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Cumartesi 

28 
M AY 1 S 
1 9 3 8 

S KURUŞ 

Ulua Baaımevi 
Çankın caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara -TELEFON 
Başmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı isleri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 

AC>IMI% ANCIMl%C>I~ 

19 Mayıs stadyumunda ve 

~hir hipodromunda 
29.5.1938 Pazar saat 16 da ilkbahar 

at yarışları 4. üncü haftası 
4.6. ve 5.6.1938 Cumartesi ve pazar Türki

ye güreı birincilikleri 

Hatayda vaziyetin ciddiyeti ·ve vehameti aşikôrdır 

Haberler Halayda tüyler ürpertici bir 
tethiş manzarası olduğunu gösteriyor 

Hariciye vekilimizin nutku 
1 

t "t • t ... t t 

Doktor Aras dün Kamulayda 
Atatürk 
lstanbulda 

J.ıanbul, 27 a.a. - Remcum
hur Atatürk, bupn .aat 10.35 
te hu•ua trenlerile Hayılarpa
faya muucualcit ue Acar motö
rü ile Dolmabahçe .arayanı t•f
ril buyurmUflardır. Hatay meselesini izah elli Atatürk i.taayonda uali ue 
belediye rei•i Ü•tünılai ile ko
mutanlar, emniyet direktörü, 
mülki ue culıeri rical, ıehir mec
U.i ci~. cumhuriyet halk par
tüi müme .. illeri ue büyük bir 
hallı kalabalıiı tarafından kar· 
ıılanmıılardır. 

ll«riciy~ Vekili Doktor Aras 

Milli dava, 
Milli karar! 

F.R.~TAY 

ta D19 Balianunız, dün, Kamu
i~a ~rici münuebetlerimizi 
Pek ettı. Nutkun büyük kımıı, 
. tabii olarak, Hatay mesele-

;:: .tahıi~ o.~unmuttur. Do~or 
• .ı_1 ~ık Ruıtu Aras'rn aözlenn
~ katilik ve açıklık tam za
=-~·ınd~ ve yerinde ~lduğunu 

ıy ıyelım. Hatay bizim irin na-
aı '))" b. 3' .. mı ı ır da vi ise, onun bu-
rnkü hali milli ıstırabımızdır. 
ı,·na Y'Urdun yambatında, on 
lrknlerce türkün her türlü insan-
.. haklarının çiğnendiğini gö

l'üyonız; Sancak mütemadi bir 
::.:k ve tedhiı karanlığı içinde 
le . .Itıl?'ıttır. F aciamn hikiye-

~.ını danleyipte isyan etmemek 
llıumkü' "d n mu ür? Aleme hürri-
~~t deni ve atkı verdiklerini id-
~a edenlerin Hatay türklüğüne 

a f etmedikleri cinayet hürri-yeti · · · ' ennı ıstemek muahedelerle v ·ı . , 
erı mıı olan hürriyetlerini is-

~emek değil midir? Fakat bun-
arı tekrar etmekten ne çıkar? 
Şu a.nda Hatay türklüğü, maddi 
~anevi, en feci itkenceler için
b ~ kıvr~~ıl;' ~uruyor. Hepsinin 
ır tek umıdı var; bütün gözler 

Ve kalbler bize dönmüttür. Ve 
hepsinin acı sualini ititir gibi o
luyo!"lz: "- Hani ahidleriniz ? 
Hanı anlatmalarınız? 1921 de 
~idlerinizle, bizi mücadelede~ 
Vaz geçiren sizler değil misiniz? 
Bugünleri görmek için mi size 
inandık?,, 

Tevfik Rüttü Araı ve hatibler 
bu suale cevab verdiler: Ne sizi, 
ne de ahidlerimizi unubnadık. 
Sizi kurtarmağı vadeden, bütün 

T tırkiyenin nı;lletler araıı 
vaziyeti durmadan yükseliyor Halk, Büyük Şeli em•al.iz 

bir heyecanla karıılamııtır. 

