.a. - Almanya ile İn

giltere arasındaki maliye ve ticaret 
münasebetlerine dair iki memleket 
mütehassısları arasında ticaret neza
retinde iki toplantı yapılmıştır. 

İyi malQmat alan mahafilden ö~re
nildiğine göre bu müzakereler netıce
sinde iki tarafta Avuaturya borçları 
hususunda bir yakınlık haaıl olmuı
tur. 

Mütehassıslar bilhassa alman - in
giliz ticaret münaaebetlrini düzelt· 
mek imkinlarını tedkik etmişlerdir. 
Bahis mevzuu olan fey, Avusturya 
borçlarına aid tediyatta Almanya'ya 
kolaylık gösterilmesidir. 

Manisa halkevlileri 
Uşak'a gittiler 

U1&1<, 28 a.a. - Mania Halkevinin 
gösterit fubeainden ve Sakarya spor 
kulübü birinci takımından mürekkep 
35 kişilik bir kafile üç gündenberi 
şehrimizde bulunmaktadır. Göcterit 
kolu çok muvaf fakiyetli tcmıiller 
vermiştir. 

Misafirlerimiz feker fabrikasını, 
Yılancıoğlu mensucat ve merinos f&• 
yak fabrikalarını, §ehrin diğer bir çok 
yerlerini gezmişler ve bugün Upk'· 
tan ayrılmışlardır. 

Sakarya kulilbü dün Upk gençler· 
birliği sporcuları ile yaptıkları karfı· 
laşmada 1-2 mağlQp olmuılardır. 

hükümet merkezinin civarında yere 
düşınügtür. Kaza neticesinde 3 kiti öl· 
mii§tür • 

X Berlin - Mexhebler nazın, kato
lik ve proteıtan kiliselerine devletin 
tahsisat vermesine ve kiliac varidatı • 
run tahsilinde itbirliğine karar vermit
tir. Şu ıartla ki, killaeler de kanunla
mı çerçevesi dahilinde devletin arzu -
!arına göre hareket edeceklerdir. 

X Berlin - A vuaturya'nın Alman
ya'ya ilhakından beri Avuaturya'da 
eaki Almanya'ya ait memurların müın
taz bir vaziyette bulunduğuna dair ec~ 
nebi gazetelerinde çıkan haberleri 
D. N. B. ajansı tekzib eylemektedir. 

Mezk\tr alman ajansı Avusturya -
daki bütiln naayonat soayaliıt 'rUesa 
arasında eski almanyalı tek bir kitinin 
bulunduğunu tasrih etmektedir. 

X Londre-AvU9traly hilkUme-
tinin daveti Uzerine İngiltere harbiye 
na.zm Hore Belip temmuzda Vil
lers - Bretonn<S'de AVU9tralya Uker
leri namına dikilen heykelin açrlm&JZ 
merasimine i§titik edecektir. 
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Cıhz bir ba~angı~ 

T AN'da B. Ahmet Emin Yalman, 
Cılız bir batlangıç adlı batyazaam
da; iç ve dıt turizm hareketinde 
yurt içC bir miyar aayılabilen ve 
turizmin inkişafında büyük bir rofti 
olan memleket otelciliğini ele al
makta, Maliyenin son zamanlarda 
birçok itlerde ruyonel bir ruh göa -
termekle beraber yük.ek tetebbiM 
aayeıinde çok irat alınacağı 7Annm

dan kendini taınamile kurtaramadı
ğını, muayyen temizlik ve bakım 

ölçüleı-ine uygun otellerden her tür
lü vergi ve re&İm yij.klerinin kalkma· 
ıınm doğru olacağını, hazinenin bu
radan kaybettiğini bqka yollardan. 
f azlasile çıkarabileceğini yazmakta 
ve yazııma §Öyle devam etmekte
dir: 

"Buna mukabil otelciler de altın 
yumurta vıeren tavuğu öldünnek 
zihniyetinden vazgeçmeli, karlan -
nı ucuzlukta, ve fazla harekette an.• 
malıdırlar. Bugün Tiirıkiye otelleri, 
dünyanm en pahalı otelleri aayıl

maktadır. Memleketimizdeki birkaç 
iyi otel, memlekete aeyyah celbede
cek vasıtalar değildir, seyyah kaçı
racak korkuluklardır. Ocretler, ta
hamülün haricinde olduktan bqka 
b•zı oteller hi.la tutt\D'abildiğini 
koparmak kaf aaile hareket ediyor
lar. En zengin bir misafiri bile bu
nun kadar kızdıracak bir hareket 
tarzı taavvur edilemıez.,, 

Otellet"in oda, yiyecek ve içecek 
tarifeleri İptidadan makul ıeıkilde 
teabit edildikten aoara her auretle 
ilan edilmeai ve otelin her odaamda 
mutlaka birkaç lisanda yazılı Ola
rak göaterilmesi lazımdır. 

Bir ecnebi le)'Yalı, bir memleket -
te ne kadar para aarfedeceiini b. 
aaplamadan yola çlkmaz. Vurs-ı 

f9klinde karlan bir otelci, bir •nalı 
rehberi bir defa alırlar. Böyle bir 
hareketin neticesit asıl ki.r, ve hare
ket getirecek devamlı ceı"eyanı ken
dileri için de, batkaları için de öl
dürmektir. Emniyete düriinlülde da
yanmıyan hiç bir İtte devamlı tekil
de hanr görülemez. 

Türk turizminde ilk gaye , her 
memlekette olduğu gibi dahili tu
rizmi inki§af ettirmek olacaktır. 
Harici t\D'izm o kadar çetin hazır
lıklara ve fedakarlıklara ihtiyaç 
gösterir ki, bu aahada tam '9'erİm 
almak iç.in epeyce beklemek lanm • 
dır. 

Dahili tm'izm bakımından mem
lekette çok yakmdan bir yarq batla
ması beklenebilir. Bu sa.yede elde 
edilecek menfaatler o kadar ıeait
tir ki, tabiat güze1liği, iyi ha'9'a, u
cuzlukt kaplıca gibi cazibeleri bu
lunan yerler, dahili turistleri celp 
için mutlaka rekabete attlmıya ihti· 
yaç göreceklerdir. Bu rekabet her 
ıeyden eve) istirahat imkinlan ha
zırlamak, ikamet masrafmı ucuzlat
mak ve bu ucuzluğu genİf bir tekil • 
de ilan etmek ,eklini alacaktw. 811 
aahada ilk harekete geçen tehirler 
mutlaka üstün bir mevki temin ede • 
ceklerdir. 

Turizm büroeu, bir defa bu nevi 
inkişaflara önayak oluna ve umumi 
tecrübelere dayanan doğru ve wı
rimli yollan göaterirse dahili turizm 
hareketi derhal canlanır ve bunu 
ileride derece derece harici turizm 
de takip eder.,, 

Konya belediyesi S 
senede ne yaptı 

Konya, (Huauıt) .- Konya beledi· 
yeıi aon beı sene içinde baıp.rdığı it
lere aid raporu vilayete vermiytir. Bu 
rapora göre beı ıene içinde yapılan 
itler şöyle hul&sa edilmektedir: 

Fenni mezbaha, Alaeddin tepesin
de dört çeşme, mezbahada banak İf
letme yeri, Çayırbağı suyu, Belediye 
ve civarındaki binaların ietimlüi, 
Belediye binası tamiratı, yanındaki 
park, Belediye akarları tamiratı, 
cumhuriyetin onuncu yıldönümü anı
dı, Şehidler abidesi, hükümct konağı. 
civarındaki dükkanların istimlakiy
le yol, Dutlu suyunun ıchre isalesi, u· 
mumi bahçelerin tarh ve tanzimi, 1eh
rin muhtelif yerlerinde parke ve idi 
kaldırımlar, muhtelif yerlerde lağım 
mecraları. 

Bütün bu itler için 933 yılında 
74135, 934 de 36295, 935 de 54059, 936 
da 51732, 937 de 38580 lira ki bef yılda 
ceman 354801 lira aarfedilmiftir. 

. Giıe saatleri 
Türkiye it B-nkHı Ankara M.

k.ezinden: 
Bankamız yu münucbetiyle itin 

ahire kadar giıelerini: 
9 ili 12,30 ve 
Cumartesi gUnleri 
9 ili 11,30 a 

kadar açık bulunduracafını _,m 
müşterilerine bildirir. 4037 
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Bu emirden sonra ve 6 ağustos 

İngiliz taarruzunun baılarnaınndan 
beri ilk defa olarak ve yarın yapıla
cak taarruzda daha zinde bulun
mak için grup kumandanı kendisine 
hazırlanan çadıra çekildi. 

Yannki taarruzda daha zinde bulun
mak için biraz uyku uyumak istiyor
du. 

Anafartalar grup kumandanının 
Conk'ta uuıarlaaıgı taarruz planı ga· 
yet baaıttı. l.ankoayırı ve ~ahinıırt 

kar111ında sekızınci fırkanın kuvetlerı 
mevzi almı§tı. Yeni gelecek iki alayı 
da bu hattın gerisinde ve çok yakının· 
da toplu olarak saf nizamında mevzi 
aldırmak. Bu kuvetlerin batına geç· 
mek, hiç bir top ve tüfek patlatma· 
dan bunları düıman üzerine süngüler
le aaldınnak. 

Tertibatını da !<iyle aldırdı : 
Sekizinci fırkanın 23 üncü alayı sağ 

yanda, 24 üncü alayı aol yanda (Bu 
alaym kumandanı göıterdiği kahra· 
manhğa binaen bilahare terfi eden ve 
sekizinci fırka kumandanı olan Nuri 
Conker'di). Ve Conkbayın Üzerinde, 
cenup grupundan gelen 28 inci alay 
Cankbayırı'nın hemen cenubundaki 
tepede ve ön hatta mevzi alacak, taar
ruza yetişemiyen 41 inci alay ihtiyat
ta kalacak. 

Kıt'alar geceleyin ve sabaha kartı 

emredilen noktalara geldiler. Ön ta· 
rafta sık bir avcı hattı, bunun arkasın· 
daki bölük ve takımlar yana,ık ni
zamda tertib olundular ve sungü taktı· 
lar. 

" ,, ,, 
Bütün Çanakkale muharebeleri H· 

naaında bizim tarafımızdan yapıhnıt en 
ıiddetli, en çetin ve aynı zamanda biz· 
zat Atatürk'ün gözü ve eli altında ya· 
pddığı için en muvaffakiyetli bir taar
ruz olan bu hücumu, ittiriık etmiıle
rin ifadesine nazaran, tasvire çalıta· 
lan: 

Conk tepesinin üzerindeki topçu 
tarassud mahalli. Grup kumandanı 

Muıtafa Kemal burayı ta 25 niaandan 
beri gayet iyi tanımaktadır. ilk düt· 
man hattına tek batına burada rastla· 
dı ve geri doğru kaçmakta olan dağı· 
mk efradı burada toplayıp kendi fırka
sının alaylan gelinciye kadar düıman 

kıt'alarını durdurdu ıonra da cebel ba· 
taryasrnı biraz geriye yerleıtirip ale
tini buradan idare ettirdi. 

Gene aynı tarassud mahallinde idi 
Fakat dekor bu sefer eskisiyle kıyas 

edilemiyecek kadar feci. Dört günden 
beri devam eden boğuşmada ölmüş 
İngilizlerle bizim şehidler yan yana 
buralara sıralanmışlar, ağustos güne
,inin -altında sişmiş ve taaffün etmiş· 
)er. O derecede ki buradaki koku ken· 
diıini Arıburnu'nda hasta hale getiren 
kokudan dıııha fenadır ve artık taras· 
sıud mahallinin kapalı sakafı altınd8 
durmak imkanı kalmamı ... t•r. C.rup ku
mandanı elinde hücum İlf•Udini vere· 
ceği kırbaçla tarassud m:ııhallinin van 
tarafında ve açıkta, kıt'alannın top
lanmaıını knntro! f'divor, k•ı!'T'andan
lardan malumat soruyor, yeni emirt~" 
•eriyor. 

• 

ULUS Z9 - f5 - 1938 

Neşriyat arasında : 

Plevne müdafaası 
RADYO 

Ankara: 

Bunun hemen geri11nde ve yamaç· 
Jarda sabahın alaca karanlığında keıif 
kalabalıklar görünüyor, süngü takmış, 
çömelmİ!f veya diz çökmüı, yamaca 
yaılanmıı vaziyette taarn.ız , edilecek 
zamanı bekliyorlar. • 

Fakat bu kıt'alar umumiyetle yor
gundur. Sekizinci fırkanın alaylan iki 
günden beri burada muharebe vermiş 
ve zayiata duçar olmuştur. 28 inci alay 
iıe ti Seddülbahir'den gelrniıtir, bü
tün gün ve gece yürümüıtür, yolda 
düıman filo ateılerine manız kalmıı -
tır. Karııda da cidden keıif ve birçok 

makineli tüfeğe sahib düşman vardır. 

Muvaffak olmak hiç de zannedildiği 

gibi kolay değildir. Fakat grup ku

mandanı bu taarruzun mutlak muvaf. 
fak olma11nı istemektedir ve olacağı. 
na da kanidir. Ama bu yalnız "ben 
muvaffak olacağun" demekle olmaz ki, 

kıt'anın içine girmek, ruhuna nüfuz 
etmek, onlan kahramanca -vletlerle 
ileri atmak lazımdır. Grup kumandanı 

Mustafa Kemal bunu nasıl yapmıtb? 

Yirmi sekizinci alayın Ön safmda (bi· 
rinci tabur ikinci bölüğünde) ta.lam 
kumandanı olan mülazım Orfi (halen 

binbatı) nın ağzından dinliyelim : 
Bütün gün cebri yürüyüıle ve hat

ta düşmana görünen bazı yerlerde 

Yazan : M. Şevki Yazman 

Çanakkalede kum torbalarından 
yapılmış siperde iki askerimiz: 

Biri gez.de diğeri gözde 
düşman bekliyor 

Çanakkale siperlerinde Osman 
Onba§ı • vatanın nur ikbali ona 

gölge olmuş uyurken 

Balkan harbının utanç veren karı
pkhkları başımızı öne eğdirdiği za
manlarda askerliği bize öğreten hoca
larımız "Plevne" yi hatırlatırlardı. 
"Meyus olmayan çocuklar, derlerdi. 
Plevnc'yi yaratmış bir milletin ordu
su bir gün idaresizlik yüzünden peri
şan olsa bile eninde sonunda kendini 
toplar." Ben Plevne müdafaasını o va
kıttan hatırlarım. 

Plevne müdafaası nedir? Türk aske
ri iy.i bir kumandan bulduğu zaman 
kendisinin üç beş misli, hatta yerine 
göre on, on beş misli düşmanı çivileyip 
yerinde durduracagının ve bununla da 
kalmıyarak saldırımlariyle onu yıpra
tacağının çok güzel bir misalidir. Va
kıa bu tez Balkan harbından sonra 
ve Çanakkalc'de Atatürk eliyle çok 
daha belig bir misal bulmuştur . .Fakat 
bizzat Plcvnede en utak teferruatın 

dan dahi fedakarlık yapamıyacag:mız 
kıymetli bir harp klasiğimiz olmuştur. 
Şunu da itiraf edelim ki Çanakl~ale 

gerek yakınlığından ve gerekse onc.an 
sonra bizim ve dünya edebıyatmın 
kazandığı hacim genişliğinden oldük
ça malumumuz bulundugu halde Plev
ne'nin tafsilatını pek bilmiyoruz. Bu 
bakımdan Nurettin Artam'ın ing ·liz
cedcn tercemc ve Ulus'ta tefrika et 
tikten son::a kitap halinde neşrettıgi 
"W.Von Herbert'' in "Plevne müdata
ası" adlı eserini ne kadar övsek emin 
olunuz azdır. 

Bir roman tatlılığiyle yazılan bu ki
tabı "askeri ve tariı1i tetkik bakımın
dan çok istifadeli bir kitap'' olardk ö
ven komutanlarla da münakaşa etum. 
O bakımdan da cidden çok zengın ve 
istifadelidir. 

"Alsancağımız semalarda dalgala
nıyordu" diyecek kadar kendısinı biz
den sayan, türk askerinin bütün kah
ramanlık noktalarını bulup önümüze 
döken, bülbüllerin ötüşünü, Şark se
masının füsunkar renklerini tatlı tat
lı anlaıtan Von Hcrıbert, tabur, alay, 
fırka, hatta yerine göre takım, mtila
zim, çavuş adları zikrederek bir sürü 
vesikalar ve rakamlar vermekte, mu
harebenin gidişini yalnız strateji ve 
taktik bakımından takdir etmekle kal
mamakta, fakat her anın psikolojisini 
ve zaferin sebeplerini de bizim gözü
müzün önüne koymaktadır. 

Kitabın içinde ne hoş, ne hakikate 
muta.bık tasvirler var: Dü~n müthis 
bit sağnalC halinde geliyor, türk aske· 
ri karşı koyuyor ve kaçırıyor. Nefer
ler ne bu sağnaık gelirken korkuyor
lar, ne de düşman kaçarken neşeden 

kendilerini kaybediyorlar "çavuş müs
tesna olmak üzere biz zabitlerden hiç 
birimiz yerimizde duramıyorduk, bu 
zafer neşesiyle çıldırmışa benziyor
duk. Bakkal çavuşa baktım. O hiç is-

mart martla yürüyerek gece yan11n- ------------------------------·---
da Conk'un arka11na geldik. Bir saat 1 
kadar mola verildi. Biz geldiğimiz 

1 

~ 1 il l l lll l l l lll l l l l il l l il lll l l lll l l 111111111111111111111111111111111111111111111111 !:. 
noktayı ve düımarun bulunduğu yeri : Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 134 : 
asla bilmiyoruz. Müdhiş yorgunluk : ,d. :; 
dolay11iyle mola verilen yerde çökü- - ~ : 
verdik. : : 

- = Çok yorgunluğumuza rağmen otur
duğumuz yerin gayri tabiiliğini, yu- : 

muf8klığını ve ıslaklığını farkettik, ar· : 

kadaşımın çakmağmı yakarak yere : 

baktık. Bu gece karanlığında ıitmiı : 

ölülerin tasavvur edilemiyecek kadar : --

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

tifini bozmamıştı. Bir taraftan peksi
metini yiyor, bir taraftan da nrierle
rini topluyordu." 

Bu sözlerle geniş şalvarlı, babacan 
tavırlı sağlam sinirli bakkal çavuş si
zin de gözünüzün önüne gelmiyor 
mu? 

HUiasa kitabı okurken türk askeriy
le birlikte muhteşem hücum sahnele
ri seyrediyorsunuz, Plevnc'nin soğu
ğunu çekiyor, müşirin bora gibi esen 
emirlerini dinliyorsunuz. Sonra da 
kahramanca döğüşüp kırılmış kıhciy
le başı gökte teslim olan bir kahraman 
sembolü türk ordusunu görüyorsu
nuz. 

Bu eseri herkes büyük lezzetle o
kuyabilır ve okumalıdır. Hele şimdi 
askerlige büyük heves salan ve onun 
içine girmiş bulunan gençlik, ve vesi
kaya dayanmış tetkikler yapan ordu 
mensupları bu büyük kazancı kaçırma
malıdır. 

Kendisini bize bağlamış olduğu her 
satır yazısından anlaşılan rahmetli 
Von Herbert'i bu eserinden dolayı 
tebrik edemiyeccgim. Fakat Nurettin 
Artam hakikaten bize çok güzel bir 
şey kazan ıTrdı. Ben şahsen "~ağol" 

derim. 
M. Şevki Yazman 

İstanbul valisi 
Ali na' dan dönüyor 

Öğle Neşriyatı: 12_30 Karışk 
neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musikısı 
halk prkıları - 13.15 Dahili ve hauci 
beri er. 

Ak"'am Neşriyatı: K k 1-~ arışı p aoe 
riyatı - 19.15 Türk musikisi ve halk 
kılan (Makbule ve arkadaşl;ırı) -
Saat ayarı ve arapça neşrıyat - 20.15 T 
misıkisi ve halk şarkıları (Mukadder 
arkadaşları) - 21.00 Şakır Karaçay 
fından bir konuşma - 21.15 Studyo s 
orkestrası: ı. Rachmaninow Elegle 
Rubinstein Lescınka - 3. Mozart Die 
uberfiloto - 4. Franz Schubert Sym 
nie in H-moll (Bitmemiş scnfonı) -
Ajans haberleri - 22.15 Yarınki pro 
ve istikilil ma:-şı. 

lstanhul : 

Ugle Neşriyatı: 
12.30 Plakl.ı 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
turk musikisi - 13.30 Muhtelif plak ne 
yatı - 14 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18
_
30 

PUikla 
musikisi - 18.50 Konferans: Emin 
Halkevi namJna, Doktor Sani Yaver ( 
cuklarda bogaz hastalıkları ve taka 
dat) - 19.20 Nezihe Uyar ve arkadaş 
tarafından türk musikisi ve halk şarkı 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Saat 
rı: Grenviç rasathanesinden naklen. Ş 
Bandosu: Bay Cemil idaresinde 1. Roz 
nt: Uvertür. Şubert - 2. Lö Peyyi: Do 
nt: Uvertıir, Şubert - 2. Lö Peyyi: Dö 
Leodcilips - 4. Fstüdiyantina: Vals, 
tofel - 5. Aite Kamarat: Marş, Kari 
ge - 20.45 Hava raporu - 20.-48 Ömer 
za Doğrul tarafından arapça soyl,e 
21.00 Saat ayan: Tahsin Karakuş ve a 
daşları tarafından türk musikisi ve 
şarkılan - 21.45 Orkestra 1. Her 
Zampa - 2. Rebikoff: Larbr dö Noe 
3. Gricg: O Prentan - 4. Grosma: Ça 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Pi 
sololar. Opera ve operet parçaları - 2 
Son haberler ve ertesi gunun progra 
23.00 Saat ayarı: SO"' 

Atina, 28 a.a. - Atina valisi nazır Avrupa : 
Kotzias, İ~ta~bul va~~si ~e beled~ye OPERA ve OPERETLER: 18.40 D 
reisi Muhı<ldın Üstundag şerefıne I tviç - 19.45 Atlonc - 20.30 Lil - 2 
dün bir öğle ziyafeti vermiştir. B. Üs- Roma - 21.30 Milano. 
·· d ~ k 1 t b 1 h re SENFONİ ve ORKESTRA: tun ag a şam vapura stan u a a ." Hamburg - 19.00 Riga - 19.10 Kolo 

ket eylem.iş ve vapura kadar B. Kotzı- - 20.00 Stokholm - 20.30 Riga - 2 
as, Atina ve Pire belediye re:sleri, Dansing - 21.40 Floransa - 24.00 F 
T .. k" 1 .. B R E f Ü furt. 

ur ıye c çısı · uşcn şre nay • SOLO KONSERLI:Rt: 15.30 Sarb 
dm ve daha birçok zevat tarafından - 16.50 Berlin - 18.15 Hamburg - 1 
teşyi edilmi§tir. Königs~~rg - 18.20 Doyçland zender 

18.30 Koln - 21.00 Bermünster - 2 11 
Varşova - 21.15 Monte Senori - Zil 
Hamburg. Kolonya. 
HAFİF MÜZİK: 5.00 Breslav -Felôket zedelere yardım Hamburg - 6.30 Kolonya - 8.30 F 

furt - 10.00 Viyana - 10.30 Hambur 
12.00 Frankfurt - 14.00 Ştotgart - l 
Kolonya, Viyana - 14.15 Berlin - 1 
Doyçland zender - 16.00 Breslav ve 
çok alman istasyonlan - 16.10 Köni 
berg - 17.10 Münib - 18.00 Berlin 
18.30 Frankfurt - 19.10 Doyçland ze 

Yer sarsıntısından felakete uğrıyan va
tandaşlarımıza yardım yapılmak üzere aşa.
gıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mües
sesat tarafından hizalarında yazılı paralar 
veznemize yatırılmıştır. Bu hayır sever ze
vau v~ ,miil'..ASıtşala 1ı:erl'.k r.-: .. ~=-:~ v,. 
gerek ıeıaketzcde er namına te!jekkürleri
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

109 .._. Fethiye Kızılay ıubesindcn 
48 72 Genç Kızılay ıubesinden 
24 25 Emet Kızılay ı;ubesinden 

107 00 Kemaliye Kızılay şubesinden 
50 00 Şile Kızılay şubesinden 
48 65 Mudurnu Kızılay şubesinden 
34 00 Akçadağ Kızılay şubesinden 
10 00 Dr. B. Memduh, Çorum hasta· 

hanesi operatörü 
3 06 M. Kemalpa~a Kız okulu talebe

lerinden 
4 80 Dinar Ilıca ilkokulundan 
5 91 Dinar Kozanpınar köyıi okulun

dan 
4 25 Keşan P. T. T. memurlarından 

29 00 Çıvril Kızılay şubesinden 
4 50 Nazilli Recepbey ilkokulu sınıf 

4 talebelerinden 
2 53 Aşağı Hereke ilkokulu talebele

rinden 
7 54 Pınarhisar Tuzaklı köyü ihtiyar 

heyetinden 

••·•• -o"' .. Jll& - 4'J • ..)0 ;&»a"'., • ._.... • 
Frankfurt - 22.30 Viyana - 22.40 
nigsberg - 24.00 M ünih. 

Hiç yere inmeden 

Tayyare ile Mosko 
Yladivostok sefiri 

Moskova, 28 a.a. - Dün saat 8. 
da tanınmış pilot Kokkinaki, yanı 
Navigatör Briandinski olduğu ha 
iki motörlü bir tayyare ile, hiç 
inmeden Moskova • Vladivostok 
çuşunu yapmak üzere havalarunıı 
Yedi bin kilometrelik yol yapacak 
lan tayyarenin kalkışında, Mosk 

g 00 Beşi~taş 19 uncu ilkokulu tale- civarında Çelkov tayyare meydanın 
belerınden müdafaa endüstrisi halk komiseri 

111 40 Balya Kızılay şubesinden 1 . . 
40 33 Çaycuma halkından ganovıç, kızılordu hava kuvetlerı 

3 00 Bingöl P.T.T. memurlarından mandanı Loktionov, Konsıtrüktör 
- - şin ve Moskova gazeteleri mümes 

657 38 

büyümüı yüzlerinin bana verdiği ha
ıiyeti unutanuyacağnn. lılaklık da yer- : 
lere akmıı olan kanlardan geliyordu. - : 301671 29 Evelki listelerden leri hazır bulunmuştur. 

Akşam saat 8 de, tayyare mosko 
dan 3560 kilometrede bulunmakta · 

(Sonu var) ----~---------------------------------------------·-
~ı~~7 
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Ormanlıklar üzerinde buz gibi sis· 

ler dolaşıyordu. Yağmur kayınlarla 
akçakavakların yapraklarını da dökü
yordu. Geniş yarıklarla dolu yolları~ 
mavimtrak çamuruna tekerlekler ta 
dingil başlığına kadar giriyor, atların 
bacakları kırılıyordu. Asker kolları
nın geçtiği yerler, karınları şişmiş, 
bacaklarını havaya dikmiş at leşle
riyle yer yer sanki işaretlenmişti. 
Erler, ölüm tehdidi altında bile olsa 
bir tarafa kımıldamamak karariyle, 
yol boyunca, sessiz, hendek kenarları· 
na çöküp oturuyorlardı. 