Hariciye büdcesinin müzakeresi dolayısiyle Hariciye Vekilimiz ı "''''""""'""''"""''''"''''"''''''"' 
Doktor Araı dün Kamutay'da fU mühim izahlarda bulunmuştur : ...... ------------
Sayın arkadqlarım, 

Taavibinin arzolunan Hariciye 
büdceainde, geçen aeneki büdceden 
belli batlı bir fark yoktur. Ancak bu 
münasebetle Dıt itlerimiz ve bu işler • 
le muvazzaf ve mesut dairenizin faali
yeti hakkında malUmat arzetmek iste
rim. 

Bu vesile ile ıöz alan hatiplerin he-
• r-· --- 4 .. "' -

de i8i1Htiiılii tiii iiUJI ctiiiliiiızftan baf
lıyacafan. Bu sayede harici münasebet· 
terimize dair maruzatımı müabet bir 
zeminde bitirmek kolay olacaktır. 

Hatay'm elim maceraaı hepinizin 
malllmudur. Ana vatandan cüda dü§en 

(Sonu 1. inci sayfada) Kamutay Doktor Arasın izahlarını dinliyor 

Hataydaki zulmün itiraz 
götürmez vesikası 
Halayda ki bir türkün feryadı 

Bay Cavid Oralın dün Kamutayda 
okudufu mektubu aynen neşrediyorüz 

İngiltere ile 
... -

Kredi 
anlaşması 
imzalandı 

Çemberlaynın avam 
kamarasındaki izahatı 

Londra, 27 a.a. - Avam kamaraam· 
da Başvekil B. Çemberlayn, türk eko· 
nomi heyeti ile müzakerelerin bugün 
imza edilen üç anlafmaya varmı' ol· 
duğunu bildirmiş ve bu üç anlatınanın 
a,ağıdaki esasları ihtiıva eylediğinı 
ilave etmiıtir: 

1 • İhracat kredileri daireıi, Türki
yeye on milyon ingiliz liraslilla kadar 
İngilterede imal edilmi• mal ihracı 
hakkında garanti verrm:yi kabul eyle
miştir. 

2 • 1936 ticaret ve kliring anlaşma-
Niğde Mebusu Bay Cavid Oral'a gönderilen mektubun zarlı sına teknik bir fasıl ilave olunmuştur. 

_ .. . . 3 • Türkiyenin tngiltereye kredi ile 
Kamutayın dunku toplantısrnda, 1 Hataydaki zulüm ve tazyik polıtıka- harb g · . d 'ğ h b 1 · . . .. . . emısı ve ı er ar evazımı ıı-

harıcıye budcesı dolayısıle, Hatayı srnrn itiraz götürmez bir vesikası ma· parit etme . . .. k.. kılan bir an-
ı · · b h · d b h. b 1 smı mum un 

mese esını a ısCme~dzuUu el en(N~~dus- ıyetinde olarak ve Hatayda u unan latma yapılmıttır. 
larımızdan B. avı ra ıg, e), (Sonu 7 inci sayfada) B h 

• u ususta lizım gelen kanun pro-

--- ------------------------ jeleri pek~kı~a~rl~e~~~-
Hataydaki zulüm karşısında diolunacaktır. 

Mebusların göıterditi 
yüksek hassasiyet 

Kamutay dün türk milletinin Hatay davası 

üzerindeki hassasiyetine tercüman oldu 

BUGÜN 

16 sayfa 
ilGvemiz 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraaı Banka.ı 

Celal Bayar ve Hükümet Erkanı büdce miUakerelerini 
takibed erlerken 

Kamutay yeni büdceyi 342 

azônın ittifakiyle kabul etti 

Celal Bayar diyor ki: 
Önümüzdeki seneyi hüküınet 

kendisi İçin tamamiyle 
bir İt yıh addetmektedir 

Kamutay dün büdce müzakerelerini bitirmiJ ve 938 yılı umumi 
müvazene kanunu, 342 mevcud azanın 342 sinin ittirakiyle ve İt· 
tifakla kabul edilmittir. Başkan Bay Abdülhalik Renda, taanif 
netica.ini Kamutay'a arzettiği zaman, cumhuriyetin on betinci 
ve Celil Bayar hükümetinin birinci büdcesinin kabulü sürekli ve 
devamlı alkıılarla karşılanmıttır. 

Bundan sonra baıvekilimiz gene al---------------

kıtlar arasında kürsüye gelmiş ve şu Fransız harı·c·ıye 
beyanatta bulunmuıtur : 

' '- ArkaJQflar, yükıek mec- nazırı Bonne 
liainiz bu içtimaa aid en mühim 
ve en el<Ulı vazilelerinden birini Eyi Ü ide 
ikmal etmİf bulunuyor. Yeni 
büdcemizi daha iyi, daha mü- Ankarayı gelecek 
kemmel bir hale ıokmak aureti-
le kabul buyurmuıtur. 

Büdcemiz geçen ıenelere na
zaran daha mahmuldür. Önü
müzdeki .eneyi hiikümet kendiıi 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Paris büyük elçimiz 

Bonne ile görüştü 
(Yazısı 6. ıncı SJJyf'ada) 

lktisad vekili, büyük 
ekonomi işlerini anlath 

Vekalet yeni büdce ydı için çok 

geniş bir iş programı hazırlamıştır 
Kamutay dün B. Abdülhalik Renda· 

nın reisliğinde toplanmış ve büdce gö
rüşmelerine devam etmiştir. 

Eveli günkü toplantıda söz alan ha· 
tiplerin, büdcenin umumi heyeti üze
rindeki mütalealarına cevah olarak 
İktısad vekiline B. Şakir Kesebir şu i
zahatta bulunmuttur: 
"-'Gerek büdcenin umumi münaka

şası sırasında, gerek 1ktısad vekaleti 
büdcesi münasebetiyle söz alan değer· 
li hatiplerin mütalealarını dinledik. 
Gösterdikleri teveccüh ve takdiri va
zifelerini iyi yapmaya çal?f8n teşkila
tımızı tetvik edici mahiyette sayar ve 
kendilerine tetekkür ederim. 

Dinlediğiniz mütalealara kartı, mü
saade buyuruluraa, biraz uzun olmak
la beraber, her mevzuu kısaca huliaa 
etmek ıuretile arzı cevab etmek isti
yorum. 

HU.nü Kitapçı arkadapnız, umumi 
müzakere dolayııile vaki beyanatla
rında döviz vaziyetimizi tahlil eder
ken bu münasebetle bir kaç maddeye 
temas buyurdulaf'. O maddeler, asfalt 

lkti.ad Veküi B. Şakir Keıebir 

sı, petrol-benzin fiatları meselesi, ma
mul maddeler ihracında imalat dolayı-

(Sonu 6. ıncı sayfada) [ Y uk•ulalri hey_ecanlı konufmalcrrın ıalıil'h 6. llJCI ao7f ~adır ] -------------~ ocakları, benzine üıpirto karı9tmlma· (Soau 8. inci sayfada) 
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~ DÜŞÜNÜŞLER ~ . . . -
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Ananeler 
Anane meselesi, bilhassa bizde münakaşa edilirken hususi bir ehe

miyet alır. Mazinin kötü ananelerinden pek çoğunu yıkmak suretiyle 
hayata ve güneşe çıkmış bir milletiz. Ananecilik denince, ekseriya göz
lerimizde küflü medreseleri, umacı kılıklı kadınları, sokaklarında küme 
küme köpekler yatan tozlu sokaklan, nargilelerinin önünde uyukla
yan ihtiyarlarile bir şark sefalet: manzarası canlanır, ve bir kabusun 
izlerini silmek ister gibi gözlerimizi uğuşturarak ananeye, hürriyetine 
kavuşmuş kahramanın yerde yatan zencir parçalarına baktığı gibi ba
karız. 