Yabancı subaylar en az dayanıklı 
c:ılduklarını gösterdiler. Atlarından 

indiler, sırıt sıklam kaputlarını ve pe
rukalarını çıkardılar ve yük arabala· 
rının örtüleri altına sığınp, orada, ça
ma~ırlar arasında titreşip duruyo:>rlar
dı. 
Kıtalar Moskova'dan tören kılığı i

le, tüylü şapkalar, yeşil kaftan ve iO· 
raplar giyinmiş olarak çıkmıştı, ve 1s 
v::ç hududuna yalın ayak, tepeden tır
nağa kadar kir pas içinde, karma ka
rıı;ı k varıyordu. Umeyn gölü kenarın
dan geçilirken alçak kıyıdaq taşan ıSU· 
lar bir çok arabayı sürüp götürdü. Er
zak kolları gecikiyor, bu geniş k;ıos 
içinde istikametini şaşırıyordu. Mo
lalar esnasında ateş yakmak imkansız
dı: Tepede yağmur, altta batak arazi.. 
Aıiler milisinin atlı müfrezeleri 
memleketi çekirge sürülerinden daha 
kötü bir şekil<Je harabeye çevirıyor· 
larciı: Onlar bir kere geçtikten sonra 

köylerde yiyecek namına bir şey kal- : 
mryordu. Piyadenin önünden geçer- :; 
ken bağırıyorlardı: "Savulun abdal- :; 
laı ı•· Fon Şveden'in pişdar alayında : 
yüz başı olan Aleksei Brovkin bunlar- :; 
la kaç defa baston bastona gelerek : 
kavga etmişti .. Çekilen istirap ve fe- :; 
laketlcr sayısız, intizamsızlık ise bü· : -yüktü... -

Fışdar ancak sınıra, Luga çayına : 
vaı dığı zaman çamurdan çıkabildi. A- :; 
ğırlığı bekliyerck orada ordugah kur- : 
du ·. Çadırlar kuruldu, iyi kötü kuru- :; 
nuldu. Askerler Azak seferini, natta : 
milislerden bazıları Vasili Goliçin'in : 
Kırım yürüyüşünü hatırlıyorlardı. Ne :; 
mukayese: Orada, geniş steplerde ca- -
zip cenuba doğru gidiliyordu. Yürü- Alçak sesle çağırdı, bir ağaç kötüğü
nürken, hemen hemen prkılar söyle- ne oturmuş, tüfeğini kollarının arası
niyordu ... Fakat burada? Hazin batak- na alarak namluya başını dayamış bir 
lıklar, bulutlar ve rüzgar ... Ziyaretçi· erin belirsiz hayalini farketti. 
yi kaçıran bu memlekette çok gözyaş- Alcksei bağırdı: "Nöbetçi kim?" 
ları dökülecektir... Yerinden fırlıyan asker, işitilir işi-

Aleksei Brovkin, bölüğünün mut- tilmez bir sesle: "Benim" dedi. 
fağı ile meşgul oluyordu. Askerleri Aleksei tekrar gürledi: 
doyuyorlardı. Onlara karşı adil davra- - Nöbetçi kim? 
nıyor, onlarla aynı karavanada~. yi- - ·Golikof Andriuşka ... 
yordu. Fakat hiç bir ihmale .. de mll6a- - İnliyen sen miydin? 
maha göstermiyordu. Her gun, çadırı Asker, onun tuhaf tuhaf yüL.une l.ıa-
önündc, bir kabahatli, pantolonu sıy- karak: 
rılmış, değnek altında bağmyord~. - Bilmiyorum ... 
Brovkin, g.ece, bir kaç defa kalkıp no- - "Bilmiyorum!'' Ha, abdal! 
betçi postalarını teftiş ediyordu. Ses- Bu adamı, muhakıkak ki, cezalandır-
sizce ormanm kenarına yaklaştığı bir mak lazrmdı. Aleksei, ormanın üze
gece, acaip sadalar ititti: Bunlar bir rinde, diri diri yanan adamları enkazı 
ağacın gıcırdama9ından mı ibaretti, altına gömerek yıkılan kilisenin üzc
yokaa bir hayvanın iniltileri miydi? rinde yükselen avleri, ve yangının ışı· 

-
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: yordu. Andriuşka sırtından elbiseleri= ni çııkarıp atarak yaralarını, yediği 
: dayakların izlerini gösterdi. Aleksei - anladı ki karşısında ötekilere benze-
- miycn, okuyup yazma bilen bir adam 
- vardır, ve bunun üzerine onun karma 
:; karışrk saçlarının hemen kesilerek or
- du defterlerine kaydedilmesini cm
: retti. 
: , - Böyle inleyip oflamak askere 
: yaraşır mı? Hasta mısın sen? 
: Nizam veçhi le "hazırol" vaziyetinde 
_ duran 'Golikof cevap vermedi. Alcksei 
: uzaklaşırken ona tehdit makamında 
: bastonunu gösterdi. 
: Golikof, üzüntü içinde: -

ğı ile krp kırmız görünen karlar üze· 
rinde kollarını uğuşturan adamın ha
yalini hatırladı. 

Aleksei onu meczup mujikle stareç 
Ncktarii'nin refakatinde yanına alıp 
götürmüştü. Nektarii, gece, çamlar a
rasında mola verildiği esnada - şey
tan bilir nasıl - ortadan kaybolmuş
tu. Andriu§ka Golikof kızakta, örtü
ler altında, kendinden geçmiş bir hal
de yatıyor, hiç bir şey yemiyor, ağzı
nı açıp bir kelime bile söylemiyordu. 
Povencç'te, sorguya çekildiği sırada, 
knutla tehdit edilince birdenbire hid
detlendi: "Neden bana işkence edi
yorsunuz? Ben bu suretle kafi istirap 
çektim. .. " Ve, her feyi anlatmıya baş
ladı. Diyak muavini, onun naklettik
lerini zabtedcbilmek için le.alemini 
mürekkebe batırmıya vakit bulamı· 

- Yüzbaşım. .. 
Alcksei bile, bu karanlıklardan ge

len sesi işitince müteessir oldu - Bu 
ses ona, vaktiyle çekmiş olduğu kendi 
srkıntılarını hatırlatıyordu... Durdu, 
ve sert sert: 

- Haydi, gene ne var? 
- Yüzbaşım, bu karanlıkta, bu gece 

çölünde korıkuyorum ... Yürek üzüntü-
sü ölümden beterdir ... Bizi niçin bura-
lara getiri~rlar ? •.• 
Şaşıran Alcksei gene Golikof'a yak

laştı. 

- Mütalea beyanına mı kalkışıyor
sun, serseri? Bilirsin ki bu gibi söz
lerden dolayı ... 

- Beni fUracıkta öldürünüz, Alek
sei İvanoviç ..• Ben kendi kendimin en 
kötü düşmanıyım. .. Böyle işkencelere 
bir hayvan bile dayanamazdı ... Yer yü
zünde kendime bir yer bulmıya mu-

vaffak olamıyorum ..• Tüfeğimi alı 
beni süngümle öldürünüz ... 

Aleksei tek cevap olarak dişle 
sıka sLka "Golikof'un kulak tozuna 
tokat yerleştirdi. Adamın başı öte 
na düştü, fakat hiç ses çıkarmadı.-

- Şapkanı al, başına koy. Son d 
olarak sana şunu söyliiyorum ki 
kolnik, sana stareçler hiç de iyi şey 
öğretmemişler ... Sen askersin. y· 
derler, yürürsün. Ölmeği emreder!• 
ölürsün. Niçin? Böyle olmak Ja:ıll 
dır da onun için. Şafak sökünciye kl 
dar burada kal... Gene iniltiler işiti: 
sem vay haline ... 

Aleksci arkasına bakmadan ud 
laştı. Çadırına girince otlar iizeriııİ 
uzandı, sarıldıgı bir at çulunu başlİ 
kadar çekti. Yağmursuz ve rüzgad 
bir rutubet vardı. Seher henüz uzalı! 
İçini çekti: "Susuyorlar, fakat zHıl 
terinden neler geçiriyorlar, allah 1 
lir ... Ah, bu adamlar ... " . . . . . . . . . . . . 

Kanbur sırtlı bir er, çamurda -
kan - Fedka, sura1:ı asık, elinde 
ibrik, Aleksei'nin eline su dökü 
ve Aleksei, kılları dik dik olmuş, 

gibi suyu yüzüne götürürken solu 
aksırıyordu. Günün soğuk olacağı 
li idi. Sararmış otları mavimsi bir 
rağı örtüyor, çamur, çizmeler altı 
çatırdıyordu. Çadırlar arasında y 
lan odun ateşlerinin, dumanı se 
doğru dimdik çıkıyordu. Henüz u 

(Sonu var 
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Orman iklimi 
Y yu .. zünde bulunan 0 ..._ 

1 er . . . •uıan arm 

h 
. bir arıı.Y• getırılırse 33 ·ı 

epsı rabbaı . mı yon 
kilometre ırıu . genııliğinde bir 

.. g-ını rıvayet edn l yer tutac.. .. .. .. ...r er. Gene 
, t gore ycryuzunde 
rıvaye c b · . yaşıyan 
. 1--n pyısı ır mılyar Yed" .. 
ınsan ııu ·- d ş h ı yuz 

. . rnityon ur. u alde d "" d 
yınnı ına afağı Yllkarı . . un ya n 
,.danı baf k d .. ıkı hektar 
0nnaniık topra U§Ci:ek demektir. 

k geçen haftaki uı il A 

Anca ' 1 • • us ave-" ado u ıçın dediw• .. 
sinin ~n . b ·· t ·· gı gıbı, or-

~etı u un dünyad .. 
man kul aurett d a mu
aavi ve ırıa .. .. e ağdmış ol-
madığındand yeryuzunde Yaşıyan o 
kadar i~n ka~ .e~ az bir milyar beş 

·ı on ııının bir d"k· . yüz mı Y ı ılı ağacı 
bile yoktut· . 

... _ı vilayctınde Ya§ry d 
poıU b t "" }"" an yur -

ı:ı: u ur u zü - .. 1 
daşlar~ .. tün müat gurt ükten, 
tabii bu5bu kl ~na hulunuyor-

0 ıarın topra arının " d 
ıar. n erlerde YÜzde yuz e otu
zu bazı Y_ 1 b 1 d _ altrnışı or
ma'nıa kaPa:~ u un .~guna göre onlar 

~nundcn duny d 
orman Y0 aayılmaJ da a en mutlu 
insanlarcla~luğund ~ ır. Bu derece
de ağaÇ ~~r bir 8:. olu vilayetin
de de dıkı ık d~~acı bulunmıyan 

rSll en ısınden b 
kimse va h t bul aşka kim-
seye kabil a ınıya. hakkı ola-

maz. dd 1 
Bolulu y~r da§ anını:zı ormanla-

klugun an dola . 
rının ~ dır. Onn Y_ı t~rık et
mek tıı.zırn. 1 an ıklımini en 

b 
.. "k denız o an Okan "kl" . uyu Onn 1 ı ımıne 

· ıer ana. benzetır · d rın arasında 
lpıazsa a, orrna 1 w 

yatanı kl k n ıga yakın 

Y
erlerde şıca_I ~ ve rutubet daima 

•1 şng ıga en • · 
mutedı , olur. Çiinın?ı Yarıyacak 
derecede _1 aog" w onnan fazla 

- fa7->a uga ve h ·· l"" 
ı;ıcaga, kar§ı b" er tur u 
rüzgarlara ır Para.vana gibi 
tesir eder. . . d .. 

()ı11lall ıçın c lagaçlann altmda 
_,,, açık yer erdeki d 

topr~•. ve hava dah n en daha 
rutubelh tubet a serin olur. 

bu ru ve ser· ı· Fakat cak d" ın ık toprak-
tan yukarılan d"" ort ınetreye ka-

'· r nsan ort ın t dar çu~• : .. aca k e reden daha 
yüktek bı~ ~~e~i~~~ca orada ha-
van"'' açt h' d n daha aıcak 

"'unu ısae er. 8 f . 
oldı.ıg aft ı·~· d u ar:k, işlerı 

b orın~· :rın e b. .. dd 
ic:a ı, ya ınecbur olanlar . ~r mb~ • ~t 
kaJmı aıcak 1 •çın ır ıyı -

. • Hava o Unca .. 1 
Jiktıt• oııtı.: Olun\..... agaç O. " 

.ı .,.,., . ...,.. .. • .ı 

.......... .., treyı unutın " ""-·-·ıı. """ 
-dö~ pıe irınck bir k atnak ~artile-
gecey.ı geÇ olaylıktır. 

ntıkta çaın a w 

Orın8 1 dak" gaçları çok o-

l yakın ar 1 Yerler· • b .... k 
urs~ .... . vardır. Çanı ~ıçın uyu 

bir ıyılıS1 agııçları gü -

zel koku]a,.mdan başka etraftaki 
toprakların rutubetini çekmeğe çok 
hizmet ederler. Çam ağacı yaprağı -
nın, ba§ka ağaçların yaprakların

dan altı, yedi defa fazla olarak, bir 
günde yedi, &ekiz metre mi.kabına 
kadar suyu tebahhur ettirdiği hesap 
edilmi~ir. Vakıa, çayırdaki otlar 
aynı genişlikte günde 52 metre mi
kabı suyu buhara çevirirse de çayı
rın hizmeti kısa bir zaman aüreı-, 

çam ağacı bütün bir yıl çalııır. On
dan batka çayırdaki otlar toprağın 
ancak sathına pek yakın yerlerde 
suyu çektiği halde, çam ağacı top
rak içinde derinlere inerek derinler
deki suyu da çeker. Ondan dolayı 
çam ormanlarına yakın yerlerdeki 
kuyular sık sık kururlar ve birkaç 
yılda bir onları daha ziyade derin -
l~tirmek lazım olur. 

Bir yerde toprağın kuruluğu ildi
min iyiliğine en ziyade yarıyan ıey
lcrden biridir. 

Ormandaki ağaçlar çam olmasa 
da, gene toprakta rutubetin azal
masına hizmet ederler. Bir h ektar 
ağaçlı toprak, bir hektar ağaçsız 

topraktan on defa fazla suyu topra
ğın altından çekerek buhara çevi
rir. 

Kııın bulutlar alçaklara indiği 
vakit orman onları tutar. Rüzgar 
sert olunca onun da geçmesine mani 
olur. Rüzgarların getirdiği tozları 
salıvermez. Orman arasından geçe -
rek gelen hnva daima daha temiz 
ve daha hafif olur. Ormanların ara
sında ozon çok olduğunu bilirsiniz: 
Bir metre mikabı havada deniz ü
zerinde 4 miligram ol<luğu halde or
man arasındaki havada 10 mili· 
gramdan fazla. Halbuki şehirlerde 
ancak iki miligram. Bu da orman ik
liminin faydası. 

Fakat orman ikliminin en büyük 
faydası havada elektrik iyonlarının 
menfi olmasıdır. Müsbet elektrik 
insanı sinirlendirdiği halde, menfi 
elektrik aakinlik getirir. Bol ozonlu, 
tozsuz ve rutubetaiz ha va da buna 
katılınca ••• ' 

Amerikalı hekimin dediği gibi, 
Abad gölü, dünyada eşi bulunmıyan 
bır san t.<>r.YoJU yori ı;ibi gÖrü1'\iiyor. 
Ancak bunun bir mahzuru liatıra 
geliyor: Orada snnatoryom kuru
lursa dünyada herkes verem olup 
oraya gitmek istiyecek diye korku • 
]ur. G. A. 

~ --------~-------------------------------------
cenubi Anıerika'da 
faşist propagandası 

. gton. 28 a.a. _ 11. 
Vaşın "''1eksikalı a-

f deecrasyo.nu gen 1 mele e v · e sekreteri 
n Teledano a_şıngton'da bi .. -
..,.. ında bır nutuk . r numa 
yiş es~as rnerika'daki al ırad ederek 
cenubı A faşistlerini ?1an, italyan 
ve jap0° tdug"' unu bi~d~1Y~si hedefle-

. ·n ne o ırınıı:.t· 
rını . demokratik :& ır. 

:Batıp '.bir anlaşma tnemleketler 
arasında tm" f Yapılması zaru-

. d israr e ış, akat b 
retın e "ktatörlüklcrl . u anlaşma 
faşist dı e hır gündelik 

tar prograınına . . 
uzlaşn18 gelmekte 1 ıs~ınad etme· 
mesi ıazırn ° dugunu söyle-
miştir. 

21 yaşında bir genci ka~udılar 
biikerk. -Yeni Meksika 

Al J"blcrindcn .. ' 28 a.a. -
Şikago t.a ~ervetin vn ?ı.r-ınin oğlu ve 
b.. u··k bır <lrısı ola 21 uy ·aınak - Ko · n ya -
şında ~onJt da yoktu rtnık, 22 haziran-
d b rı or a r. 

an e ~ etler bu d · 
Bazı ıılaın dan k elıkanlının hay-

dutlar tara!;7t etme~~ır~lınış olduğu 
zehabını te . edır. 

Almanyadaki polonyah 
ekalliyetlerin vaziyeti 

Varşova, 28 aa.a. - Rahib Lubelski, 
dün diyet meclisinde Almanya'daki 
polonyahların feci vaziyetleri hak
kında bir istizahta bulunmuştur. 

Lubelski, Almanya'daki Polonya 
ekalliyetlerinin ekonomik ve kültürel 
haklarını kullanırken her gün maruz 
kaldığı güçlükleri anlatmış ve bu e
kalliyete karşı yapılan muamelenin 
Polonya ile Almanya arasında ekal
liyetler hakkında 5-11-937 tarihinde 
yapılan beyannamenin ruhuna muga -
yir olduğunu kaydetmiştir. 

Rahib Lubelski, Almanya'daki po
lonez kliselerinde Polonya lisanının 

menedilmesini ve Polonya köylüleri

ne karşı yapılan cebri istimlak mua

melelerini protesto etmiştir. 

Rahib, netice olarak Polonya'da 
bulunan polonyahların vaziyetini ıs
lah etmek Uzere ne gibi tedbirler it
tihaz etmek tasavvurunda bulundu -
ğunu hariciye nazırından sormuştur. 

....... okuyacağımı kitablar lllh. NiÇiN REVUE SAATLERi, = : DAKiK VE TEMiNATLI OL-
: Nasuhi Baydar' = MAKLA BERABER KENDi 
- .1 n : DERECESiNDE BULUNAN --------• ----- • --• ----- • ---- • ----• ---• --- • --- • -----

i 
·· I : BİRÇOK SAATLERDEN DA-

e rc u me eri = HA UCUZDUR ----------fa is 

J{ırınızr Zanbak 

siJinmiyen lnsan 

San Mikele'in Kitabı 
Levis ve İren 

Evlilik ve Ötesi 

Cihan Şampiyonları 
Esrarsız Hayat 

Yabancı 

}-layat; sen ne güzelsin 
(telif) 

Bunun başlıca sebebi: Mevaddı ip
- tidaiyenin intihabında ittihaz edilen = tedabir ve birçok defalar model adde
: dilen, saatler tarzı imalinde aranmalı-

--
- dır. Bilhassa, fenni alfttla emsali bu--: lunmıyan kontrol metodu ve itinalı 
: bir çalışma sayesinde imal edilen 
: REVUE SAA TLERlNt alan her --: kes cidden kıymettar bir eşya sahibi 
E olur. ------- E ------------

S P O R ...................... 
Lui - Şmeling maçı 

Amerika 
gazeteleri 
hayrette! 
Sinemalar dolup boıahyor 

Nevyork, 28 a. a. - Bütün gazeteler 
dünya boks şampiyonluğu maçına sah
ne olan Yake stadındaki dramm akıl 
ve havsalaya girmiyen bir süratle bit· 
mesine son dere(;e hayeret etmekte
dirler. 

Nevyork Tayms'de Jame P. Davson 
diyor ki, Lui bu gibi maçlarda şimdi
ye kadar görülmemiş bir hız ve şid
detle Şmeling'in üzerine atıldı. Hü
cumdaki bu şiddet, maçın neticesini 
tamamiyle izah etmektedir. 

Nevyork Herald Tribün'de de Gas
vil Adams şunları yazmaktadır: 

Lui almana öyle bir hızla ve o ka
dar korkunç bir şiddetle hücum etti 
ki heyecandan yerlerinden fırlıyan 
seyirciler gözlerine inanamıyorlardı. 

Sabık dünya şampiyonu Tuney, ga
zetecilere bu maç hakkında verdiği 
beyanatında "Lui dünyada mevcut 
biricik rakibini imha etmek için, bok
sun bütün icaplarına göre mükemmel 
bir ı;urette hareket etmiştir. Luis al
manı kurbanlık koyun gibi yenmiştir." 

Nevyork, 28 a. a. - İki dakika sü
ren Şmeling maçı sinema ve •gazete
ler için tükenmez bir kaynak olmuş
tur. Bütün sinemalarda geceli gün
düzlü bu maça aid filmler g&steril
mektedir. Gazeteler bir çok sayfaları
m bu maça tahsis etmektedirler. 

Hollaııtla olimpiyad oyunları 

Amsterdam, 28 a. a. - Holanda'nın 
arumevi "olimpiyat oyunları" günü 
dün Amsterdam stadın.da 55.000 kişi 
önünde kutlanmıştır. 
Programın başında Holanda - Fele

menk Hindistan'ı futbol milli takım· 
lan maçı vardı. Holanda milli takımı 
yedekleri ile sahaya çıkmış olduğu 
hakie rakibini 9 - 2 gibi büyük bir 
farkla mağlup etmiştir. 

Du ınünaocıt..>e,J• ••rtlp ..uı-&! olsan 

atlt:tizm müsabakalarında iki yeni 
Holanda rekoru kırılmıştır. 

Ruyter 1500 metreyi 4 dakika 4 sa· 
niyode, 800 metreyi 1 dakika 45,4 sa
niyede ko~uştur. 100 metreyi de 0-
sendorp 10.5 saniyede bitirmiştir. 

Bisiklet koşusunda italyan Loatti 
Om~ ile dünya şampiyonu Vijver'i 
tekrar mağlup etmiytir. 

Bokb fcdcra!;yonunun 
yeni hükümleri 

Berlin 28 a. a. - Enternasyonal a
matör boks federasyonu burada yap
mış olduğu toplantısında maçlar hak
kında yeni hilkümler tesbit etmiştir. 

Bu yeni hükümlere göre, bundan 
böyle, her hangi bir sakatlık yüzün
deıı maç inkitaa uğrıyacak olursa, 
sakatlanmış boksör mağlup addedil
miyecek, maç inkitaa uğrayıncaya ka
dar geçen müddet zarfında kazanılan 
puanlara göre netice tayin edilecek
tir. 

Ring hakemleri bugüne kadar, bok
sör yere çöktüğü veya düştüğü tak
dirde saymağa başlıyorlardı. Bundan 
böyle yalnız bu vaziyetlerde değil, 
ringin hatlarına asıldığı veya kapanıp 
maça devam etmediği takdirde de ha
kem sayacaktır. 

Her biri iki dakika olmak üzere 6 
ıavundluk maçlar tertibi hakkında 
İsviçre İrlanda mümessillerinin yap
mış oldukları teklif reddcdilmiftir. 

Almanya' da atletizm bölge 
müsabakalan 

Bertin, 28 a. a. - Hafta sonunda bü
tün Almanya'da bölge atletizm müaa
bakaları yapılmıştır. 

Layipçigdeki müsabakalarda, Völ -
ner, üç adımda 14.83 metreye atlamıt
tır. Berlinde alman spor kulübü bay
rak takımı 4X100 bayrak yarıgını 41.8 
saniyede kazanmıttır. 

Breslav'da Hartma sırıkla 4 metre 
atJıyarak galip gelmiftir. 

Hamburg'da Hartene 1.93 metre 
yüksek atlamıg, Karlhayn 55.15 met
reye çeki.ç atmııtır. 

At.ina' da kadınlar arasında 
müsabakalar 

: • insanlığın Hali ---

Atina, 28 a. a. - Panelen kadın ıpor 
müsabakalarının pazar günü yapılan 
finalinde Bayan Varve.gli 80 metre ıü
rat kofunu 10 8/10 saniyede bitirmiş 
ve Bayan KAlogriu 31.72 metreye ci-

Tamnmış saatçilerden arayınız. rit atmıttır. 
REVUE f abrikalarrnın satı' de - Bu münaaebetle erkekler arasında 
posu: İstanbul Bahçekapr, Ta§ ' tertip edilmiş olan müsabakalarda A-gAkba'dan ve her kifabe1'dan§ 

~1111•• 1111 araymız 1111111111; 
han 22, Telefon: 21354 rarrist 2000 metreyi 5 dakika SS, 6/10 

4128 saniyede koşmuştur. 

Hatay mektubları : 

Eko dö Siri'nin baımuharririyle bir yolculuk 

Suriye münevveri 
düşüncesini söylüyor 

" - Hatay iıini düzeltmek mi istiyorsunuz ! iki ıey 
yapmak 
Milletler 

lazımdır: Se(imi yenileyiniz ve 
Cemiyeti komitesini vaıileden affediniz ! ,, 

Hususi surette gönderdiğimiz muhabirimizden 

Antakya, 24 - Gazeteci için en 
zevkli kazanç, doğru bildiği fikrin 
muhalifi otan meelekda.Jını, o f.ikre 
kazandırmaktır, diyebilirüm; hele Ha
tay meaelcsi gibi bir mesele bahse ko· 
nulmugsa.. 

Eko dö Siri ismini tabit hatırlarsı
nız: Bu gazete, büyük me::lelerimize, 
bilhassa Hatay davamıza dair, zaman 
zaman bizi, yani hakikati müteessir e
den neşriyat yapmıştı. 

Dün akşam Hatay'ın genç ve değerli 
valisi Dr. Abdurrahman Melek'i ziya
rete gitmiştim. İ&kenderun'a hareket 
etmek üzere olan aayın vali, beni de 
beraberine aldı, 

Bu yolculukta Şam'da çıkan Eko 
dö Siri gazetesinin sahibi B. Piyer 
Assoad'ın da bulunması, beraber geçi
receğimiz zamana - belki yalnız benim 
bakımımdan - hususiyet veriyordu. 

Acaba B. Piyer Assoad şimdi ne dü
şünüyordu? Suriyeli gazeteci, güzel 
tilrkçe konu9uyordu. 

Ben kendisine, sual sormıya hazır
lanırken, o bana, şunu sordu: 
"- Türk ordusu Hatay'a ne zaman 

girecek?,, 
Bu sualin cevabını, her Türk mü

nevverinin verebileceği şekilde karşı
ladım: 
"- Cumhuriyet hükümcti, Hatay'

da, Fransa ile yaptığı anlafmanın hü
kümlerinden batka bir şeyin tatbik e
dilmceini istemiyor. Bu anlafma tat
biklerinin aldığı cereyan ve tuttuğu 
yol, neyi icab ettirirse, Cumhuriyet 
hükUmetl onu yapacaktır., 

B. Aasoad'ın da tasdikinde olan şu 
nokta üzerinde bilhassa durmak iste
rim: Yakın zamanlara kadar kendisi 
oıle u ı fliı aleyhıntle bulunanla
rından, hatt:i onların başlarından ol
masına rağmen, bugün Hatay saadeti
nin bu topraklar üzerinde müstakil bir 
idarenin kurulmasiyle mümkün olabi
leceğini itiraf ediyordu. 

"Peki, dedim, niçin bu en doğru yo
lun aleyhinde bulundunuz?,, 

Suriyeli münevver, omuzlarını kal
dırdı: 

"-Belki telkin 1 .. ,, dedi. Sonra şun
ları ilave etti : 
''- Müstakil bir Hatay'ın kurulu

~unda Suriye için mahzurlar düşün
müş olabilirim. Fakat ben, Türkiye -
Suriye münasebetlerinin bugünkün
den daha çok iyi bir hal alabileceğine 
kaniim.,, 

Suriyeli gazeteci ile, bir toprak par
çasının iktısadi menfaatleri için, üze
rinde başka bir millet ekseriyetinin 
yaşadığı bir batka toprak parçasının 
istiklilini vermemenin ve onu mUatem 
leke gibi sömürmenin insanlıkla ne de 
rece bağd8.§abileceği münakaşasını 
yaptık. Kendisine iki kıtayı biribirine 
bağlıyan en nazik coğr;ı!'ya bölgesi ü
zerinde, Cumhuriyet hükümetinin mü
badele ve iş hayatını tanzimde dünya· 
ya ne büyük örnekler verdiğini yalnız 
hadiseleri söyliyerck hatırlattım. 

Asya içlerini Avrupa'ya bağhyan 
transit yolu, üç kıtayı biribirine bağ
hyan milletlerarası telefon servisleri, 
Boğazların ticaret bakımından serbeıt 
olan rejimi, kliring gibi enternasyo
nal mübadele hayatında yepyeni ve ta· 
rafları tatmin eden bir sistemi bul
muı, otuz dört memleketle ticaret 
anlaşması yapmıf olmak hususiyeti, 
birer hakikat burgusu halinde, suriye
li meslekdaşın zihnini kurcalıyordu. 

Otomobiller yaklaşıtıı' olduğu için 
ku9bakıtı görülen 1akenderun'un bom 
bo,, bakımeız, hareketsiz, ölU limanı
nı işaret ettim: 
"- İskenderun 9iındi bUtUn Suriye 

ile mUnasebettedir. Sizin, müstakil 
Hatay'ın kurulu9unda iktıaadi vaziye
ti sarsılacak dediğiniz liman bu mu
dur?,, dedim. 

••• 
Bizim aleyhimizde bulunanlar eğer 

yeminli düfl?'Snlarımız değillerse ve 
dimağlarında Türk dil§manhğı, hU
ceyrelerini dalllete sevkeden bir milc
rop halini almamı§sa, Kemalizm ha
kikatinin Türkiye hayranı ve asgari 
dostu yapmıyacağı hiç bir mantık ve 
sağduyu sahibi insan yoktur. 