Bu hisse kapılarak, istisnasız bütün ananelerin düşmanı olmak doğ · 
ru muduri\ Avrupa medeniyetıne mükemmelen temessül ederek onun 
bütün iyi taraflarını almış ve sömürgeci Avrupa karşısında hakiki bir 
tehlike haline gelmiş olan japonlar milliyetlerine olduğu kadar milli 
ananelerine de düşkündürler. Japonyalmm mesela eski kıyafetlerine 
olan sevgisini göz önünde tutarak, çarşafa ve cübbeye hasret çeken bir 
türk münevveri cıı büyiik bir gaflete düşmüş olur. 

Biz, kendi ananelerimiz mevzuubahs olduğu zaman, her şeyden 
önce, milli olanım olmıyanından ayırmaya dikkat etmeliyiz. Çarıaf ve 
peçe miHl ananelerimiz arasında yer alamaz. Bizim tarafımızdan icad 
edilmiş olsa bile, bize yabancı olan bir zihniyetten ilham almııtır. Fes 
bir milli ananemiz olamaz, çünkü bize taklid yolu ile girmi§ ve adeta 
bir gerilik sembolli halinde yerleşmiştir. Bunun gibi ne tekke, ne çok 
kan almak adeti, ne medrese kökü milli olmadığı için milli birer anane· 
miz değildir. 

Buna mukabil at sevgisi ve binicilik türkün mukaddes bir milli an
anesidir. Güreş de, dünyanın en kuvvetli adamlannı yctiştirmiı olan 
milletin ananesidir. Böyle milli oldukları kadar faydalı ve güzel anane· 
I:rimizin üstüne titremek elbette ki faydalıdır. Milli oyunlanmız, mil
lı kıyafetlerimiz, güzel ananelerimiz arasındadır. Modern hayatın ica.b
lan her memlekette bu kılıkları ve oyunları hayatın daimi dekoru dı
şı.nda bırakmıştır. Bununla beraber bayramlarımızda, şenliklerimizde 
bıze mazimizin güzel günlerini hatırlatan her şeye aramızda hürmetle 
mevki ayınnz. 

.. !Vl~hafa~ .. edilecek ananelerimizin hangileri olduğunu tayin güç 
degıldır: mıllı olanlar ve inkılap prensiplerimize aykırı olmıyan
lar. - YAŞAR NABi 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cumhuriyet merkez banka- 1 Cetvel: 3 

ımdan alınan hesap hulasalarma gö- Muhtelif memleket/erin Merkez ban
re 21.S.1~38 tarihindeki kliring hesap· kalarrnda tut~lan kliring hesapların-
ları bakıyeleri ve kerdili ithalat fo.in dakı alacaklarımız 
Cumhurıyet Merkez bankasına veril· --·-.. -· ------
miş teahhütler yekunları: Almanya (A ve B hesaplan) 5.549.800 

Cetvel ·• ) Belçika 28.900 
Estonya 45.700 

Türkiye Cumhuriyet Merkez banka
sındaki kliring hesapları borçlu 

bakiye/eri 

Memleket Miktarı T.L. 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
lsveç 
l.ıviçre 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

1.355.700 
3.847.000 

637.600 
3.227.000 
1.055.400 
9.167.400 

443.900 
2.210.800 
1.023.200 

68.000 
1.160.500 

877.400 
827.700 

1.002.700 
359.000 
138.400 

Cetvel: 2 
l!redili ithalat için Cürnhurı'yet Mer

kez bankasına vcrilmış olan 
ıeahhütler yck(Jn/arı 

Memleket 

Resmi 
daıreler 

T.L. 

Hususi 
o:ıhıslar Yekün 

T.L. T.L. 

İtalya 2.1594.800 
Lehistan 137.400 

Çağrı 
x Sermayesinin tamamı devlet tarafın 
dan verilmek suretiyle kurulan iktıaadi 
teşekküllerin teıkilatı ile idare ve mü
rakabeleri hakkındaki kanun liyihaaı • 
nı müzakere eden muvakkat encümen 
bugün saat 1 O da toplanacaktır. 
x Büdce encümeni bugün saat 15 de 
toplanacaktır. 

x Maliye encümeni bugjin saat 10 da 
toplanacaktır. 

Bugünkü maçlar 
Ankara Bölıesi Futbol Ajaıılıim· 

dan: 
Bugün (28.5.938) yapılacak bölge 

kupası maçları programı aşağıya ya -
zılmıştır : • 

1 - Ankara gücü - Galatasaray bi
rinci takımları: Hakem B. Ömer S. 15 

2 - Güneş.- Demirspor birinci ta
kımları: Hakem B. Hüseyin aaat 17 

Maçlar Muhafız GUcü aahaaında o -
lacaktır. 

(] L US 

_. •...•...........•.....•......••...•..•........••.......•.•.......•••.........•.• __ - -. . . . . . 
• . . Ankara barajında 

. . . . . . . . . 

Ankara Barajında ıerinliyenlerden iki grup 

Baraj günden güne güzelleşmekte 

F 1 k 
ve kalabalıklaşmaktadır. Hele cu-

e A ete ~artesi ve paz~r gibi tatil günleri se
U rın su kenarı bırçok ankaralıları bara

ja çekmektedir. 

g.._, ra a 1 ra Barajda Nafıa Vekaleti pek güzel u y n a bir gazino yaptırmıştır. Bundan baş-
ka halkın µcuz eğlenebilmesi için ay
rıca ucuz tarifeli bir bahçe kısmı ayır
mıştır. yardım 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 
Merkezinden: 

Yeni eşyalar henüz gelmemiş ve kü
şad resmi yapılmamıı olmakla beraber, 
gerek gazino, gerek bahçede servis 
temin olunmuıtur .. Yer sarsıntısından felakete uğrayan 

vatandaşlarımıza yardım yapılmak ü
zere aşağıda isim ve adresleri yazılı 

1 
zevat tarafından hizalarında yazılı 

paralar veznemize yatırılmıştır. Bu ha ŞEHiR HAYATI 
yır acver zevata gerek cemiyetimiz ve ._ _____________ _ 

gerek feliketzedeler namına tetekkür-
.. "" .. ·····-· --

Lira K. 
149 27 İstanbul Kız lisesi talebelerin· 

den 
97 73 Aynı mektep öfretmenlerinden 
44 46 Akhisar İsmet İnönü ilk okulun

dan 
ıs 20 Heybeliada ilk okulıı 4. aınıf ta-

lebelerinden 
30 25 Bayramiç 4 ilk okuldan 
53 00 Biga 6 ilk okuldan 
ıı 00 Ş. Karahisar İııtiklal okulundan 
9 50 ErEzincan Fırat okulundan 

25 00 ., CWllhuriyet ., 
18 S6 ., Sakarya ., 
ı3 00 ., Kurtuluıı " 
6 00 Giresun İsmetpaşa ,, 

44 8.2 Burdur 6 okuldan 
10 60 Nazilli orta okuldan 
ı6 00 Antalya Dumlupınar ilk okulun-

dan ' 
99 57 Kızılay Pertek ;ıubesinden 

130 18 " .. .. 
3C5 02 ,, Hadim ., 
ıs oo .. Emet .. 
74 35 .. .. .. 