Koleksiyonlarını tetkik ettiğiniz 

zaman, Türkiye için hakikatle taban 
tabana zıt haberler ve fikirlerin seri 
halinde devam ettiğini göreceğiniz 
suriyeli münevver, şimdi susuyordu: 

"-Evet, dedi. Pusulasını kaybet
mi§ aşırı nasyonalizm, bir memleket 

için zararlı oluyor. Vatani şefler, iyi 
niyetlerinden ben şahsen şüphe et
memekle beraber, belki devlet itlerin
deki acemiliklerinden, belki ideoloji 
dursuzluğundan dolayı, büyük komşu 
memleketle tam bir ahenk kuramamış
lardır. Suriye ile Türkiye arasındaki 
münasebetler, muhakkak daha çok 
düzgün olabilir. Türkiyenin ne istedi
ği bellidir. Şimdi sarih, müsbet ve ma
kul konugmak sırası Suriye'nindir !,, 

Suriyeli gazetecinin, Kamutay kür
süsünden Dr. Aras'ın neler söylediği
ni nakletmiye çalı§Cln bir müşahid gibi 
konuştuğuna dikkat ediyor musunuz? 

••• 
B. Piyer Assoad'dan bir sual sor

mak istedim ve dedim ki: 
"- Bir şartla, yüzde yüz samimi 

cevab vereceksiniz 1,, 
"- Size söz veriyorum,, dedi. 
"- Hatay'daki seçim vaziyetini bi

liyorsunuz. Bu ışlerın normalleşmesi, 
düzelmesi için tasavvur ettiğiniz ted
bir nedir?,, 

Suriyeli münevver, kafasının için
deki hakikati, söyleyip söylememek i
çin bir tereddüd vakfesi geçirdi: 
"- Mademki, dedi, &ize dli§ündü

ğüm gibi konuşmıya söz verdim: Se
çimi, tam bir bitaraflıkla yeniden yap
mak ve ... Milletler Cemiyeti komitesi
ni bu igten affetmek 1 •• ,, 

Antakya'dan çıkarken, aramızda fi
kir uçurumları olan B. Piyer A•oad'
la 1skenderun'a girerken aramızda, en 
mühim bir mesele üzerinde anlaşma 
olmuştu: Ben, Hatay'da bir haftadan
beri gezen bir Türk gazetecisi olarak 
Suriye'li gazetecinin fikrine iştirik e
diyorum: Hatay'da normal hayatın ve 
kısaca adaletin, hakkın, hakim olarak 
Hatay'hların meşru haklarını sağla

mak istiyor musunuz? Seçimi hüküm
süz: sayarak yenileyiniz: ve Milletler 
Cemiyeti'ni vazifeden affediniz 1 

••• 
İskendcrun'da, hıristiyanların sene

lerce evel kurdukları bir kulübe in -
dik. Zaten yolculuğumuzu, bu kulü
bün Hatay Valisi Abdurrahman Me
lek'i bir davetleri üzerine yapmış bu
lunuyorduk. 

Kulüp deniz kenarında ve şirin bir 
binadadır: Kendimi, Mersin' de, An
talya'da, Bodrum'da sanıyorum. Ha
va o kadar bizden, manzara o kadar a
navatan'ın aynı ki .. Müstakil Hatay 
idaresi, bu gün bahtına küskün ve hü
zünlü olan ou tauıat haznesi üzerinde 
iş ve hareket yaratacaktır. Bu, müsta
kil Hatay'ın kurulmasına, söz vermiş 
ve bu sözünü yerfne getirmeyi bir mil
li onur meselesi yapmış bir anavatan 
çocuğu olarak o kadar gönülden iste
niyor ki .. 

Salon ve teraa kulüb izalarile dolu 
idi. bkenderun'un tanınmıg tüccarla
rı, yabancı devletler konsolosları ve 
hıristiyanların ileri gelenleriyle bu
rada tanıgtık. 

Bizi, çok samimi kar9ıhyan kulüp 
izası namına B. Mar11el Balit, güzel 
bir konutma yaptı. Bütün unsurların 
müstakil Hatay gayesi etrafında bir
leşeceklerini söyledi, Vali Dr. Melek'i 
reisliğe seçtiklerini söyliyerek, kade
hi, onun şerefine kaldırdı . 

Dr. Melek verdiği cevabda öteden
beri aralarında bulunduğu ve arkadat
lık ettiği hıristiyan delegelerin bugün 
gösterdikleri tezahürlere tetckkür et
ti. Herhangi ıebeblerle olursa olsun, 
arada ge~miş olan ufak tefek anlaş
mazlıkların büyük divalarda yeri ol
madığını ve bunların unutulmasının 
lüzumunu hatırlattı. Bu memleketin 
bütün evladlarının, ırk ve din farkı 
olmaksızın bu toprakların hür ve me
sud halk yığınlarının hayat bulmasına 
hizmet etmekle mükellef olduklarını 
belirtti. Yeni rejimle memleketin ka
zanacağı saadete igaret eden Vali'yi, 
kulüp azaları, gönülden ve samimi, al
kışladılar. 

Güzel bir müziğin, bu harikuUde ta
biat dekorunu tamamlıyan neşesini, 
Hatay'ın yarınını düşünerek, kolay 
kolay unutamıyacağım. Toprak birli
ğinin ve yurd sevgisinin, guurlu bir is
tiklal arzuıuyle kuvvetlenen yakınlı
ğı, ırk ve din farklarına rağmen, me
sud bir idare kurabilir. İskenderun 
kulübünün Akdeniz'in enginliklerine 
bakan teraaı üzerinde, gülen ve eğle
nen kalabalık arasında bu hakikat, bU
tün kuvvetiyle hissediliyor. 

Sal/et Gürol 

5-

Beden f erbiyesi ka~unu 

Büyük Şef'in, geçen ikinciteşrin 
ba§ında Kamutny'ı açarken söyle
dikleri nutuklariyle verdikleri di
rektiflere göre hazırlııdı~ı progra
mmr bir hafta sonra okuyan Başba
ıtanrmız, diğer vadkri gibi, beden 
terbiyesi di.vasmı da, dün Kamu
tay'ın müzakere ve kabul ettiği ka
nun ile hallctmi§ bulunuyor: 

#'Spor, okullarımız; gibi, sahnemiz. 
gibi milli kültürümüzün bir cüzü
dür. Büyük gaye türk vatandaşını 
fikir ve düşünce itibariyle kuvetli, 
vücut itibariyle kuvetli ve tam sıhat
li, aeciyeli, gürbüz., güz.el insan ola • 
rak yetiştirmektir •..• 

"Sporu bir merkeze bağlayıp te§
kilôtlandırmak ve muhtelif spor te -
ıekkül ve hareketlerini o vasıta ile 
idare etmek için yÜksek huzurunu -
:z.a bir kanun lciyihası ile geleceğ~.'' 

Dün, kanunlarımız arasına giren 
bu kanun, bu fikrin ifadesi ve bu 
vadin ifasıdır. Bütün bir gençliği 

yıllarca uğraştmrnış olan ampirik 
bir çalı§111a tarzı nihayete ermiş vıe 
yepyeni bir devir açılmıştır. Beden 
terbiyeşi ve apor<lan fayda bekliye -
reık hayatlarının bir kısmını ona 
hasretmiş olanlar için bu, hakikaten 
büyiik bir mazhariyettir. Zamanlar 
değipnjı, beden terbiyesi yalnız 

mekteplerde haftada bir saat yapı -
lan muayyen hareketler kadrosunu 
çok aıınış, vatandaşın yurt hizme
tinde çalışbğı müddetçe vücudunu 
zinde bulundurmasını temin eden 
bir ter:biye sistemi halini almı§trr. 

Bizim de bu .zihniyetle beden terbi -
yeaini te§kilatlandmnamız lazımdı. 

Yeni kanunun wnwni hatlarını 
§Öyle hulaaa edebiliriz: Ba§bakanlı
ğa bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü -
ğü kunılmaktadır. 
icra Vekilleri Heyeti, hangi yaıta

ki vatandaşlarm ne kadar müddetle 
ve hangıi mevsimlerde apor mükelle
fiyeti altmda bulunacakları ve ne 
gibi daire ve müosseselenle beden 
hareketleri tatbikı laznn geleceği

ni tay:İn edecektir. 
Merlre.z teşkilatında genel direk -

tör, genel sekreter, federasyonlar 
heyetleri, tefti§, hesap, sağlık ve sa
h;., ve tesisler daireleri, neşriyat ve 
propaganda, muhaberat ve muame
lat ve artiv, aicil ve lisans, müze ve 
kütüpane ıubeleri vardır. 

Ayrıca, muayyen vazifeler gör
mek üzer~ bir de müşavere heyeti 
kurulmaktadır. Vilayetlerde bölge 
batkanlan valilerdir. Beden terbi
yeıi i~leri vilayetlerde valiler, kaza
larda kaymakamlar, nahiyelerde 
nahiye müdürleri ve belediye teşki • 
li.tı olan köylerde belediye reisleri -
nin ve diğer köylerde muhtarların 
idare ve mesuliyeti altmdadır. Vila
yetlerde beden terbiyesi direktörü, 
federasyonlara mütenazır olarak a • 
janlar, vilayet m\iıavere heyetleri 
bulunur. Gençlerin beden terbiyw 
ve aporu, kulüpler ve gruplar vasıta· 
siyle yaptırılır. Genel direktörlüğün 
büdcesi umumi büdcedcn ayrılacak 
tahıisat, vilayet hususi idare büdce
lerinin varidat yekünlarmm yüzde 
ikiai, her vilayet dahilindeki beledi
yeler büdceleri varidat yekünlarmın 
yüzde dördü ve diğer bazı mütefer -
rik varidat ile tağdiye olunur. Ku
lüplerin gelir ve maıraflan ve hesap 
uıulleri genel direktörlüğün teftiı ve 
murakabesine tabidir. Mekteplerde, 
orduda, bet yüz müstahdemi bulu -
nan müesseselerde beden terbiy~i 
itleri bağlı oldukları makamlarca, 
fakat genel direktörlükçe tesbit e -
dilecek esas dairesinde tanzim ve 

ti.kip olunur. tler.ide bir beden ter -
biyeai yüksek enstitüsü kurulacak
tır. 

Beden terbiyesi ve spor i~lerini 
artık devlet baıarıcı eline almıthr. 

Yeni teıekküle bütün kalbimizle mu

va ff akiyet dilemek en zevkli vazi
fedir. - N .Baydar. 

Almanya' da 
f abiyefindeki 

İngiliz 

yahudiler 
Londra, 28 a.a. - Taymis gazetesi, 

İngiliz yahudilerinin emlaki hakkın-
da Almanya'nın Londra'yı bilhassa 
memnun ettiğini yazmaktadır. Ma-

Hlm olduğu veçhile yahudilere aid 
bütün emlakı kayde tabi tutan 26 ni-

san tarihli alman kararnamesinde ec
nebi yahudilerin emlaki hakkında hiç 
bir kayıd mevcud değildir . 

İngiltere'nin talebi üzerine Alman
ya verdiği cevabda dışarıda bulunan 
İngilizlerin kayde tabi tutulmıyacagı 
ve muhacir suretiyle terkettikten 
sonra son .zamanlarda ingiliz tabiiye
tine girenlerin bu hükümd ... n istifade 
edemiyccekleri bildirilmiştir. 
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Mersin' de yenı • bir müessese 

Mersin' de yapılacak olan " umumı 

mağazaların temeli 

Bu mağazalar ticaret 
hayatımızın mühim bir 
ihtiyacını giderecektir 

Mersin, {Huıusi) - Şehrimizde ilk defa 
yapılacak olan "umumi mağazalar" ın temeli 
törenle atıldı. Eski zamanlardanberi Avrupa'
da tüccara çok faydalı olan umumi mağazalar, 
ekonomi hayatımızın mühim bir botluğunu 
dolduracaktır. Avrupa'da umumi mağazalar 
ekseriya"' devletin bazı yerlerde ticaret odaları
nın murakabeleri altındadır. Bunlar, tüccar eş
yasının depo edildiği resmi anbarlardır. Tüccar 
bu ambarlardan aldığı vesikaları bankalara 
göstererek icabında eşya üzerine avans mua
meleleri yapabilir. Burada tüccar malının emin 
bir yerde bulunutundan da emindir. 

Vali, umumi mağazalar umum müdürü Fahri Atam
er, belediye reisi, bütün banka direktörleri, memurlar, 

Partililer, Halkevliler, tüccarlar tö -
rende hazır bulundular. Davetliler 
evela belediye gazino ve bahçesinde 
toplandılar ve orada kendilerine ik
ramlar yapıldıktan sonra arabalarla 
istasyon civarında deniz kenarmdaki 
umumi mağazanın yapılacak olan 
mahalline gidildi. Bu civarın halkı 
da burada toplanmış bulunuyordu. 

Umumi mağazalar umum müdürü 
etrafını çeviren yüzlerce mersinliye 
hulasa olarak dedi ki: 

.. _Büyük bir sevinç ve övünç için
de ilk teşebbüs olarak temelini attı
ğnnız bu umumi mağazaların cumhu
riyetimizin kurduğu ulusal ve mon
diyal diğer büyük ve önemli işler 

gibi memleketimiz için sonsuz fayda
larla dolu olmasını dilerim. Bu teşeb
büs cumhuriyet hükümetimizin mil
let ve memleketimize açtığı ışıklı ve 
§uurlu varlık yolunda ve ekonomi a
lanında ilerleme hamlelerinin büyük
lerinden ve faydahlarındandır. Yaban
cı memleketlerde aşağı yukarı hemen 
bir asra yakın hayatı olan bu kurum
ların memleketimizin "ikt.ısadi ve ti
cari bünyesinde yaratacağı ilerleyiş 

i.:uhabirimiz, umu
mi mağazalar u
mum müdürü B. 
Fahri ve Emlak 
Bankası umum mü 
dür muavini Bay 
Kemal. Aşağıda tÖ· 

renden bir görünüş 

törenle atıldı 

ft açılışın ne kadar gen it ve ticare-----..:...-------------..,-~----=;----:--~-=-==-':o' 

Bursa'da koza satışı 1 Konya~da buz makinesi 
Bursa, (Hususi) - Bu sene koza Konya, (Hususi) - Elektrik şirke-

timize yapacağı yardım ve kolaylığın 
ne derece büyük ve köklü olacağı he
pimizce be1lidir. ,, 

Valimiz söz alarak: mahsulünün evelki yıllara nisbetle tinin getirttiği buz makinesinin mon-
250000 kilo kadar fazla olacağı to- tajı bitirilerek çalışmağa başlamıştır. 
humluğun sarfı göz önünde tutula-
rak ümid edilmektedir. Henüz gel Şirket Türbe caddesinde Merkez O· 

meğe başlamış olan koza 62 - 89 ku- teli yanında birer satış şubesi açmış-

ruşa satılmaktadır. Koza hanı şimdi- tır. 

lik pek kalabalık olmadığı gibi istek Buzun kilosu yüz paradan satıl-
de canlı değildir. maktadır. 

ULUS 

Yurtta 
at koşuları 
Erzurum, Edirne ve 

Erzincan'daki koşular 
Erzurum, 28 a.a. - Dün yapılan at 

yarışı çok heyecanlı geçmiştir. Yaz at 
koşularının birincıi haftasmda büyük 
koşu alanını binlerce meraklı halk 
doldurmuştu. Koşuda vali komutanlar 
vilayet ve memleket ileri gelenleri 
vardı. Birinci tay koşusunda Nafıa 

anbar memuru Ahmet Sezer'in, Seyla
nı, ikinci koşuda süvari binbaşı Bal
kan'ın Ceylanı, üçüncü lroşuda Şükrü 
Gül'ün Mesudu, dördüncü koşuda bin
başı Receb Balkan'ın gene aynı atı 

Ceylan birinci geldiler. 

Edirne' de 
Edirne, 28 a.a. - Bütün Trakyaya 

şamil olmak üzere senede iki defa ya
pılan büyük at yarışlarından biri dün 
eski Kışlalar önünde yapılmıştır. Ko
şularda başta Gn. Kazım Dirik, vali 
kumandan olduğu halde binlerce halk 
hazır bulunmuş ve çok heyecanlı bir 
gün yaşanmıştır. Trakyada yetişen 
taylara mahsus 1000 metrelik birinci 
koşuda Mustafa Turgud'un Binnazı, 

4 ve daha yukarı yaştaki arap at ve 
kısraklara mahsus 2000 metrelik koşu
da Raşid Habbat'ın Arslanı, 4 ve daha 
yukarı yaştaki at ve kısraklara mhsus 
2200 metrelik koşuda Ahmet Kcsebir'
in Ejderi ve 3000 metreLik 4 üncü ko
şuda Hasan Akay'ın İncisi birinci 
gelmişlerdir. Derece alan atlara 1200 
lira mükafat verilmiştir. 

E r:.incan' da 
Erzincan, 28 a.a. - Dün Halkevleri 

adına at yarışları ve cirid oyunları ya
pılmıştır. Üç yaşındaki yerli yarım 
kan ve halis kan arap taylara mahsu:. 
1000 metrelik koşuda birinciliği Lüt
fü Fırad'ın Ferhadı, dört ve daha yu
karı yaştaki yarım kan ve halis kan a
rap at ve kısraklara mahsus mesafe 
1800 metre olan ikinci koşuda birinci
liği Eyüp Bezirci'nin Yıldızı, mesa
fesi 2600 metre olan koşuda birincili
ği Ömer Eltas'ın Çeliği ile Eyüp Be
zirci'nin Yıldızı kazanmış, üçüncülü
ğü Rıfkı Cankaya'nın Yıldırunı al
mıştır. 

Bir ka(ak(ı Gaıianlep'len 
Niğde'ye sürüldü 

Gaziantep, (Hususi) - Kaçakçı

lığı ikinci tabiat haline getiren ve 
muhetlif mahkumiyetlere rağmen bu 
işten vaz geçmiyen Eyüp Gavur a
dında bir adamın hudud boyunda o
turması mahzurlu görülmüş ve 2510 
numaralı kanun mucibince Niğde vi
layetine sürülmüştür. Eyüp Gavur 
ailesiyle birlikte Niğdeye gönderil
miştir. 
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İzmir. - Manisa yolu 
yakında açılıyor 

iki şehir arasında 
çoğaldı ve 

gidiş 
sıklaştı 

geliş 

Manisa'da parti binası 

Man1sa (Hususi) - Devlet demiryolları Manisa ile İzmir ara
sında muvasalayı srklaşhrmak ve kolaylaştırmak için icap eden 
birçok yeni tedbirler almıştır. 

Zonguldak 
suya 

kavuşuyor 
Zonguldak, (Hususi) - Yurdun. 

büyük ve modern şehirleri arasında 
hakkiyle yer alan Zonguldak şimdiye 
kadar sudan mahrumdu. Bu güzel şe
hir modern yapılarına, güzel parkla
rına, her sahadaki ileri hamlelerine 
rağmen susuzluk yüzünden tam kon
forlu bir şehir sayılmıyordu. Nihayet 
su işi de hallolunmuş ve bir müteah
hide ihale ed'i.Jmiş bulunuyor. Öğren
diğime göre, su tesisatı Baker sosye
tesine ihale edilmiştir. Şebeke 104220 
liraya eksiltmeye çıkarılmıştı. 

J . .. . 1 
7mır '" )'f•nı v.ar .... "1-• 

İzmir, (Hususi) - Almanya.ya si
pariş edilip inşaatı tamamlanan Sur 
ve Efes vapurları yola çıkarılmıştır. 
Temmuz içinde her iki vapur şehri
mize gelecek, teslim ve tC"Sellüm mu
amelesi yapılarak faaliyete geçirile
cektir. 

Tamirde bulunan Bayrakh vapuru 
bugün işlemeye başlamıştır. Vapura, 
1ngilteredeki fabrikasından ısmarla
nan yeni pervanesi de takılmıştır. 

Biri Somadan biri Alaşehirden ol
mak üzere her sabah iki otoray 1z
mir'e hareket etmekte ve aynı za
manda otoraylar fas ılalarJa öğleden 

sonra lzmirden Soma ve Alaşehir'e 
hareket eylcmektedirler. 

Bundan başka şimd•iye kadar hafta
da yalnız üç gün Izmirdcn Bandırmc1-
ya ve üç gün de Bandırmadan İzmir'e 
ekspres trenleri tahrik edilmekte idi. 
İki gündcnberi bu ekspresler de haf
tanın her gününe teşmil edilmiş bu
lurunaktadır. Bu hale göre her gün 
İzmirden Bandırmaya ve Bandırma
dan lzmir'e ekspres treni vardır. 

İzmir, Afyon, Ankara arasında da 
eskiden olduğu gibi her gün ekspres 
treni vardır. Manisadan İzmir'e ve 
1zmirden Manisa'ya sabahları her ya
rım saatte bir ve öğleden sonralan 
da her iki saatrte bir otobüs ve kapt;:
kaçtı hareket ettirilmektedir. Manisa 
ile İzmir arasında günün her saatin
de gidip gelme mümkün olmuştur. 

Yeni yapılan Manisa - İzmir yolu 
Manisa ile İzmir arasında yepyeni ve 
çok faydalı bir muvasala vasıtası ola
caınu. 

Eski yol çok virajlı idi. Yeni yol 
biraz daha kısa, çok düz, hemen he
men virajsızdır. 

Yeni yolun gerek İzmir ve gerek 
Manisa cihetleri inşaatı ikmal edil
miştir. İzmir ve Manisa valileri ara
sında takarrür edecek yakın bir gün
de yolun küşat resmi yapılacaktır. 

İzmirde 

.. _ Şimdi burada temel taşmı ata
cağımız umumi mağazalar, Mersin'
in ve bütün Mersin mıntakasının ih
tiyacına kuvetli bir cevab vermiş 
olacaktır. Mersinde tahmil ve tahli
ye ve depolama işlerinin daha iyi bir 
hale getirilmesi için buradan aksetti
rilen ihtiyaçlar cumhuriyet hüküme
timizce ehemiyetle telakki edildi. 
Şimdi onu yapınıya başlıyoruz. Pek 
yakında bu eser meydana gelecektir. 
Buranın temelini atmayı şeref bilir 
ve memuriyet hayatımın en kıymetli 
bit" zamanı addederim.,, diyerek teme r YURDDAN RESİMLER l 

30 kuruı yüzünden 
bir garsonu öldürdüler 

İzmir, (Hususi muhahirimizdco) 

- Bugün şehrimizde ç<>k basit birse
beb yüzünden kanlı bir J-.fidise çıkmış 
ve garson Yakub'un ölümü ile netice
lenmiştir. Hadise şöyle olmuştur: 

le ilk harcı koymu§tur. 
Bir tüccar valiye dönerek: 
.. _ Mersin limanının ilk temel ta

tını da atmayı tanrı sana nasib etsin 
demiş ve Şiddetle alkışlanmıştır. Bun 
dan sonra araba ve otolarla şehre dö
nülmüştür. - Fuad TÜRKAY 

Feci bir kaza 
Gaziantap, (Hususi) - Belediye 

hanındaki belediye inşaatında çalı
pn Veli adında 45 yaşlarında bir a~ 
mele, feci bir kazaya uğramıştır. Velı 
yüklendiği ağır bir taşı iskeleye ka
dar çıkarmış, ve taşı ustaya ver~~k 
istemiştir. lşte bu esnada Velının 
bastığı iskele tahtası kırılmış ve za
vallı adam taşla beraber yere düş
müştür. Amelenin taşla toprak ara
~nda kalan başı ezilmiş ve Ç-Ok ağır 
surette yaralanmıştır. Yaralı hasta
neye kaldırılmışsa da hayatı tehlike
dedir. 

Hiç yüzünden 
bir cinayet 

Balıkesir, (Hususi) - Sınaırgmın 
Işrklı köyünde iki delikanlı arasında 
ölümle neticelenen bir kavga olmuş· 
tur. 17 yaşındaki Mehmedle, 18 ya
şında Hamid adında iki köy çocuğu 
eski bir kin yüzünden ağız kavgasına 
başlamışlar, biraz sonra kavga büyü
müş, Hamit bıçağını çekerek Meh
medi muhtelif yerlerinden yarala· 
mıştır. Yaralı biraz sonra ölmüş, katil 
yakalanmıştır. 

Feci bir kaza 
Balıkesir, (Hu-susi) - Te ı.. c1tlı bir 

arabanın hayvanı ürkerek olanca hı
ziyle koşmağa başlamış ve üç çocuğu 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Araba da parçalanmııtır. Yalova' dan bir görünüş 

Keçeciler gazinosunda müşteriler 

arasında 30 kuruş kahve parası yüzün
den bir kavga çıkmış ve birkaç kişi bi-
ribirine girmiştir. Bu sırada gazino
nun garsonu işe müdahale etmek iste
miştir. Fakat müşter~lerden Nahid bu 
müdahaleye kızmış ve garson Yakub'u 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. Ya
kub aldığı bu yaranın tesiriyle hasta
neye kaldırılırken ölmüş, Nahid d~r
hal yakalanarak adliyeye teslim olun
muştur. 

Kastamonu Alayma 
sancak verildi 

Kastamonu, (Hususi) - '131 inci a
layımıza 'Gazi stadında törenle san
cak verildi. Bütün halk kadın, erkek 
çoluk çocuk bu kutlu günü görmek 
için stada dolmuştu. Orgeneral Fah
rettin Altay bu mutlu günü ve sanca
ğın kıymet ve kudsiyetini tebarüz et
tiren güzel bir hitabede bulundu, 
Türk ordusunun kahramanlıklarına 

işaret etti. 
Alay komutanı da, alayda tek nefer 

kalıncaya kadar sancağı vermiyece· 
ğ•ini anlattı. Geçid resminden sonra 
törene nihayet verildi. 

Ege'de mahsul bol ve iyi 
İzmir, (Hususi) - Mıntakanın her 

tarafından gelen haberler, bu sene 
mahsulün normalden daha iyi bir in
kişaf gösterdiğini bildirmektedir. 
Her yerde, her çeşid mahsul hem bol, 
hem de nefistir. Bazı zahire ve saire
nin kaldırılması ve satışı başlamıştır. 

Çiftçi vaziyetten sevinmekte, an
cak iyi satışlar temenni etmektedir. 
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un Kamutay'da İngiltere ile yapllğımız kredi 

Türk .. İngiliz dostluğu 
lehine tezahürler yapıldı 

Basın birliği kanunu 
konuşulurken B. Şükrü Kaya 
çok güzel bir konuşma yaptı 

(Başı 1. inci sayfada) 

matbuat hürriyeti olmaması yüzün
den geldiği kanaatini vermişti. Böyle 
bir kanaatle yetişen nesil için elbette 
evelemirde matbuat hürriyeti ihtiyacı
m kendi ideallerine göre tanzim et
mek ve matbuatı idare edecekleri ken
di ide

0

allerinin yüksekliğinde yetiştir
mek ve ona lcizım gelen şeref ve haysi
yeti vermek bir vazifedir. 

Filhakika hayatımın bir kıs
mında gazetecilik elmit olmak 
şerefini hala duyanm. Size gaze
teciliğin ne derece ~refli oldu -
ğunu gösteren bir şey daha aöy -
liyeceğim: Bu, Atatürk'ün de 
gazetecilik etmiş olması ve bu -
nunla müftehir bulunmasıdır. 

anlaıması 

B. Muammer Eriş dün . 
Kamutay' da izahat verdi 

iktisat Vekilimiz B. Şakir Kesebir 
anlaşmalara dair izahat verdi 

(Başı 1. inci sayfada) . 

• Y ' ucuda getiriyor. 'i 1 • I 
Iıgı v . e bize bu itila a nız bu ka-
darı bıl . meğe kaf· fı alkışlar ile 
kabul ettır . 1 gelebilirdi. Fa-

Parti Grupu 
toplantısında kat itilafın b~ zathı·ıri Inanzarası altın-

ha ehemıye ı Ve d h 
da da . ti a a esaslı ma-
nalar ınünderıç r.,, (Ba~r 1. inci s:ıyfada) 

Z ki r,tesud Alsan SÖzJ . 
e . tir. erme şöyle 

d vaın etınış • metin şeker sanayiini himaye prensi
bi hak•kmdaki izahatını müttefikan 
ve alkışlarla tasvip etmiştir. 

e .. k 
"İnsanlığın hyr setnıcsi ve dünya 

sulhun un rı;,~ t y ~zası Uğrunda karşı
laşan ve i~ 1

: 
1~ 1 

Yapan dostıukları-
1 ız ıkı mıllet iç· 

mız ya n d'" ın değil bütün ·yet unyası i . • 
meden1 Çın de hayırlı 

dalıdır. Bu bakınıd 
ve fay d' ettiğimi .. an da değe
rini tak ır 2 1'urk - İngiliz 

y nu onun bug·· k' 
dostıugu . . un ü parlak ve 

eserını hazırla 
müsbet .. Yıp neticelen -

. lere ıeşekkur etıne ~. . 
dıren (:Bravo sesi . gı bır borç 
bilirim. erı, alkışlar). 

Bundan sonra B. 'Fazıl Ahmed Ay-

kaç söz alrndış.k~e. osnıan1ı imparator-
d vrin e ı ıstikr 1 luğu e · t' . az arı anlattık-
onra demış ır kı: 

tan 5 
· di pek hul" 

.. _ şıın .. .. asa olarak tefer-
d 11 rnumkun nı 

ruatın a . y ·m va . erte be kaçına-
ettıgı 21Yeti ·· rak arz. . yüksek ınutalea eder-

• sızın tasv·b· . 
senız eni anlaş ı ınıze arze-
dilen bU Yeti elbett ~nın mahiyetin
deki kıyın . . e enden ziyade 

. dersınız. Bu nı , 
takdır e bir de siya • alı ve iktısadi 
noktanın 

1
. sı bakımdan mü

a gele un. tJz 
ta}ea~ındeınek bugünku un vadeli bir 
kredı . M d' hayatta arka -

zeki esu un d 
daşıtn "z ettirdiği C~in pek gü-
zel tebatU d b"lh veshıle iki mem

rasın a l assa t 
kket a Jetle Türk· ngiltere gi-
bi bir de"' kb 

1
. ıye arasında beşe· 

. ·sti a ıne doğ 
riyetın 1 ru emniyet ve-

. sulh meselesid· 
rici bır d itimad d _ır. Filvaki za
uıanıınız a enıien şey mem

arasında ckon . 
Jeketter olınasmdan onıık itimadın 
uıevcud . ıt· d dolayı husule 

ktedır. ıma sızı k 
gelJ11e ·nde ekono .1 meseleleri-
nin heP

51 
d n dol lllık maksadlar 

d sun a ayıdır k" t . var ır. . e arasındaıc· ı ngıltere 
ile 'fürkı'/ . 1 bu anlaşmanın 

alnız bıze değil 
ına:ıası ~aatine uygun her iki tara-

Bundan sonra DaJıiliye Vekil ve 
Parti genel sekreteri Şükrü Kaya; 
Geçen sene Parti mebuslarının inti
hap dairelerinde yaptıkları tetkikle
re aid raporlardan alınan iyi ncticele· 
ri ve bu sene de yaz tatili dolayısiyle 
mebuslarımrzın Parti örgütleri ve 
Halkevleri faaliyetleri etrafında ve 
Parti'yi ilgilendiren işler üzerinde 
yapacakları tetkikleri raporla· Parti 
genel merkezine bildirmelerinin çok 
faydalı olacağını tebarüz ettirdikten 
sonra Halkevlerinin nahiye ve köyle
re kadar teşmilinin umumi bir arzu 
olduğunu ve bu hususun Partice ka
rarlaştırıldığını beyan etti. 

Grup, Genel sekreterin bu izahatını 
alkışlarla tasvip etti. 

Gazeteci 
mesleği. 

(Başı 1. inci sayfada) 

nin dahi haklarından mahrum 
eden bugünkü keyfi ve' ıahsi ıi~ 
tem yerine, gazete sahibleri ile 
muharrirler arasında kartılrkh 
vazifeler, haklar ve mesuliyetler 

tesis eden murakabe ve inzibat 
usulleri bulmak ! 

Gazetelerimiz şeklen çok iler

liyorlar; . hatta bizdeki abone ve 
okuyucu adedlerinin layık olma-

Bizde matbuat hürriyeti 
Denebilir ki bizde matbuat hüri

yeti cumhuriyetle başlamıştır. Diğer 

rejimlerde nasıl olursa olsun, taklidci 
bir heveskarlığa kapılmıyarak matbu
at siyasetimizde ancak kendi idealimi
zi tecelli ettirmek istiyoruz. Muharrir
lerimiz memleket işlerini tenkidde ser
besttirler. Tenkit hüriyetini ve çerçeve 
sini tayin ve tahdid edecek, muharririn 
irfanı, vicdanı ve aklıselimidir. Böyle 
bir takdirin kanuni mesuliyeti de el
bette büyük olur. Bu takdir salahiyeti
nin geniş serbestliğinden doğabilecek 
mesuliyetleri her ferdin veya her mu • 
harririn ayrı ayrı telakkilerine bırak

mıyoruz. Bütün bir milletin iradesinin 
ifadesi olan kanunların hükümlerine 
tevdi ediyoruz. Yazı hüriyetinin ha
kimi muharrir, muharrir mesuliyeti
nin hakemi de hakimdir. (Alkışlar). 

'Hüriyctin tarifi çoktur ve güç
tür. En iyi hüriyet memleketin 
menfaatine uygun, milletin seciye
sine muvafık, devletin haklarrnr ve 
menfaatlerini koruyan hüriyet
tir. Matbuat hüriyetini en iyi 
ve en veciz olarak anlatan 
Büyük Şef'imiz Atatürk "Matbuat 
hüriyetini, gene matbuat hüriyeti 
korur,, diyor: bizim takip ettiğimiz 
emel ve siyaset bundan ayrrlmıya
caktır. (Sürekli alkışlar). 

Gazete ~ahibleri ve muharrirler 

. 
imzalanan üç mukavelenin esaslarını 
ve kredilerin ödenme şekillerini anlattı 

Aramızda ve aranızda, bu şerefle 
öğünen ve bu şerefi taşıyanları la
yrk olduğu mertebeye çıkarmak isti
yenler çoktur. Şahsıma tevcih olunan 
iltifatlara teşekkür ederim. Ben. biz, 
hepimiz büyük türk inkılabının bu bü
yük eserin ancak bir neferi olabiliriz. 
Bizim yapabileceğimiz her işin şerefi 
Büyük Şef'imizin ideali olan inkılabı
mıza aiddir. Biz akan, coşan inkılap 
cağhyanı içinde birer su zerresiyiz. 
Güneş ziyasiyle ara srra parlıyan bu 
zerrelerin o büyük şelalenin kütlesine 
katılıp gitmesi mukadderdir. Kuvet 
ve kudret o küçük zerrelerden doğan 
çağlıyandadır, millettedir. Şeref ve 
eser tamamiyle tiirk tarihini v,. inkıla
bını yaratan ve yürüten Büyük Ata
tiirk'ündür ! (Bravo sesleri, alkışlar). 

(Başı 1. ınci sayfada) 
1938 tarihinden sonra anlaşmaya mer
but bir liste mucibince senevi 3,100,000 
türk liralık miktara indirdiğini amir
dir. Türk - ingiliz kliringinde birik
miş olan bazı paraları eritmek maksa -
diyle Türkiye'de yapılacak olan işler
den bazılarının 500 bin ingiliz lirası
na kadar olan mikdarın, gene eksport 
garanti departmanın muvafakatiyle, 
bize yapılacak kredi ile bu işe tahsisi
ni amirdir. 2 eyllıl 1936 mukavelesin
de bazı maddeler hususi takasa tabi-
dir. Bu maddeler içerisinden arzetti· 
ğim kredileri ödemiye tahsis ettiğimiz 
yaş meyva ve sebzeler ve buğdayı yeni 
bir madde ile takas listesinden çıkar

mrş bulunuyoruz. 1938 senesi nihaye
tinden sonra Türkiye'den !ngiltere'ye 
ihraç edeceğimiz üzüm ve incirin be -
delleri 322 bin lirayı gestiği takdirde 
bu miktardan fazla olan kısmı, kredi 

Prensiplerimiz, dini dünyadan ayırmııllr 
Cemiyetler kanunu konuşulurken, B. Şükrü 

Kaya çok güzel bir konuıma yaptı 
(Başı 1. inci sayfada) 

kiyede ekalliyet kalmadığını, kendisi

nin zahiren ekalliyetlere mcnsub bu
lunduğunu, fakat kalb ve ruhunun 
türk olduğunu, artık Türkiye'de ekal-

liyet bulunmadığını anlattıktan sonra 
patrikhanelere temas ederek demiş
tir ki : 

- Patrikhaneler; onlar da ecnebi 
hükümetler elinde birer siyasi filet ol -
muılardı. Yani din kuvvetile onlar he
sabına ekalliyetleri körüklüyorlardı. 

Binaenaleyh şimdi bunlar da bu ka • 
nunla bir nizam altına sokuldu ve Tür-

kiye cumhuriyeti kanunlan dahiline 
girdi. Bütün ecnebi ve medeni memle
ketlerde din işleri ayrılmıştır. Din si • 
yasete karışmaz. Bunun için bu ka -

nun çok mühimdir. Bu kanunu bize ge
tirdiğinden dolayı gene hükümeti teb
rik ederim. 

mil ettiği külfetler muahedl'I hük
mü baki kaldıkça tarafımızdan 

ifa olunacaktır. Türk milletinin 
tarihte, bilhtUıa inltılciptan sonra 
verdiği •Özden döndüğü görülme· 
mİftİr. Binaenaleyh mevcut mua· 
hedat ahkcimı tamamile bakidir. 
Beynelmilel ahkama uygun ola
rak koyduğumuz. u•uller •ırf türk 
milletinin ve cemiyetinin birliğini 
temin eden ve hulO.a olarak türk 
milletini ve türk cemiyetini alaka-

anlaşmalarının ödemesine tahsis ede -
ceğiz. Yeni anlaşma evelce yapllmış o
lan Brassert anlaşmasını tadilen bazı 
maddeleri de ihtiva etmektedir. Bu an· 
laşma mucibince Anglo Tür.kiş kontu
var yerine Anglo Türkiş Kom.oditi Li
mited namiyle bir şirketin tesis edile
ceğini amirrlir. Kredilerimizi ödemek 
için, madenlerimizin bir kısmını, y-',,Ş 

meyva ve sebze konserveleriınizi, 322 
bin ingiliz lirasından fazla üzüm ve in
ciri, bundan başka buğday ve kereste• 
yi tahsis etmiş bulunuyoruz. Bundan 
başka ödeme imkanlannı genişletmek 

gayesiyle de Anglo Türkiş Kornoditi 
tarafından satılacak pamuklan da bu
raya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bn 
göndereceğimiz emtianın tutan, evea
ce yapılmış olan Brassert anlaşmasr 

taksitlerini ödedikten sonra, yeni yap
tığmuz 16 milyon İngiliz liralık taksit
leri ödcmeğe tahsis edilmiş olacaktrr. 
Arta kalan miktardan % 60 ı kliring 
hesabında bloke olarak kalmış olan 
paralann itfasına tahsis olunacaktrr. 
Yüzde 30 da ingiliz - türk an!aşmaıSt 
esasına göre serbest döviz olarak Mer
kez Bankıısında emrimize am:ı.de tutm
facıı1rtrr. 'K:ı.J::ın VÜ7le 1 O da İne-iltere
den Türkiye've gelecek oınn t~&-{"t~ 
mecmua ve kitaba ta~sis e-tilecelı:tir. 

Diğer bir maddesi de 1938 senesi zar -
fında İnıriıtere'den miibavaa edeceği • 
miz silenlerin karşılrğı olarak gönde -
receğimiz 250.000 in !!iliz liralrk bui{
day bedellerinin bu işe mahsup edile
ceğidir. 

İşte müzeyyel kliring mukavelesin
de tadil ettiğimiz maddeler bu arzetti· 
ğim maddelerdir. 

l ldnci mukav~lc 
İkinci mukavele, eksport kredi ga

ranti departmanı ile yapmış olduğu

muz 10 milyon ingiliz liralık bir tica • 
ri kredi mukavelesidir. Buna göre, de
min arzetmiş olduğum emtiayı orada 
satabilmek aynı zamanda kliring hesa· 
bından çıkardığımız bu emtianın be -
d~llerini bu hesapta tutmak gayesile 
hır Anglo Türkiş Konıo:füi şirketi-

dığı kadar ilerliyorlar. Fakat se
viyece geridirler; hazan memle-

fın ınen tbuna had·' hern de beşe
riyetin su 'k d ını olan reel ve 

~ bir vesı a ır. :B ket vasati seviyesinin onunla mu-
hakikı baz duyma. Undan dolayı 
gerçekten 

1 
b &a, sevinç duy- kayese edilemiyeceği kadar ge-

mağa .;e ~::ı::yi a~_ranları samimi- ridirler. Gazete seviyesi demek, 
etle tebr1

• gonıürn bü ük bir gazeteci seviyesi demek, gazete 
y bildı. (Bravo sesle . y 
~azife sonra İkt rı, alkışlar).,, ahlakı, gazeteci ahlakı demektir. 

Bundatı ebir söz at ısad Vekili B. imdi liyakatler, ancak teref ve 
Şakir ges lllış Ve demiştir istikrar Vadeden bir meslekte iş 

Gazetecilere ve gazete sahiblerine 
aid olan hükilmlere bu noktai nazar
dan bakmak realiteye uygundur. Mat
buat düşünülürken, gazete sahibi ile 
gazete muharrirlcrini ayrı ayn düşün
mek İcab eder. Bugün burada mevzuu· 
bahs olanlar doğrudan doğruya mu· 
harrir sınıfıdır. Şimdiye kadar çok ba
kımsız ve himayesiz kalan bir meslek 
erbabı olarak içimizde yalnız muhar
rirler kalmıştır. Bu vaziyetten kendi
lerini kurtarmak için layık oldukları 

ve mensup oldukları şerefli meslekle -
rine kavuşmaları elzemdir. Gazeteci
lik her memlekette muhtelif safhalar 
geçirmiştir. Bidayette bu işe her yerde 
bir zamana kadar şüpheli ve endişeli 

gözle bakılmıştır. Gazeteci önceleri 
kendisi yazar, kendisi basar, kendisi 
satardı. O devirden sonra gazetecilik 
patron eline geçmeğe başladı. Bizde
ki safha bu. Diğer memleketlerdeki 
safhalara gelince: Gazeteler ya ano
nim şirketlerinin elindedir veya dev
letin eline geçmektedir. Gazete, bir 
iki istisna ile henüz bizde ferdin malı 
olarak ve ferdi sermaye ile çıkmakta
dır. Bunun bizde böyle çıkmasından 
hiç bir endişemiz, korkumuz yoktur. 

Yalnız bir nokta var: papazlar yal
niz kiliselerinde okuyacaklar. Çok iyi 
Türkiyede bir Diyanet Riyaseti var -

dır. Bunların maaşlarını da Diyanet 
Riyaseti mi verecektir? (Gülüşmeler). 
Bunu ciddi olarak söylüyorum. Yarın 

papazlar demesinler ki, maaşlarımız 

dar eden ni.zamı cimme kaideleri 
ve kanunlarıdır. Biz. lciik olmak· 
la, biz milliyetçi olmakla diğer 
milletler için, diğer in•anlar için 
ve bilhaua dinler ve mezhepler 
için gönlümüzdn ve kalbimizden 
ne bir nefret, ne de bir korku ve 
endİfe du;ymaktayı~. Biz, onlara, 
bütün dinlere ve mezheplere ol
duğu gibi ancak müaamaha edi
yoruz. 
Evet, bütün din ve mezhep salikle -

rinden beklediğimiz şey kanunlara ri
ayet etmeleridir. Kanunlara, nizamla
ra uymıyan herhangi bir cemiyet ve-
ya cemaati, herhangi bir ferdi olduğu 
gibi, kanunlarımıza uydurmak için e -
limizde gene kanunların verdiği ku
vetli, müessir müeyyideler vardır. O
nun için bu kanunu mütalea ederken, 

nin teşkil edileceğini amirdir. Bu 
mukavele mucibince, yapaca~ımız si
parişlerden 8,5 milyon ingiliz lirası 
1940 senesi nihayetine kaôa•, 1,5 mil
yon lirası da 1941 senesi nihayetıne 
kadar yapılmış olacaktır. 

Bu anlaşma mucibince Maliye 
Vekaletimizin ihraç edeceği hazine b....._ 
nolarmı • 10 milyon liraya kadar • 

eksport kredi garanti departmanı mev
cut kanunu mucibince garanti edecek 
ve bunun üzerine Londra'daki siti pi
yasasında plase edecek, mukabilini 
Maliye Vekaleti emrine ve bu işlere 
tahsis edilmek üzere emrimize amade 

ki: 5 yın hatiblerin k ararlar. Bu sözle gazeteci arka-
•• a 1Ymetl' · ah - Utaleaları Y"k ı ız - I 

ları ve d~rııi§ olan an~a Sek tasvibini· daş arımıza fena iymada hulun-
.ze arıe • !lllaların ma _ duğumu zannetmeyiniz: Onların 

.. ve ınanasını teb .. • ·ı . f k .. .. d b 
hiyeunı aruz ettirmiş- ıyı erı sır aş yuzun en u mes-

tir. darı birincisi h lektedirler. Ancak pek iyi hilir-
Burıtar kl · aten meriyet- ler ki talihleri bir telefon darbe-
b lurıan erıng anla~- • . b ~ı d 

te u bazı ye . . ..... ••asını tadıl sine ag ı ır. 
k te .;e nı huk·· l b 1 · · "lk d f etme dir Bu mü umıer ilave şte asın mes eğını ı e a 

eyıeınekte iki taraf t~eYYel klering bu suretle tensik eden kanun 
antaşınası • ıcaret münase - Dahiliye Bakanımızın bütün fi-

. ·rı ıslahına, tanz· . 
betıerındı genişletilın ;nııne ve da- kir adamlarını müteşekkir eden 

'<Ta e esıne h. 
ha zıJ~r piğer iki anlaş ızmet e- azim ve himmetiyle vücud bula-
decektı ·. p.ncak ikt ına mali ma- rak, dün Kamutay tarafından 
hiyetted.1~~ aid olan 

1

~d ve teslihat kabul edilmiştir: Bu bir başlan-
kredilerı. bilviyeti er kisinin de gıçtır: Fakat bütün esaslı bulan-. rnalı . Yanına . .,. 
yenı tterimızle ola a tıcaret gıçlar gibi, mesud semerelerini 
münasebe·dandadır. Bü~ Sıkı atakala- vermekte gecikmiyecek, türk ga-
rı da me} karsılıklı n anlaşmalar 

fra " ınenf zetesi dahi, genç cumhuriyetin iki tara ~ - j kanaati il aatıere hiz-
met edec~; iycti ile . e ve müşterek diğer müesseseleri ile birlikte, 
dostlulc zı rı . . ınıza edilmişler- kendine layık olan inkişafı bula-

... uınetımız aynı ka 
dir. J-luk anlaşmaların na~t ve zih- caktır. 
niyetle lJU d tatbıkatta iki F. R. ATAY 

eınnun e ecek §er . 
tarafı ITl d ha ziyade ink· aıt altında 
~~tt}k.çe ida ediyor. ışaf arzedece
gını utJ1 atarın tatbikin 

laşıtı e d · An 'hasının kab 1 aır olan 
ta'/1 u bu kanun .. et namına r· Yurulma-

··ıcuın 1ta ed· sını hU ıyorum." 

(Alkışlar)· t . 
sonra zmır rn b 

Burıdacn tal Bayar hük ·~ us~ Benal 
O .. e . . unıetın· b .. sma•·• afcrının g·· ın u-

.. ali z ozıerim· . .. 
yuk ın •ftihar sayf ızın o -

bir ı ası ola k 
nünde .. lemiş ve sürekli ra açıl-
dığını s0 Y r Sonra Erzu surette al· 

ıştı . runı b 
kışlanın ı;lgün gene alkışı ıne usu 
Nakiye ' e demiştir ki. ar arasında 

lın'Ş " . söz a · 1<adaşlarım; tilrk . 
··- p.r 1 r dostlug~ un lllılleti sö-

. arıı ı ' a g·· .. 
züne ın a dayanılır b" uvenılır 

l ı i<ın · ır mill · ve var · ıerı, alkışlar) 'B ettır. 
(Bravo ı;-"' u varirf-ı 

böylece inanrp'da bunu böyle mali bir 
mukavele esnasında göstermek ve te-
zahür ettirmek yoluna giden büyük 

İngiliz milletini bu yüce kürsüden 
sevgi ve saygı ile selamlar ve her iki 

millete saadet ve refah dilerken ü -
çüncü ve asıl vazifemi yaptığıma ka-

ni bulunuyorum." (Alkışlar). 
Bundan sonra layiha umum heye

tiyle reye konmuş ve kabul edilmiş
tir. 

Sonra ruznamedeki diğer maddele

re geçilmiş hepsi. reye konarak kabul 

edilmiştir. 

Vakit geciktiğinden celse bugün sa
at 10 da toplarunak üzere tatil edil
..... :.,+ir. 

Gazetelerimiz milli gayeye 
hizmet etmektedirler ve 
kendi !"ermayclcri)'lc mcm -
leketin nefinc calı~makta-

~ ) 

dırlar. Gaz(•tclcrimiz büyük 
milli da,·alarmuzm daima 
ön safta gelen müdafileri ve 
muhafızları olmu~lardır. 

Kanımu.n mul lıedefi 
Bu kısa maruzatta bulunduktan 

sonra kanunun asıl hedefinin gazeteci 
de dahil olduğu halde gazetede çalışan 
unsur olduğunu söyliyeyim, hariçte 
kalan daha birkaç sınıf basın mensu
bunu kapsamak ve onları da nizamla -
mak yakında tahakkuk edecek bir ga
yemizdir. Muharrirlik bizde en yüksek 
bir şereftir; bir gün Avrupa'da bir ba
sın cemiyetinde arkadaşım Doktor 
Aras'la bulunuyordum. Orada memle
ketlerini temsil eden hariciye nazırları, 
vekiller ve yüksek mümessiller vardı. 
Milletler Cemiyetine mensup bir mec • 
lis olduğu için 52 milletin bütün mü -
messilleri toplanmışlardı ve en yüksek 
basın mümessilleri orada hazırdı. Kon
grede söz alan her mümessil vaktiyle 
ben de gazeteciydim ve muharrirlik 
vapardım diye ba lıyordu ve bunun]:> 
iftihar ediyordu. Mümessiller bunlar• 
söylerken Aras'a döndüm ve "Tevfi' 
Rüştü, biz de kendimizin gazeteci ol 
duğumuzu sövliyt-lim mi?" dedim 
Doktor Aras: "Del!il mi yı> hirader?' 
cevabım verdi (gülüşmeler). 

verilmiyor biz de kiliselerimizi kapatı
yoruz. Böyle bir mesele çıkmasın, Bu
nu nazan itibara almalarını sayın hü
kümetimizden rica ediyorum. 

ve bu kanun hakkında rey verirken, 
zihinlere ve akıllara şu ve yahut bu 
yolda tanınmış bir hakkı, ve yahut 
mevcut olan bir vaziyeti değiştirmek 
gibi gizli bir maksat takip ettiğimiz 
gelmesin. Türker arkadaşımın bana 
bunu sarihan söylemiye vesile verme -
sinden dolayı kendisine teşekkür e
derim. Kanuna uymıyan gizli hiç bir 
maksadımız yoktur. Biz cemiyetler
den ve cemaatlerden bizim nizam ve 
kanunumuza riayet etmelerini istiyo -
ruz. Etmedikleri takdirde kendilerini 
kanunlarımıza uygun olarak riayet 
ettirecek her türlü kanuni vasıtaları -
mız vardır" (Alkışlar). 

Bir de !stanbul'da ermeni, yahudi 
ve rum hastaneleri vardır. Bunlar için 

de alicenap hükümetimiz geçenlerde 
35 bin liralık bir kredi verdi. Teşek· 

kür ederiz, o zaman !stamat arkadaşı
mız da bu kürsüden teşekkür etmişler
di. Ermeni ve yahudi hastaneleri de 

boğazlarına kadar borç içindedirler. 
Alicenap hükümetimiz bunlara da bir 
vardımda bulunamazlar mı? Bunu bil· 
hassa rica ediyorum. Bu münasebetle 
Atatürk'ün daha çok seneler bizim ba
şımızda bulunmalarını ve bizi böyle 
saadetler, nur içinde yaşatmalarını is-

tiyorum. Sizi de kemali sadakatle ve 
hürmetle selamlıyorum (alkışlar). 

Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya, 
kanun hakkında şu izahatı verdi : 

"- Bu kanun türk camiasının 
ve Türkiye'de oturan diğer cema
atlerin nizamı cimmeye ve ihtiya • 
catı ha.zıraya uygun bir fekilde 
birlik te§kil edebilmelerini temin 
için yapılmıftır. Kanım, te§kilatı 
esasiye kanununa ve diğer ana 
kanunlarımıza tamamile muva
fıktır. Ayrıca istisnai hükümleri 
yoktur. Yalnız eski cemiyet kanu. 
nunun bugünkü Tefkilcitı esasiye
miu uygun olmıyan ve ihtiyaçla
rımıza tevafuk etmiyen cihetleri
ni çıkarıp İcabeden hükümleri 
yeniden koymayı istihdaf etmek -
tedir. Türk milleti beynelmilel 
meselelerini bilhassa Cumhuriyet 
teşekkül ettikten sonra tarafey • 
nin rı.zalariyle halletmeyi kendisi
ne şıar ittihaz etmiştir. Beynelmi
lel mevcut altın muahedatr, hiç bir 
vakit bir taraflı olarak ihlal etme
dik ve etmek niyetinde değiliz. 

Şu veya bu muahedenin biu tah· 

Bütün maddeler müzakere ve ka
bul edilmiş, bir maddede tashih ya· 
pılmış, Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü 
Kaya tekrar şu izahatı vermiştir: 
"Maddenin son fıkrası Türker arka

daşımızın temennisine cevab veren bir 
fıkradır. Demincek te arzettigim gibi 
bizim prensiplerimiz ve kanunlarımız 
dini dünyadan ayırmıştır. Rühbanlar 
ve ruhaniler ancak kilise dahilinde 
kendi ritleri dahilinde, adab, hukuku 
umumiye ve asayişi umumiyeye müna
fi ve muzır olmamak üzere ayinlerini 
yapmakta serbest ve hürdürler. Bunun 
haricindeki dünya işlerin, tamamiyle 
tamporel olan işlerin, yani rühban ha
ricinde olan işlerin halk tarafından ya
pılması, prensipimizin esasıdır. Binaen
aleyh mektepler, hastaneler ve diğer 
hayri müesseselerin idaresi ruhani va
zifesi olmıyan kimselere mevdu bulu . 
nacaktır. Bu müesseseler arasında has 
taneler gibi ,çocuk bakım evleri ğibi, 

fıkaraperver cemiyetleri gibi hayır mü 
esseseleri ve yahud mektepler gibi ted
ris vazifesi gören müesseseler vardır. 
Bu müesseselere - devlet olmak sıfati
le • yardım etmek bir vazifedir. Bina· 
enaleyh hükümetiniz gerek hastanele· 

kılacaktır. 1 O milyon İngiliz lirası için 
verecğimiz faiz senevi o/l' 5,5 dır. Bu 
bonolar yollandıktan iki hafta sonra 
emrimize para olarak bankada hazrr 
hul11nacaktrr. Binaenalevh bu para ile 
tngiltere piyasasmda yapacağımız mil
bayaatr tamamivle serbest bir şekilde 
ve istedi17imiz P'ibi "'üııakasa vaparak 
;crıı edrbilrce<riz. Ödeme miiddetlerl 
1939 senesinden itiharrn 1951 senf'sine 
ı..::ıtf::ı~ rl~v:ı ..... ~ ...... 1c.; .. 'Q,, 10 milyon 
sterlıng ın ödeme şeklidir. 

U~·iincii mukavele 
Üçüncü mukavelenin ödeme şekli 

~:ne on senede olmak iizcre 1952 den 
ıtıbaren l 961 senesine kadar devam e
decektir. 

Üçüncü mukavele bidayeten arzet
tiğiO: gibi, bazı teslihat işlerinde ya _ 
pacagımrz siaprişleri ihtiva etmek üze
re 6 milyon sterlingdir. Ve bir hesabı 
cari şeklinde olacak ve faizi İngiltere 
bankasmınkinden bir fazla olarak % 3 
olacaktır. 

Yüksek tasvibinize arzedilen kanu
nun ihtiva ettiği mukavdelerin hututu 
esasiyesini bu suretle arzetıniş olu
yorum. (Alkışlar). 

re ve gerek mektd'olere azami surette 
yardım etmeğe hazırlanmrştır ve yar
~ım ede~ektir. Hatta bir gün vaziye
tı umumıye ve ahval miisaade ederse 

belki bu gibi müesseselerin bütün kül
fetini üzerine alabilir. 