183 23 Karacabey Harası direktörlü
ğünden 

320 00 Kızılay Derik ıubcslnden 
2ı 00 .. Gevaı ., 
ı55 00 Aksaray (İstanbul~ Pertevniyal 

lisesinden 
17 54 Amasya Y eşilırmak okulundan 
20 12 Mersin Çankaya okulundan 

4 00 Danca llk okulundan 
7ı 66 Ödemiıı orta okul__.. 
ıs 00 Heybetlada orta o.._.. ·..tıu 
10 00 Zile orta okulundan 
6 ıs Bolu merkez ilk okulundan 
S 00 Bolu Gazipaıa okulundan 

28 46 Tekirdae orta okulundan 
S 20 Yalova merkez okulundan 

lS 22 İmroz cumhuriyet ilk okulundan 
ıcı 159 Bolu Sakarya ilk okulundan 

U.11..-l_.__ __ ~------

Balkevinde konferans 
lstanbul üniversitesi nebatat doçen

ti Bayan Sari Ak dik tarafından halk e
vinde genetik bilgiainin biyolojik, eko
nomik ve ulusal balamdan ehemiyeti 
mevzuunda bir konferans vermiştir. 

Konferans büyük bir alaka ile din • 
lenmiştir, 

Bugün verilecek konferans 
28-5-1938 cumartesi günü saat 16 da 

Ankara Siyasal Bilgiler okulu profesör 
}erinden B. Hamit Sadi Selen tarafın • 
dan bir konfearns verilecektir. Konfe
ransın mevzuu t"l6 ıncı asırda türk 
haritacılığı,, dır. Konferansa herkes 
gelebilir. 

10 00 Bucak KültUr iıyarlığından 
5 44 Susurluk Ömerköy okulundan 

33 22 Görele kültür iıyarlığından 
13 SS Kozan 3 okuldan 

1000 00 Yalova Kızılay şubesinden 
3 05 Emirgln orta okulundan 

12 00 Berberler cemiyeti namına Bay 
İbrahim Safadan maktu makbuz 
karıılıiı topladıtı 

5 75 Berberler cemiyeti reiıi Bay İb· 
rahim Safa dan: Halktan maktu 
makbuz karııhiı topladığı 

2870 15 
145808 85 Evelki liıtelerden 
148679 00 

Hepimizi alôkalandıran 
yeni bir kanun teklifi 
İlf aiye kanununun esaslar1 nelerdir! 

I< 

Dahiliye Vekaleti kamutaya, bü- az çok bir devlet iti olarak ele al • 
tün memleketi alakalandıracak fÜ· bulunmaktadırlar, Bazı memleketler 
mulde bir kanun layihası vermiştir. de itfaiyecilik hizmeti, adeta askeri 
Bu layihaya göre belediye teşkilatı o· gibi mecburi bir hizmet halini alrn1t 
lan yerlerde itfaiye teşkili ve bunla- tır. Avrupanın en demokrat meınl 
rın şahsi teçhizatı ve hava - kimya ta- ketlerinden olan İsviçrede geçen 9' 
arruzlarına karşı korunma vasıtaları, kabul olunan bir kanunla, itfaiyecll 
yangın gözetleme ve bildirme tesisatı bedeni mükellefiyet hizmetleri ardl 
ve su tesisleri, malzeme depolan ve it- na sokulmuştur. 
faiye kursları tesis ve temin olunaca- Avrupa kanunlarından millhe.rxı 

ğı gibi köy kanununun tatbik edildiği kendi ihtiyaçlarımızın icablarına uf 
yerlerde de yangın önleme ve söndür- gun olan projemizin en mühim kıl 
me tedbirleri alınacaktır. Bundan baş-, !arını şöyle hülasa edebiliriz : 
ka, şehir, kasaba ve köylerde bu itfai- a - Teşkilatın en büyük şehirleri 
yeden maada bir de yardımci itfaiye mizdcn belediyesi olan köylere ka . 
teşkil edilecek ve bunlara 14 - 60 ya- ihtiya!:larına göre şümullendirilmeP 
şmdakiler gönüllü olarak alınacak- b - Bedeni mükellefiyet ve muafı 
tır. Fakat kafi gönüllü bulunamazsa yet resimlerinin kabulü, 
bazı vatandaşlar bazı şartlarla - ve c - Düşünülen te§kilatın yapı 