Bu maddenin son fıkrası bunu te
min için konulmuş bir direktiftir. Onu 
arzetmek için çıktım." (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Berç Türker (Afyon Karahisar) -
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. 
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projesi konuşulurken 

Hatipler gazetecilik 
iıin ~ok güzel 

ıeyler söylediler 
(Başı 1. inci sayfada) 

rin sigortası hakkında şunları söyle
miştir: 

"- Dün kabul ettiğimiz avukatlar 
kanununda avukatların sigortaları va
zıh esaslar içine konulmuştu. Burada 
da bu maddenin B fıkrasında Basın 
Birliği ailesi için sigorta tesisi var
dır. Fakat bunun kanuni müeyyidesi, 
nihayet merkez idare heyetinin sela
hiyeti olmaktan ibarettir. Bendeniz 
öyle tahmin ediyorum ki, avukatlar 
kanununda olduğu gibi tamamen mec
buri mahiyette, gerek çalışanı, gerek 
çah-ştıranı buna mutlaka riayet ede
' .. ek şekilde bir sigorta tesisine mu
vaffak olursak bu meslek ailesi kur
tulmuş olur. Binaenaleyh yeniden 
başka bir teyide de hacet kalmıyarak 
31 inci maddede Basın Birliği men
sublarının taşıyacağı kartlar için ne 
gibi şartlar ve bunlar hangi hüküm
leri haiz olacaktır, bir nizamname ile 
tayin olunacaktır, deniyor. Eğer bu 
nizamnameye bu mecburi sigortanın 
hükümleri tesbit edilebilecekse mese
le kafidir. Edilmiyecekse bu mecburi 
sigorta üzerinde durmaklığımız doğ
ru olur. ,, 

Dahiliye J' ekilimizin 
izahları 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ
la) sigorta işi hakkında şu izahatı 
verdi: 

"- Aynı meslek mensubu zümre
lerin hayat tarzını düşünerek ihtiyar
lık, maliiliyet, ölüm hallerinde sigor
talarını temin etmek yüksek cemiyet
lerin vazifeleri icabındandır ve bu 
behemehal yapılmalıdır. Avukatların 
birliği teşekkül edeli, baroları kuru
lalı haylıca zaman olmuştur. Mesle
ğin hududu taayyün etmiştir, kazanr 
ları anlaşılmıştır. Hangi yaşta mes
leğe girdiği, hangi ya§ta çıktığ ı bel
lidir. Binaenaleyh avukatlık kanunu
nunda muayyen loneler üzerinde 
böyle bir karar alınmıştır. Halbuki 
bugün bizim toplamağa çalıştığımız 

meslek müntesiblerinin mebde ve 
müntehası belli değildir. Kazançları 
ve sayıları nedir, ekseriya mübtela 
oldukları hastalıklar nelerdir, bun
lar elimizde sarih surette malfun de
ğildir. Yalnız bildiğimiz bir şey varsa 
o da, muharrir mesleğine mensub o
lanların hayatlarının gayri muayyen 
ve açrk söyliyeyim atilerinin de ka
ranlık olmasıdır. 

Kurduğumuz bu kurum, bu meslek 
mensublarını toplıyacak, perişan va
ziyetten kurtaracak ve bu kanunun 
verdiği direktifler dairesinde faali -
yet zamanlarında ve ihtiyarlıkların
da hayatlarım koruyabilecek ve teka
iıdlüklerini temin edecek kararlar a
lacaktır. Bu vaziyeti kanunla ihdas 
edecek olursak kurumu daha bidayet
te ademi muvaffakiyet karşısında bı
rakabiliriz. Arkadaşımın dediği gibi 
bunu nizamnameye bırakırsak ben 
zannederim ki birlik, en önce bu va
zifeye başhyacaktır. Kanuna konma
masının sebebi budur.'' 

Madde aynen kabul edilmiştir. Bun 
dan sonra encümen mazbata muhar
riri bazı tabı hatalarına işaret etmiş, 
ve maddelere bazı ilaveler yapılmış
tır. 

Fuar günlerinin spor hareketleri 
İzmir, (Hususi) - İzmir spor mın

takası, federasyonun da alaıka ve yar
dımı ile, fuar sezonu için geniş mik
yasta bir fudbol hareketi programı 
hazırlamıştır. 

Fuar günlerinde Ankara, İstanbul,, 
Trakya muhtelitleri lzmir'e davet e
dilecelk ve buraıda müteaddid maçlar 
yapılacaktır. Bu maçlar turnuva usu
lü ile geçecek ve galibe fedarasyon 
tarafından kıymetli bir kupa hediye 
edilecektir. 

İzmir, bu maçlar için iki takım ha
zırlıyacaktır. Fudbol heyeti toplan
mış, otuz kadar oyuncunun ismini 
tesbit etmiştir. Bunlarla (A) ve (B) 
takımları teşkil edilecektir. 

İzmir mıntakasına verilen antre
nör Bay Horesin bugünlerde gelmesi 
beklenmektedir. Antrenör, fuar za
manına kadar iki takımı yetiştirmiş 
olacaktır. 

Pire ve Atina muhteliti de aynı 
günlerde şehrimize gelerek iki maç 
yapacaktır. İstanbuldan davet edilen 
bir Mısır takımı, geçerken İzmir'e 

uğrıyacak ve ilk temasını şehrimizde 
yapacaktır. 

insanların memlekete yaptığı hizmet 
mukabilinde, ihtiyarlık hayatlarını 
nasıl bir refah içinde geçirdiklerini 
pekala görürsünüz. Onlara mahsus 
büyük meseleler, onların refahını te
min edecek bir çok teşekküller, onla
rın bu hizmetlerini yaşlılık zamanla
rında kendilerine ödemişlerdir. İşte 
bu Basın Birliğinden dolayı ümid e
derim ki Dahiliye Bakanım başta ol
mak üzere memlekete sanatı getire
cek olan sanatların himayesini de lüt
fedeceklerdir. Bundan mutmain ola
rak teşekkürlerimi arzetmek isterim." 

Naşid Uluğ'un ıözlcri 
Naşid Uluğ (Kütahya) da kanunun 

kabulü münasebetiyle şunları söyle
miştir: 

"- Arkadaşlar, bu layihanın kabu
lü münasebetiyle ben de bir vazife 
yapmak isterim. 

ULUS 29 - 6 - 1938 

Amerika'yı yeni bir 
zehir alt üst ediyor! 

Gişe saatleri 
T. C. Ziraat Bankası 

Merkez Müdürlüğünden ve Ankara Ajansından: 

Yaz mevsimi dolayısile gitelerimiz 
Saat 9 - 12,30 kadar 

Dünyada' maymunların da devlet 
,, 9 - 11,30 kadar (Cumartesi günleri) 

müstemiren açık bulunacağını Bankamızın sayın müşteri-
lerine arzederiz. 4148 

memuru olarak kullanıldığı yer vardir . 
İptilaya uğrıyanların eline geçme- bir anlaşmazlık neticesinde insan ce

mesi için hiç bir fedakarlıktan çek!- miyetine küstüklerini ve isyan ede
nilmiyerek mücadele edilen, esrar, rek dağa çıktıklarını bir göz önüne 
afyon, kokain, eroin gibi uyuşturucu getiriniz. Veya her hangi bir insan
maddeler, az çok herkesin bildiği işit- lık davası, medeniyet ve buna ben
tiği şeylerdir. zer idealler uğrunda insanlarla omuz 

2 ev yıktınlacak 
Ankara Belediye Riyasetinden : 

Bunlar yetmiyormuş gibi, Birleşik omuza mücadeleye giriştiklerini, ye
Amerika, şimdi bir de bugüne kadar şil masalar başında mütareke esasla
bilinmiyen Marijuana adında bir uyuş- rını, sulh şartlarını görüştüklerini ta
turucu madde ile mücadeleye giriş- savvur ediniz? 1. 

Ada Parsel Mahallesi Cinsi İhale T. Muhanunen B. 

51 54 H .Bayram Ahşap iki hane 2-7-938 350 lira 

Yukarda mevkii yazılı hanelerin hedim ve tesviye ve masrafı alacaklıya 
aid olmak üzere hizasında gösterilen bedelle pazarlıkla müzayedeye ko
nulmuştur. İhale 2-7-938 cumartesi günü saat 12 de imar mildürlüğü bina
sında yapıJacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçesiyle müracaatları ilan 

miştir. 

Bu zehirlerle yapılan alış veriş, ak
lın alamıyacağı derecede büyük bir 
gelir temin etmekte olduğu için, ka
çakçılar büyük paralar sarfederek, bu 
zehirlerin müpteHisı olanlara eriş

mek maksadiyle yeni yeni yollar, bin 
bir çeşid çareler bulmaktadırlar. 

Bu yenilikleri keşfetmek için, ka
çakçılar, hiç yorulmuyorlar. Ameri
kanın gümrük muhafaza memurları, 
polisi, bu haydudlarla geceli gündüz
lü uğraşıyorlar. Onların yeni düşman
ları Marijuana kaçakçılarıdır. 

Bu yeni zehir, sigara içinde kaçı

rılmaktadır. Amerika gençliğinin ü
zerine düştüğü bu uyuşturucu mad
deyi bilhassa üniversiteli gençler kul
lanmaktadır. Marijuana esrar gibi si
gara ile içilmektedir. Ve gene tıpkı 
esrar ve kokain gibi, içeni, ilk önce
leri mest etmekte, bünyeye fevkala
de bir kudret ve kabiliyet vermekte
dir. Bu zehiri kullananlar ilk gilnler
de bir hayal aleminde yaşıyarak her 
şeyi tozpembe görmektedirler. Fakat 
bir müddet sonra, kendilerini bir kor
ku bürümekte ve bu vaziyet karşısın
da, zehire alışmış olanlar onu tedarik 
etmek hususunda hiç bir fedakarlık
tan çekinmemektedirler. 

Fakat asıl facia bundan sonra 
başlamaktadır. Bu zehirin müptelası 
olanlar, artık hiç bir ahlak kaidesine 
aldırış etmediklerinden, bu serhoş
lukla en korkunç kötülükleri işle
mekte de bir beis görmüyorlar. 

Geçenlerde, Amerika'nm tanınmış 

ailelerine mensup iki genç bayan, Ma
rijuana serhoşluğu ile bir otobüs şo
förünü vahşi hayvanlar gibi öldür
müı olduklarından mahkeme kendile
rini ölünceye kadar kürek cezasına 
mahkfun etmiştir. Bu cinayet ve ce
za, bu zehirin ne kadar korkunç bir 
şey olduğunu göstermeğe kafidir. 

2 asır evel boks yapan 

kadınlar ! olunur. (209-0) 4079 

Sansasyon ol::;un diye, Amerika ve 
Avrupa'nın variyetelerinde kadınlara 
da boks maçı yaptırmaktadırlar. Fakat 
bugün bir yenilik sanılan bu maçlar, 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden 

daha 1722 tarihinde İngiltere'de yapıl- 1 - Belediye ve şubelerinin ihtiya
mıştxr. O tarihlerde maç yapan bu ka- cı olan 900-1120 ton benzin on beş gün 
dın boksörlerinin birinin adı, Eliza- müddetle kapalı zarfla eksiltmiye ko
bet Vilkinson obürünün adı da Hanna nulmuştur. 

Hifild'dir. 2 - Muhammen bedeli (253.000) li-
0 zaman meydan okuyan kadın şu radır. 

meelde bir mektup göndermiştir: 3-Muvakkatteminatx (18975) lira-
"Benimle, yani Klarkenvel'de mu- dır. 

kim Elizabet Vilkinson ile Hanna Hi- 4- Şartname ve evsafını görmek is
fild arasında bir münazaa olmuştur. tiyenlerin her gün yazı işlen kalemi
Kendisiyle halkın önünde boks yap- ne müracaatları ve ihale 8 temmuz 938 
mak suretiyle kendimi tatmin etmek cuma günü saat on birde belediye en
istiyorum. Her ikimiz de avucumuzda cümeninde yapılacağından isteklile
bir para tutarak boks edeceğiz. Avu- rin teminatlariyle birlikte teklif mek
cundan parayı düşüren partiyi kay- tuplarını saat ona kadar belediye en-
betmiş sayılacaktır." cümenine vermeleri. (2087) 4059 

Rakibi olan kadın da şu cevabı ver-
miştir: 

Boya işçiliği 
Ankara istasyon markiz inşaatı de -

mir aksamının takriben 13.000 metre 

"Nevgate Market'de mukim Hanna 
Hifild, Elizabet Vilkinson'un yapmış 
olduğu teklifi kabul ediyorum. Ken
disine lafla değil kafi mikdarda yum
rukla mukabele etmesini bileceğim 
Ben ondan şenaat istemediğim gibi, 
atacağım yumruklara mukabil bana a- murabbaı boya işçiliği 20.7.1938 tarihi-
tılacak olanlara karşı da kendimi ha- ne kadar talibine ihale edilecektir. Bu 
zırladım." 

husustaki şartnameyi almak üzere An
Bu maçın neticesi hakkında tarihte 

kara Y enişchir Atatürk caddeai Yenihiç bir kayıt yoktur. Fakat rivayete 
göre, iki kadın bir ara boksu bırakarak ce apartmıaru 5 numarada müteahhit 
biribirlerinin saçlarına sarılmışlar; Zeki lamet'e müracaat edilmesi. 4129 
mücadele bir müddet böylece devam 
etmiştir. 
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\ , ................................................... , 
f Fakülteler 
1. ............................... - ............. i 
Çama_şır yıkattırılacak 

Ankara Hukuk Fakültesi Direk
törlüğünden : 

Ankara Hukuk Fakültesi leyll tale
besi çama~ırlarmın yıkanması eksilt
meye konmuştur. Tahmini fiat (1792) 
lira (50) kuruş ve muvakkat teminatı 
134 lira 44 kuruştur. İsteklilerin 9. 7. 
938 cumartesi günü saat 10 da fakül -
teye müracaatları. (2055) 4022 

Odun ve kok kömürü ahnacak 
Ankara Hukuk Fakülteııi Direk

törlüğünden : 
Ankara hukuk fakültesi için alına

cak 25000 kilo odun ile 100 ton kok 
kömürü eksiltmeye konmuştur. Bir 
ton kok kömürü tahmini fiatı (26) li
ra ve odunun kilosu 2,5 kuruştur. Kok 
kömürünün muvakkat teminatı (195) 
lira ve odunun ( 46) lira (88) kuruştur. 
İsteklilerin 9. 7. 938 cumartesi günü 
saat 10 da fakülteye müracatları. 

(2056) 4-023 

G~mrdlk ve inhisarlar B. 

1 hale tarihi tebdili 
Gümrük ve lnmaaı-:lar V ekaldin

den: 

Bilirsiniz ki gazetecilik serbest bir 
meslektir. Fakat aynı zamanda milli 
hayat içinde alınmış büyük bir vazi
fedir. Bu layiha bu mesleğin hem ef
radını korumak ve hem de gazeteci
leri milli maksadlar, inkılab maksad
ları uğrunda daha toplu ve daha müt
tehit bir teşekkül olarak çalışmak im
kanını vermek bakımından inkılab ha
yatımızın mühim bir noktasına temas 
etmektedir. Arkadaşlar, Türkiye'de 
modern gazetecilik ba ladığı gündcn
beri bu meslek içerisine binlerce ze
ka geldi ve geçti. Umidsizlik ve ken
dilerinin korunmadan mahrum olma
ları yüzünden hayatlarını, sıhatlerini, 
ve zekalarını feda ettiler. Arkadaşlar, 
bu günü de gecikmiş addetmiyoruz. 
Bilirsiniz ki devlet hayatında bile e
saslı ,vazife almış olan memurların, 

hakimlerin bile mesleklerinin meslek 
olarak tanınması ancak cumhuriyet 
devrinde mümkün oldu. Gazetecilik 
ve muharrirlik mesleğinin de kanuni 
müeyyidelere sahib olacağı gün gel
di. Bundan üç sene evel ismini bura
da hürmetle anacağım Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya, bu mesleğin yabancı
sı olmıyan ve milli mücadelenin ta
nınmış bir muharriri olan Şükrü Ka
ya, devlet adına Ankara'da ilk büyük 
Basın Kongresini topladı. Bu kong
rede basın işlerimiz her cepheden gö
rüşüldü. Gazetelerimizin milli mak
sada daha geniş bir ölçüde hizmetle
rine imkan verecek ve gazetecilerimi
zin neşriyat kalitelerini üstünleştire
cek yollar, büyük vatanperver bir di
rektifin ışığı altında arandı ve aynı 
zamanda Türkiye Basın mensubları
nın meslek haklarını tesbit eden bu 
kanunun esas fikirleri bu kongrece 
ortaya atıldı. 

Devlet memuru olan iki maymun İngiliz kadınlan ve kire(li su 
İngiliz kadınları derilerinin yumu

şaklığı, güzelliği ile meşhurdurlar 
Fakat en güzel tenli ingiliz kadınları 
Eseka konduğunda ve hem de küçük 
bir kasaba olan Brumfild'dedir. 

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

Son kabul edilen kararname muci
bince mesai saatleri değiştiğinden 30 
haziran 938 perşembe günü saat 15 te 
ihalesi yapılacak olan 30 formalık ge
nel buyruk bastırılmasına ait ihale i§i 
2 temmuz 938 cumartesi günü saat 
10,30 da yapılacağından isteklilerin o 
gün ve saatte almı satım komisyonuna 

Kati bir hükümde bulunmak bir 
parça zor ama, aşağıdaki satırları siz 
de okurken, Darvine her halde hak 
vereceksiniz. 

Geçenlerde Rodezi adalarından bi
rinde muazzam bir Gibon maymunu 
büyük bir otelin barına müşteri ola
rak girip oturmuştur. 

Bu beklenilmiyen acayip müşteri 
içeri girdikten sonra, Amerikan bar
daki kadeh ve bardakları birer birer 
eline alıp koklamış, ve ondan sonra, 
eski bir dost gibi bar başında bulu
nanların ellerini sıkmağa kalkmış
tır. tltifat göremeyince, hiç aldırış 
etmiyerek, eski bir hovarda gibi ma
sanın başına oturup, kül tablasını ma
saya vurmak suretiyle garsonu ça
ğırmıştır. 

Geçenlerde, kontluk idare meclisi, 
bu kasabaya bizim terkos dediğimiz 
neviden su tesisatı yapmağa karar ve::
miş. Fakat bu kararını verirken balta

Y enİ§ehirde Devairi resmiyeye 
ve Maliyeye ve Sef aretlere 

elvertili 

Kirahk bir apartman 

başvunnaları. (2141) 4147 

30 formalık genel 
buyruklar bastrnlacak 

yı taşa vurmuş 1 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

Kbım Özalp caddesinde bodrum den : 

- kati mu··sait depoları muhtevı· olmak 1-938 mali senesinde neşredilecek 
Brumfild belediye reisi, ayni za t h · 30 f 1 k ı b ki 

U .. zere digw er 3 kat da ürer da·ıreden 9 a mbınen orma ı ge~e uyru a-manda "sarışın kadınları ve sarışın :ı: a t 1 a k k ltm k 
k d 1 1 . . - daı·re1ı· ve kaloriferli geniş ve bil u··k rın s ırı m sı açı e sı eye on-a ın arın ten erını koruma" camiye Y muştur. 
tinin de reisi imiş. Reis, bu kararı işi- bir apartıman teşrinievel ortalarında 1 2 B . 7 O l" b-·' 1 hm. 

in•aatı bitecektir. Kiralamak - u ışe 5 ıra =ıe ta ın e-
tir işitmez, bu medeni tesisata hemen :ı arzu e- dilmiş olup muvakkat teminatı 56 lira 
itiraz etmiş. denlerin 3248 telefona müracaat et- 25 K. 

İ · b b. meleri. 4107 tırazın se e ı gayet basittir. Kasa- 3 - İhale 30.6.938 perşembe günü 
banın meşhur sarışın kadınları, tenle- saat ıs de yapılacaktır. 
rinin güzelliğini yağmur suyuna ve 4 - lstekli1erin evelden teminat pa-
kireçsiz sulara borçludurlar .. Halbuki, ralarını vekalet veznesine yatırarak 
k . ı· k 11 ~ ·KIZILA''A'A 0' .. E OL ' Birlik bi=e neler getiriyor? 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), es
ki bir gazeteci .,;ıfatiyle yeni kanunun 
faydaları etrafında şunları söylemiş
tir: 

··- Şimdiye kadar adeta devşirme 
suretiyle yapılan gazetecilik bu ka
nun kabul buyurulduktan sonra haki
ki bir meslek ve faydasını tazyif e
decek büyük bir meslek haline inkı
lab edecektir. Ben gazetcciligin gerek 
maddi ve gerek manevi birçok acıla
rını ve tatlı safhalarını çekmiş bir 
adam olarak bu suretle birliğin. te
şekkülün bize neler getirdiğini çok iyi 
hissederek ve bundan dolayı çok mem
nun olan bir arkadaşınız olarak kür
süye çıkmış bulunuyorum. Cumhuri
yetin bu bÜyük eserine karşı meslek 
namına şükranlarımı arzcderim. Ay
nı zamanda bizim aramızda büyük ve 
kudretli bir mevkii olan Dahiliye Ba
kanı'nın bu işi eline alarak, kendi e
seri olarak buraya getirmesi de bizi 
ayrıca memnun etmiştir. Biz Dahili
ye Bakanı'm milli mücadelenin en 
çetin safhalarında en kuvvetli bir ga
zeteci, bir meslek arkadaşı olarak 
bulduk. 

Arkadaşlar, dün burada yüksek şe
refli bir mesleğe, gazeteciliğe hem -
şire bir serbest mesleğt, avukatlığa 
yeni bir kanun kazandırdınız, ve on
ların gördükleri yüksek hizmeti bir 
nevi amme hizmeti olarak tamdınız. 
Benim kanaatime göre, basın mesle
ği de, meşgul olduğu mevzu ve saha 
itibariyle bir fimme hizmeti telakki 
olunmalıdır. Bu mesleğin mcnsubla
rı büyük bir vatanseverlikle kendile
rini vakfettikleri hizmeti bu neviden 
sayarlar ve saymakta haklıdırlar. 

Masa başında, her müşteri gibi us
lu uslu oturmasına rağmen, alışılma
dığı için, onun hal ve tavrı diğer 
müşterilerce tekin görülmemiş ve 
mal sahibi tarafından barı terketmeğe 
davet edilmiştir. 

Tabii, hiç bir kabahat işlemeden, 
hatti serhoı bile olmasına imkan ve
rilmeden bardan kovulduğunu gören 
maymun itiraz etmiş ; haksızlığa ma
ruz kaldığı için de isyan ederek bir 
parça kaba hareket etmiş; bunun ü
zerine polise müracaat edilerek zorla 
dışarı atılmıştır. 

Nebat ve mahlUkları korumasiyle 
tanınmış olan bir memlekette misa
fire karşı böyle kaba bir muamelede 
bulunmak, doğrusu biraz çirk~n ! 

ıreç ı su u anmaga başladıktan son 1. 1. • alacakları makbuzlarla belli gün ve sa-
ra, bu şöhretten eser kalmayacağını i- Yurd sağlığına en hüyük 

1 

atte alım ~atım komisyonuna milraca-
leri süren belediye reisi, kontluk idare n atları. 

· • · 1 yardımı etmiş olursu meclısıne itiraz etmiş; meclıs mese e- • 5 _ Bu işe aid şartnameler levazım 
yi iyiden iyiye tetkik ettikten &0nrct, - 1 1 müdürliığündcn alınabilir. (1865) 
su tesisatının yapılmasını 1941 tarihi- _J 3721 
ne atmış. 

Hiç şüphesiz ki kireçsiz: suyun te
nin letafetine büyük yardımı vardır 
Fakat asıl öz, ırk, iklim ve hususiyle 
sxhhattedir l 

18 nci asnda paraıüt 

Bugünkü paraşüt mütekamil şekliy
le 20 inci asrın bir icadı olmakla bera
ber, şimdiki mükemmel şekline gir
meden önce yapılmış olan tecrübelere 
kırk elli yıl evel başlanmıştır. 

idare binaları ve tuz ambarlan yaphrllacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Keşif Muvakkat Şartname Zarfların Eksilt-
bedeli teminat bedeli verilecek me saati 
L. Kr. L. Kr. saat Mahalli lşin mahiyeti 

Melefan ldare binası ve 15609.52 1170.72 -78 9 10 

Arkadaşlarım, gönlümüz öyle isti
yor ki kabul ettiğimiz bu kanundan 
sonra garbın büyük sanatkarlarına 

memleketlerinin vermiş olduğu mev
kii cumhuriyet bu meslek erbabına 

yakında verecektir. Bir çoklarımız 
gezdigimiz zaman gazetecilikte, mu
harrirlikte, sanatkarlıktan yetişmiş 

Bu kanunla bu mcaleğe yüksek şe
ref veren yUce Kamutay'a teşekkür 
ederim.,, 

Kanunun muvakkat .naddeleri et
rafında Hakkı Tarık Us (Giresun) 
bazı tadil tekliflerin.de bulunmuş
tur. Sonra Dahiliye Vekilimiz B. 
Şükrü Kaya ayrı sütunlarımızda bu
lacağınız çok enteresan nutkunu söy
ledi ve gazetecilere hakikaten büyük 
bir iltifatta bulundu. 

Sonra Fazıl A~med Aykaç (Ela
zığ) söz alarak, muharrirliğin cemi
yet hayatındaki büyük rolünü a•1lat
mış, yeni kanunun bu meslek men -
sublarını himaye edi~inin ehemiyeti
ni tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra Basın Birli~i kanu
nu kabul edilmiş ve cemiyetler ka
nununa geçilmiştir. Bu kanuna aid 
müzakereleri de ayrı süıunlarımızda 
bulacaksınız. 

Britanya'nın diğer sömürgelerinde 
daha insanca düşünülmektedir. Me
sela, Singapurda bir çok maıymunlar 
alınlarının teriyle ekmeklerini kazan
maktadırlar. Bu maymunlar ağaçlar· 
da Hindistan cevizi ve Mangoları 

tophyarak gündeliklerini almaktadır
lar. 

Hele bay Jambul ile Pute adındaki 
iki maymun, tetkiklerde bulunan bir 
servisin kadrosunda çalışmaktadır

lar. Bu iki maymun, çengeldeki yük
sek ağaçlarda faaliyette bulunmakta
dırlar. Her ikiside, devlet memuriye
tine geçmiş ilk maymunlardır. 

Bugün iki maymun Hindistan ce
vizi topluyor; fakat günün birinde on 
binlerce maymunun silah kullanmayı 
öğrendiklerini farzediniz. Her han~i 

Tarih kaynakları paraşütün daha 
1776 da mevcut olduğunu göstermek
tedir. O tarihlerde, ölüme mahküm e
dilen bir fransıza, bir ne•;i uçuş aletiy
le şayet 70 ayak yüksekten atlıyacak 
olursa, cezasının af edileceği söylen
miş. Mahkum bu teklifi kabul etmiş. 
Mahkfun, karnını adam akıllı doyur
duktan sonra sırmadan iflenmiş ve 
tüylerle süslenmiş olan bir nevi para
şütle Por Lüi tersanesinde 145 ayak 
yüksekten atlamış. Paraşütçü mah
küm, iki dakika 13 saniyede hiç bir ka
zaya uğramadan halkın alkışları ara
sında yere inmiş ve me~hur bir adam 
olmuştur. Ölüm mahkUınuna ziyafet
ler, balolar tertip edilmiştir. 

tuzlası 600 tonluk tuz 

Çay tuz
lası 

anbarı inşaatı 

İdare binası ve 
600 tonluk tuz 
anbarı inşaatı 

15609.52 1170.72 -78 9,30 10,30 

1 - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve çay tuz
lalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları ve 
tuz anbarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 14-7-1938 tarihine rastlayan perşembe günü hizaların

da yazılı saatlerde Siirt Müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Beher işe aid şartname ve projeler "78" kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şubesile Ankara Başmüdürlüğün
den ve Siirt Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rasını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatle
rinden birer saat evveline kadar Siirt Müstakil Müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması, posta ile gön
derilecek mektupların da bu saatlerde komisyonda bulundurulması lazım-
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3969-2131) 4139 



Macar hikayesi 
-------- -

Nasıl evlenmiş •• 
Y 

. f ranz F endrik azan· Ç e11iren : F. Zahir T öriimküney 

Horvat :srodg. hayatında katiyen 
tvlenmemeğc k~r~r vermiş hekarlar-
d d TT ndisinı uç senedenbcr· .. an ı . .o.e , ı gor-
"" . . Budapeşte ye dönd·· ~ .. 
"•emıştım. l"b ' d ugum 
ırun ilk işirn ku u. e gı erek onu ara-

• · değıı::menı" t• :nak oldu. J.JıÇ . " ış ı. Eski ne-
eli haliyle benılkdarşıElal~ı. Derhal bir 
. sınar a ı. ıme b" d . 
~ışe şarap ı . ır e sı-
f) t cturUP· 
ı.ara tu U:. bakalım. d d. 

- Ey, anlat e ı. 
- Ne anlatayım? lş peşinde koş-

tum. Amerika'yı yakından tanıdım. 
l d Asıl sen de h . Şte o ka ar. ne avadıs 

\>ar? 

B·1dı·g··ın gibi yaşayıp gı'd· - ı ıyoruz. 

O na hafifçe vurdum. 
muzu · 

- canım, şi~di .~u boş sözleri bı
tak Akşam içın guzel bir proğram 
~ap· Şöyle bir adam akıllı eğlenelim. 

· ·· sened· B ~iliyorsun ya •. uç 1~ udapeşte'-
tıin eğlencele~~n~ hasretun. 
Iiorvat'ın yuzu birdenbire ciddi

le§ti: 
- Bak, sana söylem~ği unuttum. 

~una imkan yok. Ben bır senedenberi 
..... 1· . Akşa.ırıları hiç bir tarafa k 
~v ıyım.. b.l çı -
'lııyoru.rn. ÇrksaıD ı e, karımla be-
aber .• 

'LY tten ağzım açık kaldı nayre .. . . 
liorvat, gülerek sozUne devam et-

ti. 

:_ Biliyor~· şi?1di .?ckarlığımda 
'<>ylediğim sozlerı duşünüyorsun. 
Çılgınca geçen hayatımı gözünün ö
:ııune getiriyorsun. ~akat bütün bun· 
!arın hiç bir kıymetı yokınuıı. Karım
~ çok güzel ant.aştık. On sene evel 
t\>Jenmediğinıe pışmannn. 

1 

liorvat gibi uçarı ça~kın, evliliğin 
lleyhinde atıp tutan hır. adaının ağ
~ından böyle şc~ler çıkabıleceğini rü
~da görsenı ınanmazdıın. Şaşkın, 
la"'kın yüzüne bakıyordum. O, benim 
t :ı ederek s·· .. -ıayretimle alay ozune devam 
ttti: . 

- Dostum. bu bır tesadüf eseri ol
dıt. Zaten insanların .?ayatında tesa-
1iiflerin oynadığı rolu, başka hiç bir 
lty oynıya.ırıaz. Sen ~uradan gitmez
den evel evlenınemege kati surette 
~ar verdiğiınd~n Ab~h~etnıiştim. Bu 
L arnımı ıdı li.. · 'ararım çok s · urrıyetimi 
~e . u"stünde tutuyordum E r şeyın . . k . v· 
lcnrnckle bürriY~:ımı aybedeceğimi 
iuşündükçe, evlılık ?ayatına karşı 
~erin bir kin dL~ymag_a başlamıştım. 
~ir gün yolda g.ıdc~k~n Vilma ile 
'lltşılaştım. Benı. gorunce, sevinçle 
}anıma geldi. lkı ~y evel evlenmiş 
~lduğunu ınüjdcledı. Ha"attndan çok 
~crnnundu. flararetle :ebrik ettim. 
~ir an evel yakamı elınden kurtar
llıak niyetiyle i?i kı;a k~.smek istiyor
ılıtm. Fakat, V~~nıa da oyle kolay ko
~}' athyacak goz yok.t~:.Be:aber yü
ti.iıtıeğe başladık. Evhlıgın ıyi taraf
larını ballandırarak anlatıyor ve bana 
Vakit kaybetmeden evlenmemi tavsi
}c ediyordu. Lfikırdı a.r~sı~da. bir za
~nlar beni çok sevdığını ve kendi
'İYle evleneceğimi sa~dığını ağzın
dan kaçırdı. Güzel ~ı.r komplimanla 
l'anından ayrılmak ıçın bu sözU iyi 
bir fırsat telakki ederek hemen atıl
tlııtı: 

_ Ben de seni seviyordum. Bazı 

~tısusi sebebler evlenmeme mani ol

dıtğundan sana açılamamıştım. Tam 
•eninle açıkça konuşacağım zaman, 

CVJendiğini haber aldım. Çok mütees
•ir oldum. Artık, benim başka bir ka
dınıa evlenmekliğime imkan yoktur!. 
~tdim. Sözlerim Vilma'nın pek hoşu
lla gitti. Sevincinden adeta gözleri 
i'aşardı. Bu sefer daha büyük bir is
tar1a beklirhğa veda etmemi söylü
}'ordu. onu bu saçma fikirden vaz 
~Cçirmek için tUrlü bahaneler icad 
Cdiyordum. Vilma, bunların hiç birini 

dinlemiyor, bana bulduğu kızın mezi
yetlerini sayıp döküyordu. Kendi, 
kendime gülüyordum. 

Aradan bir hafta kadar geçti. O
damda oturmuş kitap okuyordum. Te
lefon çaldı. Mikrofonu elime alınca 
karşımda Vilma'yı buldum: 

- Bonjur Horvat 1 Annesiyle gö
rüştüm ! 

- Kimin annesiyle? 
- Kimin olacak 1 Sana nişanlı diye 

seçtiğim bayanın annesiyle! Ne kadar 
güç laf anlıyorsun sen 1 Ben, sana 
demedim mi seni mutlaka evlendire
ceğim. Bir gün gelecek yaptığım ... 
Daha doğrusu yapacağım bu iyliği 
takdir edeceksin!. 

Ertesi gün Vilma'dan bir mektup 
aldım. Bizim nişanlı olacak kız hak
kında bir hayli tafsilat verdikten son
ra: 

"Bu ahıam için sana milli ti
yatroda bir bilet aldım. Sağ tara
fındaki koltukta, sarışın, çok gü
zel ve fevkalade ıık bir kız otu
racaktır. lıte, senin müstakbel 
eıin bu kız olacaktır. Tiyatro 
başlamadan on dakika e11el ora
da bulun. T anıfmaya vakit kal-
6ın. Yalnız dikkatli davran, kızın 
bir §eyden haberi yoktur. Bütün 
if •enin zekana bağlı. Görür gör
mez beğeneceğine eminim." 

Diyordu. 
Vilrna'nın bu ileri hareketine eve

la canım sıkıldı. Sonra düşündüm. A
dam sende dedim. Gider, biraz alay 
ederim. 

Oyunun başlamasına onbeş dakika 
kala tiyatrodaki koltuğuma yerleş
miştim. Sağ tarafımdaki koltuk boş· 
tu. Sabırsızlıkla etrafıma bakınıyor
dum. Bir kaç dakika geçti. Yüzüme 
nefis bir lavanta kokusu çarptı. Ba
şımı çevirdim. Cidden, gozumu ka
maştıracak kadar güzel bir kız ya
nımdaki koltuğa oturmuştu. 

Birinci perdenin devam ettiği müd
detçe, gözümü kızdan ayıramadım. O, 
hiç oralı değildi. Sükunetle oyunu 
seyrediyordu. Birinci perde bitti. E
lektrikler yandı. Elinde oyunun prog
ramı yoktu. Hemen benim programı
mı uzattım. YüzUme bile bakmadan 
teşekkür etti ve programı almadı. 
Ben, böyle kadınlar tarafından red
dedilmeğe alışmamıştım. Canım sı
kıldı. Bu, inadcı kızı yola getirecek 
çareleri arıyordum. Biraz sonra tek
rar döndüm: 

- Siz yakın bir akrabama ne kadar 
da benziyorsunuz. Hayret 1 dedim. 
Soğuk bir tebessümle cevab verdi: 
- Siz erkekler, bir kadınla tanış

mak için hazan ne kadar manasız ba
haneler buluyorsunuz. 

Bu tarzda başhyan konuşmamız, 
üçüncü perdenin sonuna doğru sami
mi bir dostluk halini aldı. 

Tiyatrodan çıkınca kendisini evine 
kadar götürmek istedim. Razi olmadı. 
Ertesi akşama çaya davet etti. Evle
rine gittim. Ailesiyle tanıştım. İki 
ay sonra da evlendik. 
Arkadaşımın hikayesini sonuna ka

dar dinledim. Anlamadığım bir nokta 
vardı. sordum: 

- Yahu, sen evlenmeni bir tesadü
fe borçlu olduğunu söylemi.ştin. An
lattığın hikayeye göre bu ışte tesa
düfün eseri yok. Her şeyi Vilma ha
zırlamış. 

Horvat gillerek. kadehini kaldırdı: 
- Tamamiyle bir tesadüftür azi· 

zim. Ertesi gün Vilma'nın bana seç
tiği kızın biletini iade ederek tiyat
roya gelmediğini öğrendim. 

l""""'""""'""""'""'""""l 

Lmmu~ıı~oıo?.••~•••~•oıoııuıııtı 
(HA VA SEFERLERİ) 

Ankara. lıtanbul araımda 
pazardan maada her gün : 

9.30 
15.30 

Yeşilköyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 
cumarteıi ıünlerl : 14.SO 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : Ege ve Çankaya " 
Çarşamba : Sebat ve Ycni!ichlr • 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara ~ 

HALK ve YEN 1 
SiNEMALAR 

Seans saatleri 
Her gün 

YENİ HALK 

14.45 
16.45 
18.45 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi g\inled 
HALK YEN1 

13 
14.45 
16.45 
18 45 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar gijnlerl 
HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~ müra
caat :ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara· 
aı: (2341-2342), - Elektrik ve Hava~az~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesa1erı 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te· 
lefon numaraları: Zincirli cami civ:ırı: 
(2645 1050 1196). - Samanpazarı cıva
n: (2S06, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (232~). - H11;.vuzbaşı: 
Gtiven taksi: (3848); Bırlık takıı: (2333) 
- Çankırı caddeıi, Uluı taksi: (1291}. 

Otobüslerin ilk Vt" ıoD 
Seferleri 

Sabah 
llk 
sefer 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Kec;iören'dcn Uluı 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 Aı. fabl. ra 7.00 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yeni5chir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni5ehir'c 7.10 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Ak~m 
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 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanı ile lıtasyon arasında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za· 
manları seferler daha sıktır. 

& U. Meydanı ile Yeni,ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 °yc kadar vasati ber 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 ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlr.- vardır. 

Ş Akşamları Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılıli 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpa$a'ya Her sabah 8.20. I;ler 

ak113ın 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. per· 
15embe. cumartesi 
Toros ıürat.) 

Samsun hattına : Herıtün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat üzerindedir.} 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : ıs.oo 
Kmkkale'ye rayotobüs .. 16.0S 

GÜNDELiK 

, 
2 
~ 

4 

5 

' 

Hicri • 1357 
Cemazil'evvel: 1 

S. D. 
Güneı: 4 29 

Rum·· 1354 
Haziran: 16 

S. D. 
Akşam: 19 45 

Soldan sala ve 7~bt1dın aşıf tY•: 

1· Partimizin kUltUr ocağı. 
2- Şarkta bir villyetimiz. 

3. Bir nota - kırmızı - bayağL 

4. Aıya'da bir dağ. 

5- Daha ala - açmak. 
6- Vadi'nin ilk hecesi· bir nota. 
7- Anut· Şie, 
8· Evin üstü. 
9- Temap sanatı, 

İhraç mallarımızın kıymetlendirilmesi 
ve standardizasyon 

İç ticaret umum müdürü B. Mümtaz 
Erk'in verdiği çok mühim konferans 
iç Ticaret Umum Müdürü B. Mümtaz Erk'in lıtanbul'da bazı 

ihracat mallarımızın daha murakabe altına alınması hu.usunda
ki karar üzerine bu malları ihraç eden tadrlerimizle enteresan 
bir konu§ma yaptığını dün yazmış lle konleranıı'! !lk kı~ımlarını 
neşretmi§tik, hatib ihraç mallarumzın kıymetlendırılmesı ve stan
dardizasyonu hakkında ıunlan ıöyle.miıtir: 

Sayın ihracatçılar, 
Yalnız tağşiş ve hileyi önlemek, ta

bii, kafi değildir. Kontrol, aynı za
manda, yerine göre tiplendirme veya 
standardlandırma dediğimiz tedbir
lerle, mahsullerimizin kıymetlendiril
mesini de istihdaf etmektedir. 

Bu tedbirlerin ehemiyetini daha iyi 
tebarüz ettirebilmek için, evvelemir
de, ticari tipler ve satış u~ulleri bakı
mından ticaretimizin vaziyetine göz: 
atmak faydalı olur: 

Biliyorsunuz ki, ihraç ettiğimiz 
mallar arasında standardize edilmi~ 
mal yoktur. Pek azı teamülen tipleş
m.iştir. Fakat ekserisinde basit bır 

tipleşme bile meydana gelmemiştir. 
Bu sarih vaziyete rağmen, dünyada 

standardize edilmiş mallardan bazıla
rını bugün harice satabilmekte devam 
ediyorsak, bunun sebebini ötandard 
mala kıyasla aşağı fiyata satış yaptı
ğımızda aramalıdır. 

Teamülen tiple.şmiş dediğimiz mal
larda ise tüccardan tüccara büyük 
farklar görülmekte ve bu tipler kafi 
bir insicam arzetmemektedir. 

MeseUi, tearnülen en ileri bir tipleş
me arzeden kuru üzüm hakkında bile; 
nizamname ile bu maddemizin tipleri 
iln.i ve objektif faktörlerle tesbit edil
meden önce, alıcı pazarlarda ihtilaf 
mevzuları eksik değildi. 

İki firmanın aynı ad ve numara al
tında sattıkları mallarda aynı vasıfla
rın bulunmaması bu tiplere beynelmi
lel piyasanın itibarını ve .~ti~dını 
celbcdemiyor ve satışların buyuk kıs
mı nümune üzeri~ yapılıyordu. 

Halbuki üzüm derecesinde dahi tip
leşmiş mallarımız mahduttur. İhraç 
mallarımızın tipleşmiş olanlarında da 
olmıyanlarında da ancak nümune. ile 
satış yapılabilmesi yüzünden dış tıca
retimizin maruz Jtalaığı zorluklar üze
rinde ne kadar durulsa azdır. 

Satışı yapılan ve sevked.ilen bir ma
lın nümuneye uyğun çıkıp çıkmıyaca
ğı endişelerinin, tesesllüm anına ka
dar alıcı ve satıcının uykusunu kaçı
ran bir keyfiyet olduğunu hepiniz 
benden daha iyi bilirsiniz: 

Bu halin sürat ve emniyet istiyen 
ticarete ve bilhassa sürat ve emniyete 
göre teessüs eden ~iyatlara n.e derece 
tesir etmekte oldugunu talunın etmek 
güç bir iş değildir. 

Hülasaten diyebiliriz ki, bu başı bo· 
zuk vaziyet içinde, ihraç mallarımız 
hiç bir zaman, kendisine temin edilen 
mevcut iyi şartlar içinde bile, hakkı o
lan değer fiyatı elde edememiştir. 

Filhakika, ya:bancı alıcılar bir ta
raf tan, rakiplerin standard malların· 
dan tasnif ve tecanüs itibariyle daha 
aşağı olan ihraç mallarımızın nümu
nelerine o günkü piyasaya göre bir kaç 
puvan aşağı fiyat takdir ederken, di
ğer taraf dan da, gelecek malın bu nü
muneye bile uymaması ihtimalini dü
şünerek, bu fiyatı bir az daha aşağı 
hesaplamaktadırlar. 

Evet, arkadaşlar; yabancı pazarlar· 
da maalesef standard olmıyan mallar 
için veri1en fiyatların teşekkül for· 
mülü budur. 

İki ay kadar oluyor. Almanya'da it
halat ve komisyonculuk ile iştigal e
den ve geçenlerde İzmir'den pamuk 
mübayaa etmiş olan bir türk tacir ile 
görüşüyordum. İki gündür uyku uy~
yarnadığmdan bahseden bu zat derdı
ni şöyle anlattı: 

lzmir'den ekstra • ekstradan bir de
rece yüksek mal almış ve Bremen'e 
satışını e!<stra ekstra nümune gönde
rerek yapmış. 

Gönderilen malların nümuneye kı
yasla daha iyi çıkması icap ettiği hal
de, kendisi, bu sevkiyatın ilk nü':1~n~
nin bile aşağısında guhur etmesı ıhtı· 
malini düşünerek sinirleniyordu. 

Bu kötü ticaret şartından yılmış O· 

lan bu zat 1zmir'den aldığı pamukla -
nn, malı verenlerin dedikleri gibi, 
ekstra. ekstradan yüksek olmasını de· 
ğil, fakat hiç olmazsa ~kstra - ekstra 
kaliteyi tutacağını temın ed~n bulun
sa, geniş bir fiyat farkını seve seve ve
rebileceğini ilave etti. Fakat bu genif 
marjı kapalı balyalardan çıkabilecek 
ve kendisine belki de büyük zararlar 
verebilecek bir sürprize karşı tutu
yordu. 
Arkadaşlar, 

Bunun gibi hadiseleri, düşünceleri 
her biriniz benim gibi dinlemiş ve bel· 
ki, başınızdan geçen haller olduğu i
çin de, anlatmışsınızdır. 

Bu fiyat marjına rağmen standard
sız ve hatta tipleşmemiş malımızı çok 

zaman satmak bile mümkün olama
maktadır. 

Hariç pazarlarda pamuk, buğday gi
bi büyük ve standard malların daima 
alıcısı vardır. Fakat, bizim mallarımız 
gibi, standardsız mallar için hal hiç de 
böyle değildir. Eğer bu malları hala a
lanlar bulunuyorsa, bunlar, seneler • 
den.beri temas neticesinde, alım usul
leri ve verecekleri fiyatlar bakımın
dan, kafi derecede tedbirlerini almış 
olan kimselerdir. 

Bugün dünya pazarlarında - sizle
rin mı.işterileriniz olan - alıcılarımız, 

yani uzun seneler tecrübe ede ede, fir· 
malarunızın çalışmalarını deneye de
neye, mallarımızı tanımış olan bu a
damlar, iyi ve dürüst çalışan tacirleri
mizin aleyhine olarak, kendilerine ge
niş bir risk payı ayırarak fiyat veri
yorlar. 

Standard mal gönderen memleketle
rin mallarına alışmı9 olan bir müşteri 
bizim mallarımıza, derhal ve tereddüt· 
süz alıcı olamıyor. 

Hangi mahsullerimiz hangi beynel
milel borsalarda katedir? Pamuk mu? 
Yapağı mı? Buğday nu? Arpa mı? 

Hiç biri. 
Niçin? 
Standardımız ve hiç olmazsa tiple

rimiz bulunmadığı için'. 
'Gönderilen malın muhtelif partileri 

biribirini tutmadığı için. 
Aynı parti kendi dahilinde müteca

nis olmadığı için. 
Ve nihayet gönderilen mal, bazen, 

nümunesini de tutmadığı için. 
Halbuki bu vaziyetin memleket ik

tisadiyatına kaça mal olduğunu hep bi
liyoruz. Memleketin bu nevi zararlar· 
dan kurtarılması ve mallarımıza bey· 
nelınilel piyasalarda layik olan yerin 
temini zaruridir. 

Bu suretle, tiple~tirme ve stadard
laştırma, hulfisa, mahsulümüzü kıy
metlendirme yoluna girmiş bulunu
yoruz. Bu yolda takip ettiğimiz usul 
ve gaye şunlardır: 

ı - Eevela ve her şeyden evel hile-
siz ve tağşişsiz mal temini. . 

2 - Aynı zamanda mallarımız~ tıp
leştirmek: Bu maksatla, teamülen tip
leşmiş mallarımız varsa, yabancı tip 
ve standardların tetkikinden sonra, bu 
müteamil tipleri objektifleştirip niza
mi hale koymak. 
Kendiliğinden bir tip bulamamış o

lan mallarıınu: için de iç ve dış piya
saya nazaran uygun gelen tipleri bul
mak ve tatbik etmek. 

3 - Bu tipleri, tekemmül ettirerek 
tam manasiyle standardlar haline ge
tirmek. 

Telhisan şu Uç safhayı ihtiva eden 
böyle bir iş programı, ele aldığımız 
her maddede başarabilmek için uzun 
ve dikkatli mesaiye ihtiyaç göster
mektedir. 
Nizamnameler nasıl hazırlanıyor 

Bu mesai, başlıca, kontrol nizanuıa
melerinin hazırlanmasına takaddüm e
den tetkikleri, daha sonra, nizamna
melerin hazırlanarak meriyete konma· 
sını ve nihayet tatbikatı takip husus· 
}arını ihtiva etmektedir. 

Bu maksatla, eveUi, bir tarafdan 
kendi mahsuliımüzı.in hususiyetlerini 
tetkik ederken, aynı zamanda, rakip 
memleketlerde alınmış tedbirler, 
kontrol usulleri rakip standardlar 
gözden geçirilmekte ve mahsulümüze 
en uygun olan usuller ve ıtandardlar 
aranmaktadır. 

Yabancı memleketlerde kontrol ve 
standardizasyon hakkında mütekamil 
mevzuat bulmaktayız. 

Bu mütekamil mevzuatı terceme ve 
aynen kendi mahsullerimize tatbik ey· 
lemek şüphesiz kolay bir yoldur. Fa
kat, bizim tuttuğumuz yol bu yol de· 
ğUdir. lstihsal ve ticaret alemimizin 
şartlarını daima göz önünde bulun
durmak, imkanlarımızı aşmamak ve ti
caretimiz için bir sar&ıntıya mahal bı
rakmamak suretiyle tekamüle varmak, 
bu işteki prensiplerimizi teşkil edi
yor. 
Bazı mahsullerimizde tam manasiy -

le temizliği ve yabancı maddelerin 
yüzde yüz ayırde<lilmesini dahi ilk 
hamlede temin etmek mümkün değil-
dir. 

Mesela, bugünkü şartlar içinde yüz
de yüz yabancı maddelerden ari buğ
day veya arpa ihracını isteyemiyece
mizi pek fila biliyoruz. Bu gibi hal· 
lerde, mevcut şartlar ıslah oluncaya 
kadar, imkanlarımızın müsait olduğu 
nisbette en temiz ve en iyi evsafta mal 
gönderilmesi çareleri aranmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Bazı mahsullerimizin teamülen ti~ 

leşmiş olduğunu da arzetmiş ve misal 
olarak çekirdeksiz kuru üzümlerin ni· 
zarnname yapılmadan önceki hallerini 
anlatmıştım. Tüccar tiplerinin biribi
rini tutmadıgını söylemiştim. 

Her firmanın kendine mahs 
hannan sistemi mevcut oldu 
netice pek tabii idi. Senele 
işlerde çalışmış harmancı 
ameli ihtisaslariyle hazırla 
çalları meydana getiren unsu 
jektif faktörler halinde kal 
bittabi bu iş bir sır telakki olu 
idi. 

Bunun içindir ki, ticari teamül ile 
meydana gelmiş tiplerin nizamileşti· 
rilmesi kabul edildiği zaman, bu tip· 
lerin istinat ettiği objektif unsurları 
objektifleştirmek, yani şahsi takdir 
usulü yerine mümkün olduğu kadar 
müsbet ölçüler ikame etmek hususu 
geniş bir tetkik ve tecrübe mevzuu ol· 
maktadır. 

Resmi bir kontrolda tarif, ve kont· 
rol unsurlarının, eksperin veya kont
rolörün şahsi kanaatine bağlı kalma
ması, ilmi ve müsbet esaslara dayan
ması şarttır. 

Mesela, bu vaziyette üzüm işini ele 
alıp da, mütearnil olan tipleri nizami· 
leştirmek istediğimiz zaman, işte bu 
nevi sübjektif unsurları herkesin anlı
yabileceği ve ölçebileceği objektif bir 
hale ifrağ edebilmek için çok uğraş
tık. Fakat neticede çok müsbet oldu: 

Bugün ihracat kontrolörleri, bir ma· 
hn hangi tipten olduğunu, ta.ne iriliği 
ve renk unsurları bakımından bir ana
liz yapmak ve bu analizde müsbet mik· 
yaslara müracaat etmek suretiyle ta· 
yin ediyorlar. 

Hatta o kadar ki göz karariyle har
manınn yapan emekdar paçalcı bile 
zaman zaman, teşkiHitmıza müracaat 
ederek hazırladığı harmanın istenilen 
numarayı rutup tutmadığını sormak
tadır. 
Diğer bir misal olarak fındıktaki 

rutubet derecesi meselesini gözden 
geçirelim. 

MalGm olduğu üzere, kafi derecede 
kurumamış fmdıklar,limandan sağlam 
çıktıkları halde, mahrece çürümüş ve· 
ya küflenmiş olarak varmakta veya 
mahrecte az zamanda bu hale duçar ol
maktadırlar. 

Bu kadar mühim bir unsur olan ru
tubet derecesi nasıl ölçülüyordu? 

Biliyorsunuz; eksperler rutubet mu
ayenesini el ve göz karariyle yapıyor· 
lar, ve bu da, tabii, gayet takribi bir 
surette, malın kafi derecede kuru ol· 
duğu veya olmadığı yolunda muhtasar 
ve katiyetsiz hükümlerle neticeleni· 
yordu. 

Halbuki, bugün, rutubet derecesinin 
ölçüldüğü bihakkın söylenebilir. 

Halen rutubet derecesi, bir çokları· 
nızm görmüş oldluğu, ve bizzat ihra
catcının da tedarik ve tatıbik edebile
ceği bir cihaz vasıtasiyle tayin edil· 
mektedir. Bu tecrübe, kim tarafından 
ve nerede yapılırsa yapılsın, aynı ne· 
ticeyi veriyor. 

Keza, kirli yumurtalara dair olan 
hükümlerin tatbikatı, kirli yumurta· 
ların nümuneleri meydana getirilmek 
suretiyle, objektifleştirilmiştir. Bu 
nümunelerden bütün ihraç merkezle
rindeki kontrolörlüklerde mevcuttur. 

Hülasa, mahsulUn bünyesi müsait 
olduğu nisbette objektif metodlara 
müracaat etmek, nizamnamelerin ha· 
zırlanmasında ehemiyetle üzerinde 
durulan noktalardan birini teşkil et· 
mektedir. 

Bu nizamnameler. yapılırken, ya
bancı memleketlerin standardlarm • 
dan, kullandıkları usullerden esaslı 
surette istifade edilmektedir. Ancak, 
evelce de temas edildiği veçhile, bu u· 
sullerin memleketimizde tatbiki kabil 
olanları alınmakla beraber, rakiplerin 
nasıl çalıştıkları da hiç bir zaman göz· 
den uzak tutulmamaktadır. 

Onun içindir ki, ideal standardlara 
kadar varmak için icap eden gayretin 
sarfedilmesi de tabiidir. 

Bu suretle nizamnamelerimiz dört 
taraflı ve geniş tetkiklere istinat edi
yor: 

1) Alıcı piyasaların istek ve dilek
lerinin tetkiki. 

2) Rakiplerimiz olan ve olmıyan 
sair müstahsil memleketlerin bu di· 
leklere nasıl cevap verdikleri, yani, 
mümasil mallar yetiştiren memleket 
standardlarının tetkiki. 

3) Kendi piyasalarımızın tetkiki; 
standardizasyon tedbirlerinin kendi 
istihsal ve ticaret şartlarrmızla telif 
edilmesi; mallarımıza en uygun stan
dardların tesbiti. 

4) Nizamnamelerle tatbik mevkiine 
konan standardların ve kontrol neti
celerinin iç ve dış piyasalarda yakın 
bir müşahede altına alınması ve bunla
rın tekamUl ettirilmek suretiyle en 
mükemmel standardları elde etmek. 

[Yarınki sayımızda konferansm 
&On kısımlarını, kontrolun yapıldığı
na ait parçaları ne~rcdeceğ:iz.] 

.. 
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RESMİ İLANLAR 
lan 6 ton zeytinyağı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18. 7. 938 pazartesi gü
nü saat 11 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkilr gün ve saaıtte 
komisyona müracaatları. (2030) A Levczım AmirliCi 

Yulaf ahnacak 
~ " k L Am" ı•v• S • "1. ara evazım ır ıgı atın 

• . ( dlııı'Disyonundan : 
rın sıgortası l..1areli tümen birliklerinin 
miştir · 1• 1 "h . 1 • • 

N • •• ma ı yı ı ı tıyaç arı ıçın 

k 
- Dun kal10 yulaf kapalı zarf usulile 

anununda av k B . 
h 1 

. .: onulmuştur. eher kılo-
zı esas ar ı . 
da bu uhammen fıatı 6 kuruş olup 
B" l'ğ" m~~inatı 4850 liradır. İhalesi 4 
d ır ~ !ımuz 938 pazartesi günü saat 17 de 
~~· ... ır. İsteklileri şartnamesini 100 ku

~ı ruş mukabilinde satın alma komisyo
nundan alabilirler. 

2 - Talihlerin kanunun 2, 3, üncü 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir baat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna verme-
leri. (1860) 3717 

Benzin ve makine yağı ahnncak 
Ankra Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kor bırlıklerınden suvan tü -

meni ihtiyacı olan 50 ton tanklara mah
sus benzin ile 6500 kilo B. B. mobiloil 
veya benzeri makine yağı kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesı 4-7-938 pazartesi günü 
aaat 16 da Çorlu'da Kor. satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk pey parası benzin için 937 li
ra 50 kuruş, yağ için 202 lira 32 kuruş 
olup her ikisi için teminat yekunu 1139 
lira 82 kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün Ankara Levazım Amirliği ve 
İstanbul levazım amirliği satın alma 
komisyonlarında ve Çorluda Kor. ıatın 
alma komisvonunda görebilirler. 

5 - Talipler kanunun 2 · 3 üncü mad 
delerindeki bel~elerile birlikte beJli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mektun· 
larını komisyona vermiş bulunmaları. 

(1932) 3827 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi mali yılı ihtiyacı için 840000 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Beher kilosu
nun muhammen fiati 3 kuruş 50 santim 
olup ilk teminatı 2205 1 iradır. İhalesi 
11 temmuz 938 pazartesi günü saat 17 
dedir. İstekliler şartnamesini 200 ku 
ruş mukabilinde satın alma komisyo -
nundan alabilirler. 

2 - Taiiblerin kanunun 2, 3, üncü 
ma'1delerirıdcki vesaik ile teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1859) 3716 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İdareleri İstanbul LV. amirliği· 

ne bağlı müessesat için 340.000 kılo 
koyun eti 11 tem uz 938 pazartesı gü
nü saat 15 de Tophanede LV. amirliğı 
aatın alma komisyor!unda kapalı .ı:arı· 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 136.000 li
ra ilk teminatı 8050 liradır. Şartnamesı 
680 kuruş mukabilınde komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarıy· 
le beraber teklif• mektublarını ihale 
aaatinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (2015) 3974 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - 22000 kilo sade yağı kapalı 

nrfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 24200 liradır. 

ilk teminatı 1815 liradır. Eksiltmesi 
11 temmuz 938 pazartesi günü saat 15 
de Erzincan satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesini her gün 
komisyonumuzda görebilirler. Teklif 
mektupları belli gün ve saaten bir 
saat evveline kadar komisyona veril
miı veya posta ile gönderilmiş bulu
nacaktır. İstekliler ihale gün ve sa
atte komisyon başkanına tecim ve en
düstri odasına kayıtlı bulunduklarına 
dair vesika ibraz t'deceklcrdir. 

(1947) 3835 

Sığır eti 

65.00Q kilo piri~ ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 -Ankara garnizon müesseseleri i

çin 65000 kilo pirincin kapalı zarfla 
eksiltmesi 12 temmuz 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. K. da ya
pılacaktır. 

2 -Muhammen bedeli 13.000 lira ilk 
teminatı 975 liradır. Şartname ve nü
munesi her gün komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarının saat 14 de kadar komis-
yona verilmesi. (2054) 4048 

Sığır veya ke~i eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1- İdareleri İstanbul LV. amirliği

ne bağlı müessesat için 220 ton sığır 
veya keçi eti 11 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 15.30 da Tophanede lstan· 
bul L V. A. satın alma komisyonunda 
kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 7 5900 lira ilk te· 
minatı 5045 liradır. Talihler keçi ve sı
ğır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. 
İşbu etlerden hangısi ucuz ıse o alına
caktır. Şartnamesi 380 kuru11 mukabi
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif 
mektublarını ihale saatından bir saat 
evci komisyona vermeleri. (2014) 3973 

Sığır, koyun veya keçi 

eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin senelik o -

!arak sığır, veya koyun, veya keçi, eti 
mikdarı Hadımköy için 41 bin kilo 
Çerkezköy için 41 bin kilo ve Çatalca 
için 52 bin kilo olarak ayrı ayrı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Sığır veya keçi veya koyun etin -
den hangisi ucuz fiat teklif edilirse 
ondan alınacaktır. 

2 - Bunlar Çatalcada tüm satın 

alma komisyonunun binasında 11 tem
muz 938 pazartesi günü Çatalca posta
hanesinin saat ayarı ile Hadım köyü -
nün saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da 
ve Çerkezköyünün saat 17 de ayrı ayrı 
münakasalrı yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak ta -
til günleri hariç her gün görülebilir. 

4 - Hadım ve Çerkezköylerinin ilk 
teminatları ayrı ayrı beherinin erkek 
koyun için 1383 lira 75 kuruş erkek 
keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 
922 lira 50 kuruştur. 

Muhammen tutarı da koyun etinin 
18450 lira keçi etinin 14350 lira sığır e
tinin 12300 liradır, Çatalcanın erkek 
koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek 
keçi eti için 1365 lira sığır eti için 
1170 liradır. Muhammen tutarı koyun 
etinin 23400 lira keçi etinin 18200 lira 
sığır etinin 15600 liradır. 

5 - İsteklilerin teminatı muvakka
te makbuzlarile birlikte teklif mek
tuplarını münakasanın yapılacağı bel
li saatten en aşağı bir saat evci Çatalca 
tüm satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1931) 3826 

Bir etü memuru bir 
Baş hemşire ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu hastanesi için 60, 
70 lira ücretle ve imtihanla bir etil 
memuru ile 60 lira ücretle ve mektep 
mezunu bir baş hemşire alınacaktır. 

Şeraiti haiz olanların vesikalarile bir· 
likte hastane baştabibliğine müracaat 
etmeleri. (2133) 4141 

Bir elektrik usfc:sı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu için 60, 70 lira üc . 

retle bir elektrik ustası müsabaka ile 
alınacaktır. İsteklilerin 10. 7. 938 tari
hinde imtihan olmak üzere okulda bu-
lunmaları. (2132) 4140 

4 cephanelik yaphrdacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Eskişehir garnizonunda yaptı -

rılacak olan dört adet cephanelik ka -
pah zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
Beherinin bedeli keşfi 3351 lira 83 ku
ruştur. İhalesi 19 temmuz 938 salı gil· 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı M. Bedeli l. Teminatı Ek. şekli Ek. tarihi saat 
Cinai ton Lira Lira 

Sığır eti 190 57000 4100 Pazarlık 30/Haz./38 15,30 
Sığır eti 29 8120 609 ,, 30/ " /38 16,30 

Yukarda yazılı iki kalem sığır eti ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklile
rin prtnameıini okumak üzere her gün, ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli giln ve saatte teminatları ve kanuni veıikalarile Lüleburgaz tüm sa· 
tmalma komisyonunda bulunmaları. (2103) i116 

nü saat 16 da Eskişehir levazım amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Keşif, plan ve şartları komis
yonda görülebilir. İsteklilerin bu gibi 
işleri yaptıklaına dair nafıa meclisle
rinden musaddak ehliyet vesikalarile 
ticaret odasından mali vaziyetlerini 
tevsik eden vesaikini teklif mektupla
rile beraber ihale saatinden bir saat e
vetine kadar komisyona vermeleri. 

(2121} 4136 

M~M. bakanhğı 

Sade yağı alınacak 
M. M. V ekiıleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 88 kuruş olan 10000 on bin kilo 
sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - !halesi 4. 7. 938 pazartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (660} liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komısyonundan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü nladde
lerinde gosteri:.~n vesaikle ve temina
tile birlikte ihale gün ve saatinde M. 
M. V. Satın Alma komisyonuna müra· 
caatları. (2123) 4137 

~. Fabrikalar 
S.000 kilo san sabunlu kösele 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 11250 lira o

lan 5.000 kilo sarı sabunlu kösele as
keri fabr1kalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 12.7.938 
salı günü saat 11.30 da kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komısyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 843 lira 75 ku
ruşu havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat 10.30 za kadar vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
saikle mezkftr gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1980) 3939 

Münakasa tebdili 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü-

4009 

Harita Umum Md. 

ffesab makinası alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harita Genel Direktörlüğü 
plan şubesi için Poligon kemiyatı va
ziye hesabatı için bir adet hesap ma
kinesi ve 6 teferruatı eksiltme sure -
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 30 - 6 - 1938 perşem
be günü saat 15 de Cebecide Hrt. Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 800 lira ve 
muvakkat teminatı 60 lira olup vezne 
makbuzu veya teminat mektubu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin fenni şartnamesini 
görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
girmek üzere yukarda yazılı gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(1896) 3774 

Ziraat bakanhğı . 

3 memur alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

1 - Türkçeden İngilizceye, İngiliz -
ceden türkçeye tercüme yapabilecek 
üç memur alınacaktır. 

2 - Bu memurlara ayda 100 1iradan 
200 liraya kadar ücret verilecektir. 

Talib olanların vesikaları ile birlik
te Ziraat Vekaleti levazım müdürlüğü-
ne müracaat etmeleri. (2012) 4003 

Defterdarhk 

Bir daktilo alınacak 
Ankara Defterdarlığından :. 

Defterdarlık Yeğenbey tahsil şube
sine ayda 40 lira ücretle ve imtihanla 
bir daktilo alınacaktır. 

İsteklilerin birer dilekçe ile evrakı 
müsbitelerile birlikte deftetdarlığa 
müracaatllU't ve 2. 7. 938 cumartesi gü
nü icra kılınacak müsabaka imtiha
nında hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2119) 4134 

~~:l~ğü Satın Alma Komisyonun- ı Ha va k ı 
14.7.938 perşembe günü saat 11 de urumu .. 

kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi ~,._ ............. ,._.._.....,.,._.._.....,._,.. ......... ,....,...,,...... .... 
gazete, Ankara'da Ulus, ve 1stanbulda 
Son Posta gazeteleriyle ilan edilen vi
da ve perçin çivisi şartnamesinde de
ğişiklik olduğundan mezkur ilan hü-
kümsüzdür. (2011) 4073 

15 ton Fluspal alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3300) lira o

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

3955 

4.000 kilo beyaz sabun ahnacak 
. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira o· 
lan 4000 kilo beyaz sabun askeri. fabri
kalar umum müdiirltiğü merkez satın 
alma komisyonunca 18. 7. 938 tarihin· 
de pazartesi günü sat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kür gün ve saatte komisyona miiraca-
atları. (2029) 4008 

l.000 kilo arap sabunu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edılen bedeli (600) lira olan 

2000 kilo arab sabunu askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 18. 7. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 10,30 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartnam~ 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 
(45} lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkılr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2027) 4007 

6 ton zeytin yağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3000). lira o· 

binası yapflnlacak 
Türk Hava Kurwnu Keıan Şube

sinden : 
1 - Bedeli keşfi (4077) lira (94} 

kuruş Keşan'da yapılacak tayyare bi -
nası 24. 6. 938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle kapalı eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Binaya ait proje ve keşifname
yi görmek istiyenler bir lira mukabi
linde Keşan tayyare cemiyetinden al
dırabilirler. 

3 - İhale 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat on altıda Keşan belediye 
dairesinde cemiyet heyeti idaresi ta · 
rafından yapılacaktır. 

4 - Taliblerin ihale gününden bir 
saat evetine kadar mektuplarını Keşan 
tayyare cemiyeti riyasetine vermeleri 
lcizımdır. Bundan sonra gelecek ve 
verilecek mektuplar ve postada gecik
meler kabul edilmez. 
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Muhtelif planör malzemesi 
ah nacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün 
den : 

İhalesi 24.6.938 cuma günü yapılaca· 
ğı ilan edilmiş olan 41.000.- lira mu
hammen bedelli muhtelif planör mal
zemesi eksiltmesi 5 temmuz 1938 .. alı 
günü saat 15 e talik edilmiştir. 

Teslim şekli sif Ankara gümrüğü 
olarak değiştirilmiş ve muhammen 
bedeli 42.000 lira olarak tesbit edil
miştir. Müddet: yarısı iki ayda ve mü
tebakisi 4 ayda ikmal edilecektir. 

Muaddel şartname her gün Türkku
fU genel direktörlüğünde ve fstanbul
da T. H. K. şubesinde görülebilir. İs
teklilerin belli gün ve saatte vesika
lariyle birlikte hazır bulunmaları. 

4081 

Mah!temelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 
Çanakkale deniz yolları başkatibi 

Mehmet Özgören'e : 
Türk elbise deposu Tahtakale No: 

42 Albert Üzel tarafından aleyhinize 
açılan 25 lira alacak davasının yapıl -
makta olan duruşmasında a<lresinizin 

meçhul·iyetine bina.en tebligat yapı
lamamıştır. Usulün 141 inci maddesi 
mucibince ve 20 gün müddetle ilanen 
tebligat yapılmasına mahkemece ka -
rar verilmiş ve duruşma da 8. 9. 938 
perşembe günü saat 9,5 a bırakılmış 
olduğundan o gün mahkemede bizzat 
hazır bulunmadığınız veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde mahkeme
nize gıyaben bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan oJunur. 

41l2 

icra 

Ankara icra Dairesi Gayri Men
kul Sahf Memurluğundan : 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen Ankaranın Kavaklıdere mev -
kiinde kadastronun 1101 ada, 38 par
sel numarasında kayıtlı ve 5281 metre 
murabbaı miktarındaki bağın nısıf 

hissesi aşağıda yazılı şartlar daire -
sinde satılmak üzere açık artırmaya 

. çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMiLATI 

Bağ haraptır, içinde üzüm kütük
leri mevcut ise de bakımsızdır dört 
zerdali ağacı mevcuttur. Beher met
re murabbaına beş lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

Satış peşin para ile olmak üzere 
(1-8-938) tarihine müsadif (pazartesi) 
günü saat 10-12 de icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğu odasında ya
pılacaktır. 

2 - Talipler gayri menkule takdir 
edilen kıymetten yarısına isabet ede
cek miktarın yüzde yedi buçuğu nis
betinde pey akçesi veya milli bir ban
ka teminat mektubu ve yahud kanu
nen teminat olarak kabulü lazım ge
len tahvil vereceklerdir. 

3 - Tayin edilen günde gayri men
kule teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok artıran müşterisine i -
hale edilecektir. Bu artırmada teklif 
edilen bedel malın muhanunen kıy -
metinin yüzde yetmiş beşini bulma -
dığı takdirde (16-8-938 salı) günü sa
at 10-12 de aynı mahalde yapılacak 
ikinci artırma neticesinde teklif edi
len bedel malın yüzde yetmiş beşi
ni bulmak şartile üç defa nida ettiril
dikten sonra en çok artırana ihale e
dilecektir. Bu artırmada teklif edile
cek bedel maim muhammen kıymeti
nin yüzde 7 5 ini bulmadığı takdirde 
satış 1280 numaralı kanun ahkamı
na tevfikan geri bırakılacak ve borç 
beş sene müddetle tecile tabi tutula
caktır. Her iki artırmada mal teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bularak en çok 
artırana ihale edildiği takdirde booe
li ihale peşinen ödenecektir. Talep 
vukuunda yedi gün mehil verilecek
tir. Her iki surette bedeli ihale ve
rilmediği takdirde ihale bozularak 
bir evclki müşteride teklifi veçhile 
almağa razı olmadığı takdirde yapı -
lacak 15 günlük bir ilan üzerine ta -
yin edilen günde mal en çok artıran 
müşterisine ihale edilecek ve arcıdaki 
ihale farkile mahrum kalınan faiz ve 
saire masraflar evvelki müşteriden re
sen tahsil edilecektir. 

4 - Dellaliye müterakim vergi sa
tış bedelinden ve tapu tahliye mas -
rafları müşteriye ait olacaktır. Borç
lu ve alacaklılarla diğer atakadarla -
rın bu gayri menkul üzerindeki hak -
tarını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbite
leriyle 20 gün içinde daireye bildir -
mesi lazımdır. Aksi takdirde matlu
bu tapu sicilli ile sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaştırılmasından ha
riç tutulacaktır. 

5 - Satışa ait şartname 37/104 dos
ya numarasile 10-7-938 den itibaren 
dairemizde herkesin görmesi için a
çık bulundurulmaktadır. Müşteriler 
artırmaya iştirak etmeden evvel artır
ma şartnamesini ve gayri menkulün 
tapu ve imar vaziyetlerini ve satışa 

ait bilumum matliıbatı daha evvel 
görmüş okumuş ve bunları tamamen 
kabul etmiş sayılacağı ilan olunur. 
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Lokomotif yedekleri ah 

yonundan: 
Muhammen bedeli 85.000 lira ol 

No. lu liste muhteviyatı ile 140.000 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı 3 -
cü grup lokomotif yedekleri 11.8. 
perşembe günü saat 15.30 dan itiba 
ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile A 
ra'da idare binasında satın alınacak 

Bu işe girmek istiyenlerin ı No 
liste muhteviyatı için 5500 ve 2. No 
liste muhteviyatı için de 8250 lira 
muvakkat teminat ile kanunun ta 
ettiği vesikaları ve nafıa mütea 
lik vesikası ve tekliflerini aynı 
saat 14.30 a kadar komisyon reialiğ 
vermeleri liizımdır. 
Şartnameler 425 kuruşa Ankara 

Haydarpaşa veznelerinde satılma 
dır. (1973) 407 

Para kasası alınac1 
U. u. Y o1ları !:>atın Alma 

yonundan: 
Muhammen bedeli 15200 lira olan 

adet büyük ve 60 adet küçük para 
sası 26.7.938 salı günü saat 15.30 
kapalı zarf usulü ile Ankarada id 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1140) 
ralık muvakkat teminat ile kanu 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 14.30 a kadar komisyon r 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An 

da malzeme dairesinden, Haydarpa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da 
tılmaktadır. ( 1995) 39 

lokomotif yedekleri ah 
D. D. Yolları Satm Alına 

yonundan : 
Muhammen bedeli 52455 lira o 

1. No. lı liste ile 39000 lira olan 2. 
lı liste muhteviyatı 4. cü grup lo 
motif yedekleri 11.8.938 perşembe 
nü saat 15 den itibaren ayrı ayrı ka 
lı zarf usuliyle Ankara'da idare bi 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin l No 
liste muhteviyatı için 3872,75 ve 2 
lı liste muhteviyatı için de 2925 r 
lık muvakkat teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müte 
bitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
saat 14 e kadar komisyon reialiğ 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 195 kuruşa 

Haydarpaşa veznelerinden satılma 
dır. (1972) 4071 

Vagon ve lokomotif 
yayları alınacak 

D. Demiryolları Satın 
misyonundan : 

Muhammen bedeli 23.000 lira o 
vagon ve lokomotif yayları 10. 8. 1 
çarşamba günü saat 15,30 da ka 
zarf usulile An karada idare b • 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1725 f 
lık muvakkat teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müt 
hidlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ank 

da malzeme dairesınden, Hayda 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden 
ğıtılacaktır. (2017) 

Kamyon ve otobüs laslikl 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma 
yonundan: 

Muhammen bedeli 23500 lira 
250 adet iç ve 250 dış kamyon ve 
büs lastiği 25.7.938 paazrtesi günU 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ank 
da idare binasında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 17 
liralık muvakkat temicat ile kan 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa m 
ahihdlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 14.30 a kadar komisyon 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An 

da malzeme dairesinden, Hayn.ıma• 
da tesellüm ve sevk şefliğinden 

_____ _,tılmaktadır. (1994) 3941 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. Demiryolları Satm Alma Komisyonundan : 

İsim, mikdar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatları aşağıda 
zılı 6 l~s~e muhteviyatı muhtelif malzeme 13-7-1938 çarşamba günü 
15 den ıtıbaren kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
nunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa Müteahhitlik vesikası ve teklifi 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnam~_ler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay 
şada Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2 

4074 

No. !smi 
Muhammen bedel Muvakkat t 

Lira 

1 Adi hamızı kibrit, Sut kostik ve soda 1007,50 75,57 
2 Beyaz ve arap sabunu 5793,00 434,48 
3 Vernikler 3610,00 'Z70,7S 
4 Grafiti er 1646,00 123,45 
5 Üstübeçler 15000,00 1125,0 
6 Toz boyalar 6255,00 469,1 



Vilayetler 
Dikili çam ağacı satışı 

.,_.ıamonu Onnan Ba üh' .... . ı·w• d §Ilı en-
dis Moa"ın ıgın en : 

Kastaınonu vllayetinin Taşk.. .. 
k zası dahilinde hudutları opru 
.a zıh Elekdağı or şartname • 

sınde ya k T nıanından bir 
Yıl idnde esı ıp Çıkarıırnak .. 

:s ıunış ve öl ''lın uzere 
numarala çu_ üş gayri ma-
mUl (11897) metre nııkap d 'k·ı· 

ün müddeti 1 1 1 çam 
ağacı 30 g k 

1 
e ve kapalı zarf-

la arttırmaya onu nıuştur. 

1 Artırma 22. 7. 938 r7{; .. 
- nu orma .,, .. nu saat 15 

tc Kastarno n tnUdüriüğünde 
yapılacaktır. . 

_ geber gayrı Dlatnul . 
2 muhaın rnetre mı-

kap çarnın men bedeli (515) 
kuruştur. 

3 - fduvakkat teminat 4313 lira 48 
kuruştur. 

Şartname ve 
4 '"':" üddet i . tnukavelename 

projesı bu rnl ta b 
1
Çtndc her gün Kas-

u ve s n u orrna b 
tamon .1 

Ankara'd n aşmühen-
disliklerı~ ~ .. .. a .0 rrnan umum 
müdürlUgunde gorulebılir. 

5 
z490 sayılı kanunda 1 

- kl' l · yazı ı şe· . . haiz iste ı erın teklif 
raıtı . ınezkfirda v mektupla
rını yevını e en çok saat 14 

d gastamonu or 
de ka ar . bulunrnal tnan müdüriye
tine verrnıŞ arı §arttır. (2120) 
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Kok kömürü ahnacak 
Jştanbul Belediyesinden : 

elediye merkez.ile §Ubc .. 
B l"zumu olan ve muesse-

selerine .. u .. ka al 3876 buçuk ton 
k k kö.ınuru P ı zarfla k .1 . 

o r. Bir to e sı tmıye 
konuırnuştu b n kok kömürüne 
16 lir~ 80 ~l~rşauşrt::.:ı t~hnıin edilmiş-
. Lıstesı --uesı l .. 

tı~ . .. ~ .. de görüle bil' ev~zım mu-
dürlugun ba .. ..ır. Eksıltme 13. 
7 938 carşaın gunu saat 15 d · · 
. ürn~nde yapılacaktır İte kal:-ınl ı 

ene 1 kanund . stc ı er 
2490 ~0• 2~ kuruşlu~ ~azı}ı vesika ve 
4506 ııra mcktubil ılk teminat mak-
buz veya h . e beraber teklif 
mektuplarını 

1 
ag~~ dkapaıı zarflarını 

d Yazı ı un c 
yukarı a .. saat 14 e kadar 
daimi encwnen~l verrnelidirlcr Bu sa-

sonra verı ccek zarfı . atten (39361209 ar kabul o -
lunınaz. 7) 4127 

Beton asi alt pist Yaphnlacak 
Jstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
ıı.7.938 tarih razartesi günü sat 15 

t lstanbulda na ıa müdürlü . .. k ·ıt-
e . nu oda gu e sı 

me ko:n1:;~elli Ye:i;~~-a (18172.53) li
ra keş~~ ··nde yapıla oy istasyon bi
nası onu cak beton asfalt 

· t inşaatı kapalı zarf usul'l k 'lt-
pıs ıınuştur ı e e sı e konu . 
mey ele eksiltme b 

:MukaV ' A • ayındırhk iş -
el bususı ve f 

leri gen . ' keşif hül A e~ni şartname -
ıeri proJe, k asasıle buna mü-

, d ' ~er evra d · 
teferri ıg aıresinde 5örü\e-
cektir. . 

Muvakkat temınat (1363) lira (00) 
kuruştur. • . 

ı t klilerın teklıf rnektubl 
s e ) rralık b . . arı ve en 

az (15.000 .
1
d l ~ ışe benzer iı:: yap-

d ir ı are erına ~ 
tığına a . tinade en alınış olduğu 
vesikalara ıs 

938 
n 1'.'afıa Vekaletin

den aJınrnıŞ 'k lsenesı ehıiyet ve tica· 
vesı a arı ve ka 

ret odası 8 pazartesi .. ~.ah zarfları-
nı ıı. 1.

1
93 bu) f &unu saat (14) e 

kadar st~ na ıa tnüdürıüğüne 
verıneieri lazımdır. (3651/ 1975) 3892 

HalkeYi binası Yaphnlacak 
C .. -huriyet Halk P•rt' . K 1. ..... ... ıaı ocae ı 
k 

1ığ.111dan : 
Ba§ an 

tzrnitte yapılacak H Ik . b' 
1 - ait 65 b' a evı ı-

na inşaatına b' 
1
. ın liralık bedeli 

f n 60 ın ıralık k 
keşi te 'le eksiltrne ısmı kapalı 
zarf usulı . . Ye konulmuştur. 

2 - :su .ışe aıt evrak Şunlardır: 
A • ~ksıttmeA şartnamesi ve muka-

fennı şartn velenarne. 1 arne, bayındır-

ı k ·-=teri gene. şartnamesi. 
I l:s ahit fıyat }i • 

B - V . . stcsı, tarifname· 
. ojesıdır. ~ 

aı,3p:_ thale 1-7-1938 cunıa gU .. K -
· başkanhğ nu 0 

caeli pa;t1 taraf ıdnda saat on altı-
k rnısyon ın an Y 1 k da o klilerin b . apı aca tır. 

4 - tste u ışe ait dosya 
hte .. iyatını Kocaeli nafıa '"d" l" mu y 'k d b" . mu ur u· 

- .. d tetkı e e ılırler. 
gun e 'lt e . 

5 :ı;;ksı m ye gırebilrnek • . . 
- • 500 lir ıçın lS· 

teklilerın 4 d a muvakkat teminat 
i ıazıın ır. 

vermes t d 
6 - 'ficare o ası vesikası ve 1938 

. için muteber Yetıni• b b' l" 
seneın kal t. :ı eş ın ı· 
rahle nafıa '!e " te ahınden alınmış ya

·ne aıt mu e hitl"k pı işlerı ı vesikasını 

hamil otınasıı.·1 . 
tstek ı erın 2490 sa 1 k 7 - . yı ı anun 

mucibince ıhzar . edecekleri teklif 

kt Pıarını eksıltnıe gu"n" l 1 me u .. .. u o an 
temmuz cuma gu~u saat onbeşe ka-

rti başkanlıgına lllakb k dar pa 1 . ·ıA uz mu a-
bilinde verme erı ı an olunur. 
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Talebe kayıd ve kabulü 
Sihhal ve l~tima~. Muavenet Ve

kaleti Sal~~esır .Koy Ebe Mektebi 
MüdürJüğunden • 

Bir yıl leyli. okuduktan sonra üç 
ri hızmet yap""'"k ı yıl mecbU . .._. ve ya -

nız köylerde ~a~at ıcra etmek üzere 
köy ebesi yetıştıren mektebirpize bu 
1ıl 30 talebe alınacaktır. Şartları şun 

1 
lardır: 

1 - Türkiye cumhuriyeti tebaasın
dan olmak, 

2 - llk tahsilini bitirmiş veya o 
derece tahsil görmüş olmak, 

3 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yu
karı olmamak, 

4 - Evlenmemiş olmak şart değil
dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaşına kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 
temin edileceğine dair bir teahhütna
me getirirlerse kabul edilirler. Çocuk
lar mektebe gelemez. 

S - İsteklilerin haziran başından 
ağustos 15 şine kadar doğrudan doğ
ruya mekteb mUdilrlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçelerile birlikte aşa
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön-

' dermeleri lazımdır: 
a) Nufus hüviyet cüzdanının aslı, 
b) tık mekteb şehadetnamesinin as

lı veya bu derece tahsil gördüğünü 
isbat eden fotoğraflı tasdikli vesika, 

c) Tahsiline ve ilerde hizmet gör~ 
mesine engel olacak bir hastalığı ol
madığına dair vilayet hastanelerin
d~n alınmış sıhhiye heyeti raporu, 

d) Örneği bu ilan sonunda ya
zıldığı şekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir teahhüt senedi, 

e) Çocukları (2-10) yaşına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarının anne, kız kardeş, tey
ze, hala, gibi yakın akrabası tarafın
dan bakılacağına dair teahhütname 
(evli ve çocuklu kadınlar için tahsil 
müddetince çocuklarına bakacağına 
dair kocasının teahhütnamesi). 

f) Köy ihtiyar heyetinden alınmış, 
ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnü hal 
varakası, 

g) 6 x 4-5 boyunda dört tane fo
toğraf. 

Taahhüt senedi örneği: 
Balıkesir köy ebesi mektebine alı

narak tahsil edip menzun olduğumda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinin yahut vali ve kaymakamların 
tayin edeceği köyler mıntakasında 

üç yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edip te 
muayyen müddeti bitirmeden bıraktı
ğım ve sıhhi sebebler dışında mektep
ten daimi olarak çıktığım veya çıka
rıldığım takdirde tahsil masrafı kar
şılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

(Sarih ikametgah adresi) 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 
o1an ........ nın bu taahhüt senedi mu
cibince maktuan ödemek mecburiye
tinde olduğu 100 lirayı kendisile bir
likte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu srfatile ödeyeceğim. 

(Kefilin adresi) 
3539 

Malatya meyvaullk istasyonu 
binalan eksiltmesi 

Malatya .Meyvacıhk latasyonu 
Direktörlüğünden : 

46232 lira 23 kuruş keşif bedelini 
havi olup Malatya' da yapılacak mey· 
vacılık istasyonu binaları 29. 6. 938 
tarihinden itibaren ıs gün zarfında 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 15. 7. 938 gününe müsadif 
cuma günü Malatya meyvacılık istas • 
yonu direktörlüğünde yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hüliisası ile buna ait 
diğer evrak her gün Malatya meyvacı· 
lık istasyonu direktörlüğünde görüle· 
bilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 42 ku
ruştur. 

Eksiltmiyc girebilmek için bu işe 
benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden tasdikli teahhüt
Jük vesikası ve ticaret odası veı>ikala
rmı hamilen Malatya Mcyvacılık is
tasyonu direktörlüğüne müracaat ey -
lemeleri ilan olunur. (2139) 4145 

Gümrük binası yapltnlacak 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğün

den: 

Zonguldak vilayeti içinde iskele ba
şında yapılmakta olan gümrük binası
nın 20 bin lira muhammen keşif bedel
li ikinci kısım inşaatı işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 29. 7. 938 cuma günü sa
at ıs te vilayet nafıa müdürlüğü oda· 
sında toplanacak komisyonda yapıla -
caktır." Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Zonguldak na
fıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1500 liradır. Ek· 
siltmiye girmek istiyenlerin talimat· 
namesine tevfikan Nafıa Vekaletin· 
den yapı işleri için alınmış müteah
hitlik ehliyet vesikasile ticaret oda· 
sından bu yıl için alınmış vesika ve 
muvakkat teminatlarile birlikte tek
lif mektuplarını yukarıdaki günde 
ihale saatinden bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine vermeleri ilan o -
lunur. 

(3944/2128) 4138 

Ekmek· münakasası 
Konya C. Müddei umumiliğin· 

den : 
ı - Konya ceza evinin bir yıllık ek· 

uı:us 

mek ihtiyacı 14.6.938 gününden 30.6. 
938 gününe kadar 15 gün müddetle ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhale 30.6.938 tarihine dek ge -
len perşembe günü saat 15 de Konya C. 
M. U. liği dairesinde icra olunacaktır. 

3 - Talihler teklifnamelerini o gUn 
saat 14 den evel komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

yaptırılacak (298) evin 
bedeli haricindedir. 

muhammen 

10 - Pazarlığın son kararı Diyari>a
kır iskan müdüriyetinde yapılacağın
dan talihlerin alacakları evlerin bedeli 
keıiflerinin mikdarına göre ihale gü
nüne kadar kanuni teminatlarmı mal
sandığına yatırarak ihaleye iştirak et
meleri ve ayrıca ke,if, plan, fenni ve 
idari şartnameleri görmek lsteyen1e
rin D.bakır iskan müdürlüğüne Erga
ni ve Bismil kaymakamlıklarına mü· 
racaat edebileceklerdir. 3842 

Ekmek ahnacak 
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KÜÇÜK iLANLAR 
Satılık : 

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

Acele satılık arsa - Selinik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok baıı uy,un fiat- • 
la Hayri Alıcıolu Tl: 1538 3882 

Satılık araa - Cebeci hastahanesi ci
vannda çok ucuz fiyatla verilecektir. 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ili,ılann her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
ne:ıredilecek bir ilin için 140 kuru 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak ü1 
her satJr, kelime aralarında · 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talihler bedeli mu
hammenin yilzde yedi buçuğu olan 
(1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 
(28) yirmi sekiz kuruş teminatı mu
vakkatelerini teklifnamelerile birlikte 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - Dördüncü maddede nevi göste
rilen has ekmeğin kilosu şimdiki narh 
ile 9.5 kuruştur. 

Kayseri c. Müddeiumum.iliğin _ Ti: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 
lar müstesna 30 harf itlb 
Bir küçük ilin 120 ha 
malıdır. 

6 - İllin ve sair bütün masraflar mü
teahhide airldir. 

7 - Fada izahat almak ve şartname
yi görmek isteyenlerin Konya ceza e
vi direktörıiıgüne baş vurmaları ilan 
olunur. (1868) 3723 

Gö(men evleri yaptırılacak 
Diyarbakır İskan Müdürlüğün · 

den : 

Vilayet merkezine bağlı Kıtırpil • 
Yeni, Kabi ve Karabaş köylerile Bis
mil kazası merkezinde ve Anbar çayı • 
Mehmetli mevkiinde ve Erğani Osma· 
niye kazası merkezinde ve Harbeto kö· 
yünde (298) göçmen evinin toptan ve 
perakendeye ayrılarak ihalesi hakkın
daki sıhat vekaletinin emirlerine da
yanarak aşağıda gösterilen köy ve 
grupların 19.12.93S tarih ve 2/3711 sa
yılı kararnameye tevfikan 20 haziran 
938 den itibaren (15) gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olduğundan 4 
temmuz 938 tarihine müsadif pazarte
si günü saat tam 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

1 - Merkez - Kıtırpil - Yeniköyün
de (6) adet tek (9) tip kerpiç evlerin 
muhammen bedeli (3435) lira ( 48) ku
ruş, muvakkat temim:~mikdarı (257) 
lira (66) kuruştur. 

2 - Merkez Kabi köyünde (12) adet 
tek (9) tip ke.rpiç evlerin muhammen 
bedeli (6870) lira (96) kuruş, muvak
kat teminat mikdarı (515) lira (32) 
kuruştur. 

3 - Merkez Karabaş köyünde (50) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin muham
men bedeli (28629) lira, muvakkat te
minat mikdarı (2147) lira (17) kuruş
tur. 

4 - Erğani Osmaniye kazası merke
zinde (21) adet tek (9) tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli (12024) lira 
(18) kuruŞ, muvakkat teminat mikda
rı (901) lira (81) kuruştur. 

5 - Erğani Osmaniye kazası Harbe
to köyünde (29) adet tek (9) tip ker
piç evlerin muhammen bedeli (16604) 
lira (82) kuruş, muvakkat teminat 
mikdarı (1245) lira (36) kuruştur. 

6 - Bismil kazası merkezinde (75) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (42943) lira (50) ku
ruş, muvakkat teminat mikdarı (3220) 
lira (76) kuruştur. 

7 - Bismil kazasının Anbar çayı -
Mehmetli mevkiinde (105) adet tek 
(9) tip kerpiç evlerin muhammen be
deli (60120) lira (9<l) kuruş, muvakkat 
teminat mikdarı (4509) lira (7) kuruş
tur. 

8 - Talihlerin plan, fenni ve idari 
şartnameleri görmek için tatil günle
rinden maada her gün İstanbul - An
kara, Elazığ ve Samson iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi 
keresteler Diyarbakır iskan müdüri
yeti anbarından aynen verileceğinden 
bu kerestelerin bedeli (7) mıntakada 

den: 

1. temuz 938 den itibaren 11 aylık 
asgari altmış yedi bin azami seksen üç 
bin yedi yüz elli kilo tnhmin edilen 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ve 
on beş gün müddetle eksiltmeye ko
nulduğu ilanın ı. temuz 938 cuma gü· 
nü saat 16 da Kayseri C. M. U. lik da
iresinde yapılacağı eksiltmeğe gire
cekleri ihale G. den evei 47 lira temi
nat akçesiyle mal sandığına teslim ile 
makbuzunu ve ticaret odasında kayıd
h olduğuna dair vesikasını teklif 
mektubu ile birlikte ihale günü saat 
15 şe kadar Kayseri C. M. U. liğine 
vermeleri ve şartnameyi ele bedelsiz 
ceza evi müdürlüğünden ıstenilmesi 
ve şartnameyi görmek iı.teyenlerın 

Ankara C. M. U. liiğne müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. (2018) 3957 

Gümrük muhafaza 
karakolu yaptırlacak 

Gazianteb Nafıa Müdürlüğün
den: 

19646 lira 75 kuruş bedeli keşifli 

Tahta köprü Gümrük muhafaza kara
kolu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmı§ ise de talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 
kırkıncı maddesi mucibince ve evelki 
şartlar dairesinde bir ay müddetle pa
zarJığa konmuştur. 

lhale&i 6-7-938 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 16 da G. Antep 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak ek
siltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. Fazla izahat almak iıteyenle
rin G. Antep Nafıa Müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (2021) 3958 

Kaza merkezinin hali 

hazır haritası alınacak 
Dursunbey Belediyeainden : 

1 - 7. 7. 938 tarihine rastlayan per
ıernbe günü saat 16 da Dursunbey be
lediyesinde ihalesi yapılmak üzere 
tahminen 30 hektar meskı1n, 60 hektar 
gayri mesk\lndan ibaret olan Dursun -
bey kaza merkezinin 1/1000 - 1/500-
1/2000 mikyasında haritasının ahnma
ıı 20 gün müddetle açık arttrmaya ko
nulmuştur. 

2 - Meskun ksmm beher hektarı 25 
meskün olmıyan kısmın hektarı ıs li
radr. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira mu
vakkat teminat 123 lira 75 kuruıtur. 

4 - Buna aid şartname ve diğer ev
rak Dursunbey belediyesinde görüle
bilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyetname ve 
diğer belge ve üçüncü maddede yazılı 
muvakkat teminatile birlikte Dursun
bey belediyesine l?\Üracaatları ilan olu-
nur. (1940) 3829 

Göçmen evleri yaptırılacak 
Seyhan lıki.n Müdürlüğünden: 

Bir evin keşif bedeli 
Yapılacak ev adedi Yeri Lira Kr. 

14 Kozan Merkezi kaza 729 20 
118 .. İmamoğlu .. .. 

35 .. lhsanülhamid .. 
24 .. Ayvalı .. ... 
19 .. Pekmezci ,. ' 

210 
1 Saimbeyli Merkezi kaza 687 71 

10 il Höketçe " .. 
14 .. Doğanbeyli .. .. 
5 .. Şar ,. 

" 
30 

1 - Yukarda köy üzerine mahal ve beherinin muhammen ketif bedelle
leri gösterildiği Uzere vilayetin Kozan kazasında 210 ve Saimbeyli kaza
sında 30 ki cem'an 240 tip 8 den tek kargir göçmen evi yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak evlerin kerestesi İskan dairesince verilmek ve diğer bü
tün malzeme ve işçiliği müteahhidine aid olmak üzere ve anahtar teslimi 
prtile toptan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

3 - İhale 938 senesi temmuzunun 4 üncü pazartesi günü saat 15 de Vi
llyet konağında toplanacak iskin komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - 240 evin toptan inşasına kapalı zarf usulile talip çıkmadığı veya 
talibin teklif ettiği bedel haddi liyıkında görülmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine gurup, gurup olarak çıkacak taliplerine yine aynı günde pa
zarlık suretile ihale edilecektir. 

5 - Bu iıe aid pl!n, mukavele ve p.rtname ve sair evrak ve ketfi vila
yet iskin müdürlüğünde, Kozan ve Saimbeyli kazalarında ve villyetler is
kan müdürlüklerinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını ihaleden evvel Malsandığına 

yatırmaları ve ihale saatinde komisyona milracaatları ilin olunur. 
,(1894) 3773 

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

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

3981 

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 

Dört satırdan fazla h 
ca 10 kuruı alınır • 

Kiralık mobilyalı oda -
ru havi mobilyalı bir oda ki 
lefon 1252 · 4039 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehi 

Cumhuriyet mahallesi İnkılap S. No. 
13 Dr. Apdullah Rasim Ap. kat 1 N~ 
3 akşam 8 ze kadar müracaat. 4040 

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

Satılık - Yenişehir ve Cebecide iki Kiralık- Çankaya cad. Çek - Slovak 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. sefareti karşısında Yeşil apartunamn 5 
Koç apartmanı Ti: 2181 4063 oda, 1 hol, 2 helfilı orta katı. 4103 

Satılık ev - Y enitehir'in en kıymet-
1i yerinde üçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Ti: 2181 

4064 

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

4065 

Satılık güzel eıya - Müfarakat ha
sebiyle satılık ev eşyası Radyofon. Sıh· 
hat Vekaleti karşıaı Arman sokak No. 
1 Münür. 4087 

Sablık ev eıyaıı - Yatak ve yemek 
odaaı takımları, radyo av tüfeği son
daj takımları ve sair e§ya. Maltepe 
Uludağ sokak No. 3 4089 

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

Acele aatıllk - 31 model Şevrole 

kapalı, güzel ve kullanışlı. Otomobili 
görmek iatiyenlerin Ulus Baermevi ci
van Pansiyon caddesinde Şark otomo
bil malzeme deposu sahibi Mehmet 
Demir'e müracaatları. 4123 

Satılık ucuz radyo - Acele gidiı 
dolayısiyle 935 modeli 7 lambalı Filips 
radyo. Atatürk bulvarmda Ali Nazmi 
Ap. ıs No. ya milrauat. 4126 

Kirahk: 

Kiralık- Yükıelc Ziraat Enatitilıll 
mahallesinde müstakil bir oda TJ. 3991 
Mahmut SUr'e müracaat. 3879 

Kiralık oda- Kaloriferli 11cak ıulu 
mobilyalı ve güzeldir. Yenitehir Ata
türk bulvarı 57 Ali Nazmi Ap. daire 
No:ll 3949 

Kiralık - Yenitchir Sellnik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 15 da 3 
oda, 1 hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar
şısında 4 oda ve tam teferruatiyle apar
tıman katı. Kapıcıya müracaat edilme-
si. 3959 

Kiralık - Atatürk bulvarında bet 
odalı apartınıan mobilyalı veya mobil· 
yasız 3 aylık veya senelik. Tele-
fon : 3648 3965 

Kiralık katlar - İtfaiye meydanı 
Kurtuluı apartmanında 5 ıer odalı. 
Banyo elektrik havaguı. -SO ve 65 lira 
kapıcıya müracaat. 4014 

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

Kapah zarf usulile eksiltme ilinı 
Tunceli Nafıa Müdürlüjiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan if (Pertek 
kazası hükümet konağı inıaatıdır). Bu 
işin keşif bedeli 31817.55 liradır. 

2 - Bu işe ait fartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme ,artnamcsi 
B - Mukavele projeai 
C - Bayındırlık iflcri genel ıartna

mesi 
D - Huıuıt ıartname ' 
E - Keşif cetveli, ıilsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, 
F - Yapı işleri genel f8rtnamesi, 
İsteyı!nler bu şartnameyi ve evrakı 

1.60 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden aatın alabilirler. 

3 - Eksiltme 11.7.938 pazartesi gU
nü saat 15 de Ellzığda Tuceli nafıa 

müdürlü'ü binasında yapılacaktır. 

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

Kiralık katlar - Adliye Sarayı kar
§111 Dökmeci Ap. 4 er odalr banyo elek
trik, hava gazı. Kooperatif inişi No. 63 
Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 4131 

Kiralık daire ve satılık mobilya -
3 oda, 1 hol, banyo, mutbak komple 
yatak, yemek odası 2 fotöyle beraber. 
Işıklar Cad. Trakya Ap. No. 6 4133 

Kiralık oda - Satılık modern salon 
taktmı, tuvalet, yemek masaları, kar
yola, halı, çocuk arabsı. I§ıklar Cad. 
Yardım Ap. No. 10 4151 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devreaine 
temmuz 938 ilk haftaıında başlıyor, 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Arar Lisan Okulu - Mekteblerin ta• 
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlaı: 
açmıştır. Yenilıamam apart. Tel:3714 

3960 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir tah 
ail devresi mukabilinde yalnız (10) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacaktır. Yenihamam a-
part. 3961 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık f evka
lade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkallre tenzilatla ikinci 3 aylık dev • 
reye girmek hakkını haiz olacaklardır: 

3962 

Arar LİNn Okulu - 3. Temmuz;. 938 
tarihinde başlıyacağı bu kurlara vaktin 
den sonra müracaat edenleri % 70 ten
zilata tabi tutamıyacağmdan vaktinde 
müracaat edilmeli. 3963 

Arar Lisan Okulu - Y enihil arka
sı Yenihamam apartnnanı kat 2 de da
irei mahsusaaındadır. Kayıt muamele· 
sine her ,un devam edilmektedir. Tele-
fon: 3714 3964 

Daktilo kursu - Sabah saat aıekis· 
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif kurlar herkesin devamına imkln 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2Tel:3714 4027 

Aranıyor : 

Aranıyor - 8-10 bin lira kıymetli 
Y eniıehir veya Çocuksarayı ile Tq
han civarında bir ev alınacaktır. Bqka 
aemtlerde de olabilir. Tel: 3714 402C5 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uauliyle 
olacaktır . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2386.32 lira muvakkat temi· 
nat vermesi ve apğıdaki veıikaları ha· 
iz olup göstermesi lazımdır. 
A - Nafıa Vekaletinden alınqııt 938 

ıeneıinc aid müteahhidlik ehliyet vc
sikaaı. 

B - Ticaret odasından ahnmıt si
cil vesikaıı. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Tunceli nafıa müdürlü· 
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde ve. ile· 
cektir. Poıta ile gönderiiecek ı.ııektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dıt zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmıt 
olması Uizımdır. Postada olacak gecik 
meler kabul edilmez. (2068) 4071-
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 25 haziran 938 vaziyeti 

AKTiF: 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dl\hildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.153,165 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
~ Altına tahvili kabil serbest dövizler 

' •(·.r·r dövizler ve Borçlu 
ul>,. bakiyeleri 

ri? ~igortası f.·lcıilleri : 
mıştır: ma evrakı nakdiye karşılığı 
"- Dün kal lo . • 8 inci maddelerine tevfi. 

kanununda av t tarafından vaki tediyat 
\! 

zıh esaslar iut- Jzdanı : 
da bu macı. bono lan 
B · 1. ~ • .nıri senedat ır ıgı • 
dır. F:1ham ve Tahvilat Cüzdanı : 
niı- ·· Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
:r - karşılığı esham ve tahvilat (iti· 

bari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
TahviUit üzerine 

Hiuedarlar: 

Muhtelif 

24.127.298,40 
17.738.454,-

1.376.847,71 

344.840,72 

12.736.038,33 
6.150,43 

9.678.370,95 

158.748.563,-

15.057.949,-

• 3.100.000.-
53.510.658,-

4-0.024.990,48 
6.906.473,14 

47.330,84 
9.299.263,42 

Yekun 

Lira 

43.242.600,11 

344.84-0,72 

22.420.559,71 

143.690.614,-

56.610.658,-

46.931.463,62 

9.346.594.26 

4.500.000,-

13.831.697 ,73 

340.919.028,15 

P A S I F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalide 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. v:ı.ıı:d. 

Türk Lirası Mevduab: 

Döviz taahhüdatr: 

Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

Z.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

700,36 

32.550.210,73 

Yekun 

_; 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

175.690.614,-

23.292.749,38 

32.550.911,11 

85.~72.519,55 

34-0.919.028,l 5 
1 ·- - - -

Diılerinizi sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 511, Altın üzerine avans % 4112 RADYOLIN 

Bir diıi sivrisinek, müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. (Jozef Tiyerı, Paskal Zukkarelli) 
Vatandaı, gıdası kan olan bu bela tufanından korun! 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesiyle kana 

., 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen kanımız
da çiftleşerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık
lar mahv ve harap olur ve sıtma meydan alır. 

BİOGENİN 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

en birinci devadır. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her et· 
zanede bulunur. 3968 

..................................................... ':ı 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hastahklar1 mütehassısı 

Dr. MUZAFFER Sande! 
Avrupadaki tetkiklerin· 

den avdet etmiıtir. Muaye
nehanesi Adliye. Sarayında 
Gençağa aparbmanından bi. 
titiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanına nakletmiştir. 
Haıtalannı 14 hazirandar 
itibaren, saat 15-19 ara11 ka· 
bule ba,lamı,tır. 3976 

lllllllllllllllltlllllll•UIUllllltltlllllllllllllllltt 

Sayın Baylar: 
Yorulmayınız, nafile aramayınız 

ALTUN ÇiÇEK 
Trq bıçağından ve sabunundan 

daha iyisini bulamazsınız. Her yerde 
.)ırarla ALTUN ÇlÇER: traş bı· 
pklarını ve sabunlarını isteyiniz. 

3316 

H.. .. ye luııyorvı, hi~bor ıııy bııi 
-nun .ımlyGt. fcıloı en fenosıı 
bOtGn eırofımııdo~iler bu ~ok ~6111 

labiolıınııdOl'I doloyı biıden uıokloııyotfor. 

!ıt• burada 

VALIDOL iaıdodımızo yetitirl 

Onu lıir ...,.. '8crüM edınız1 ondon sonro 
dOnrorw lıİf ltcı1 dolıo gGıel g6<ecebiniı. 

2168 

,;:-1111111111111111111111111111111111111!:. - -
§ Dr. Bôsit Ürek ~ - -- -= Cebeci Merkez Hastanesi : 
E iç Hastalıkları mütehassısı E - -E Her gün hastalarını Yenişehir E 
E Meşrutiyet cadesi Urek apartı. : 
E manında saat 15 den sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

":tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TU~Ç 
Pazardan maada her gün haa· 
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

'-------------~·/ 

54 kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

Cinsi 

Ekmek 
Et 
Kesme §eker 
Toz şeker 

Un 
Sade yağ 
Tuz 
Nohut 
Kuru fasulye 
Beyaz peynir 
Çay 
Zeytin yağ 
Pirinç 
Sabun 
Salça 
Patates 
Soğan 

Makarna 
Şehriye 

Nişasta 

Ceviziçi 
Yumurta 
Irmik 

En az En çok 

40000 50000 
20000 30000 

1100 1300 
4000 4500 
3500 4500 
4000 4500 
1000 1500 
300 400 

3000 4000 
1200 1500 

35 40 
1200 1500 
5500 7000 
1000 1200 
200 250 

5000 6000 
3500 
300 

75 
40 

150 

4500 
400 
100 
50 

200 
35000 45000 

200 250 
Aşurelik beyaz 
Kuş üzümü 
Kuru üzüm 
Zeytin 

buğday 150 200 

Limon 
Sirke 
Sarımsak 

Çam fıstığı 
Süt 
Yoğurt 

Kaysı Reçeli 
Taze fasulye 
Taze Bamya 
Kabak 
Salamura yaprak 
Karnabahar 
Domates 
lspanak 
Semizotu 
Pırasa 

Dolmalık biber 
Tereyağ 

Bakla 
Ayva 
Patlıcan 

Taze Vişne 
Taze kaysı 
Maydanos 
Elma 
Lahna 
Havuç 

40 50 
300 
500 

8000 
300 
70 

50 
1000 
2500 
350 

2500 
250 

2250 
250 
300 

1300 
4500 
600 

3500 
600 
200 

1300 
650 

2400 
250 
550 

2000 
800 

1000 
200 

400 
600 

10000 
400 
100 

75 
1250 
3000 

400 
3000 

300 
2500 

300 
350 

1600 
5000 

750 
4500 
700 
250 

1500 
750 

2750 
350 
650 

2500 
1000 
1500 
250 

Tahmini 
Fiat 

9,50 
48,00 
32,00 
28,00 
13,00 

100,00 
7,00 

10,00 
12,00 
50,00 

350,00 
60,00 
20,00 
35,00 
25,00 

7,00 
5,00 

25,00 
25,00 
30,00 
50,00 

1,70 
25,00 
20,00 
25,00 
35,00 
35,00 

3,00 
15,00 
20,00 

110,00 
12,00 
20,00 
40,00 
15,00 
20,00 
10,00 
25,00 
25,00 
10,00 
10,00 
15,00 
6,00 

10,00 
140,00 

8,00 
10,00 
10.00 
20,00 
20,00 

3,00 
25,00 
6,00 
5,00 

Tutarı teminatı 
muvakkat 

4750 
14400 

416 
1260 
585 

4500 
105 
40 

480 
750 
140 
900 

1400 
420 

62,50 
420,00 
225,00 
100,00 
25,00 
15,00 

100,00 
765,00 
62,50 
40,00 
12,50 

140,00 
210,00 
300,00 

60,00 
20,00 
82,50 

150,00 
600,00 
160,00 
450,00 

60,00 
250,00 

75,00 
87,50 

160,00 
500,00 
112,50 
270,00 

70,00 
350,00 
120,00 

75,00 
275,00 
70,00 

130,00 
75,00 

250,00 
90,00 
12,50 

356,25 
1080,00 

31,20 
94,50 
43,88 

337,50 
7,88 
3,00 

36,00 
56,25 
10,50 
67,50 

105,00 
31,50 

4,69 
31,50 
16,88 
7,50 
1,88 
1,13 
7,50 

57,38 
4,69 
3,00 
0,94 

10,50 
15,75 
22,50 

4,50 
1,50 
6,19 

11,25 
45,00 
12,00 
33,75 

4,50 
18,75 

5,63 
6,57 

12,00 
37,50 
8,44 

20,25 
5,25 

26,25 
9,00 
5,63 

20,63 
5.25 
9,75 
5,63 

18,75 
6,75 
0,94 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 1939 nihayetine kadar alınacak 
olan (54) kalem erzaktan yalnız et kapalı zarf diğerleri açık eksiltme usu. 
Jile ve • 15 gün müddetle münakasaya konmuştur. İsteklilerin 15-7-938 cu-
ma günü saat 11 de fakülteye müracaatları. (2138) 4144 

Zayiler • ·• · l 
Boynuiğri 4139 

Zayi - 1113 numaralı kooperatif his 
se senedimi zayi ettim. Yenisini alaca· 

Zayi - 1932 - 1933 ders yılında ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
Malatya Orta okulundan aldığım as- olunur. Ziraat Bankasında Gece bekçi· 
kerlik ehliyetnamemi kaybettim. Ye- si Hasan Demirkan. 4150 

Diş macunu ile fırçalayınız 3611 -
Sual varakaları hakkında 

Belediye reisliğinden 
Ankara' da oturan ve Belediye Meclisi intihabına hazır

lık olmak üzere dağıtılan sual varakalarını her hangi bir 
sebeple almamış olanların Belediye intihap Komisyonu 
Reisliğine şifahen veya tahriren müracaatla sual varakası 
istemeleri rica olunur. (2072) 4032 

,--------------------------~ 
Et fiyatları 

Belediye reisliğinden : 
28. 6 - 1938 tarihinden itibaren Ankarada perakende 

olarak azami et fiyatları aşağıdaki şekilde tesbit olunmut
tur. Sayın halka ilan olunur. (2137) 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Sığır eti 

(Kemiksiz·) 
(Kemikli) 

Yeni fiyat 
Kunıı 

45 
38 
40 
42 
35 

4143 

Eski fiyat 
Kuruı 

45 
38 
40 
45 
40 

'-------------------------~ 
Kongre tehiri 

Türk Kooperatifçilik Cemiyetinden : 
Cemiyetin 28 haziran salı günü yapılacağı bildirilen yıllık kon

gresi 30 haziran perşembe günü saat 17 de Ankara Halkevinde ya
pılacaktır. Kooperatifçi arkadaşların kongreye gelmelerini rica 
ederiz. 4142 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
• • 

Ankaradaki Lisemizde 1/Temmuz/ 1938 den itibaren 
lngilizce dersi tatil kursları açılacaktır. 

t - Kurslar kız ve erkek, zayıf ve kuvvetli olmak üzere 
dört gurup olarak idare edilecek. 

2 - Ücret talebe mikdarına göre ayda 5 ila 7,5 lira ara
sındadır. 

3 - Fazla malumat edinmek isteyenlerin Okul Direk-
törlüğüne müracaat etmeleri. (2040) 3989 

'------------------------' nisini alacağımdan eskisinin hükmü -------------------------------------------::.• 
olmadığı ilan olunur. 128 Mehmet 

[~] 
ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6075 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimi1 SUNER 

Umumi Ne~riyatı İdare Eden 

Yazı işleri Müdürü 
Miimtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi: ANKARA 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

937 - 938 sinema mevsimi 
veda programı 

UYAN VE YAŞA 

Canlandıran: Alice Fay 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

Ayrıca: Ulu Onderin refakatlerinde 
sayın Başvekil olduğu halde Doğu 

Iline yapmış oldukları seyahat ve 
mufassal intibaları 

~11111~ ---- -- --- -- -- --- -- -- -- -- ------.,11111r 

BU GECE 
Muazzam ve muhteşem casusluk filmi 

9 No. lu CASUS 
Baş rolde: J can Rogers 

Gündüz: 2,30 - 4,30 - 6,30 seanslarında 
DELi PETRO 

Saat 2,30 da tenzilat: fiatlar: 40, 30, 20 
Halk matinesi: 12,15 de: 

MACAR ROMANSI 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

ROMA ATEŞLER İÇiNDE 
Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kuruş 

~'============~=:~ ·~=============================================--