bir evden bir kişiden fazla alınmamak bilmesi için yeni varidat kaynak! 
kaydile - mecburi şekilde tesbit ve ihdası, 
celbedileceklerdir. Bazı vatandaşlar d - Bütün memleket itfaiyesiıt 

ise para mükellefiyetine tabi tutula- teşkil, teçhiz ve yetiştirilme işleri iÇ 
caklardır. Para mükellefiyetini, bede- Dahiliye Vekaletinde bir ihtısas bii 
nen hizmet etmek istemiyenlerle me- su ihdası. 
deni haklardan mahrum olanlar ve şe- Yukarda 4 fıkrada toplanan ve ki 
ref ve haysiyeti mucil cezalardan mah nunun ruhunu teşkil eden hükürnl .... 
kiım bulunanlar ve bir de umumi, mül- tahakkuk ettirildiği takdirde itfaiye 
hak ve hususi büdcelerden aylık a- miz, muasır memleketler itfaiyesi 
tanlar, devlete aid müesseseler ile im- aynı ve hatta bazılarından daha ileti 
tiyazlı ve ruhsatlı şirketlerde çalı- bir mevcudiyet iktisab edeceğine şüY 
şanlar, pasif hava teşkilatı mensubla- he yoktur. 
rı, noterler ve vekilleri, avukatlar, he- Muayyen yaştaki yurddaştarın it' . · 
kim, baytar ve eczacılar, hayati ehe • faiye hizmetinden geçirilmesi, sef ı . 
miyeti haiz hususi teşebbüslerde ve için elde hazır ve pasif korunma 
hastahanelerde vazifeli olanlar, Türki- bir~ok işler deruhte edebilecek yetif 
yede üç aydan beri ikamet eden ecne- miş unsurların mevcudiyetini tenıi' 
bilerdir-. Bedeni ve nakdi itfaiye mü- edecektir. Türkün bu hizmeti, 
-kellefiyetinden muaf olanlar da var- milli bir spor şeklinde aeverek yaptı 
dır. Spor teşkilatına dahil' gençlerden ğını ve yakın zamanlara kadar tU~ 
yedek itfaiye teşkilatı yapılır. Dahili- gencinin itfaiyemizde büyük hizmet' 
ye vekaletinde bir itfaiye müşavere ler ve yararlıklar gösterdiğini biliye>' 
heyeti vardır. Vilayetlerde bir vilayet ruz. Bundan sonra itfaiyecilik yal 
itfaiye komisyonu teşkil olunur. Da· iyi bir spor ve yurddaıın mal ve ca 
biliye Vekaleti seferberlik müdüriye- nını kurtarmak gibi çok zevkli bir bil' 
tinde teşkil edilecek itfaiye şubesi met olarak değil, aynı zamanda bit 
teşkilatı, talim ve terbiye, malzeme yurd müdafaası meselesi ve tıpkı ~r 
ve teftiş işlerile iştigal eder. Vekalet- hede muharebe gibi bir milli ve vaıv' 
ler ve sigorta §irketleri mUmessille· borçtur. 
rinden mürekkeb umumi mü§Clvere he
yeti altı ayda bir Ankarada toplanıp 
seferberlik müdürlüğünce hazırlana
cak raporları tedkik, müzakere ve ka
rarlar ittihaz eder. 

Kanunun mali hükümlerine gelin-
-~..__._..~- 't.oa-~~..:-..ı-=-"-sene en az 70 1, ayrı ır, uma vergııerı-

ne o/o ı zam yapılır, para mükellefiye
tine tabi olanlardan yılda 2 - 4 lira a
lınır. 

••• 
Bu kanun iki cihetten memleketin 

mühim ihtiyaçlarına cevab verecek 
mahiyette hazırlanmıştır: 

Birincisi, hazar vaktinde milli ıer
vetimizin mühim bir kısmını yutup 
mahveden bina ,orman, ekin yangın
ları ve diğer hususi ve umumt zarar
lar veren yangınlarla mücadeleye ha -
zır bir itfaiye vücuda getirmek, 

İkincisi de, seferde havadan vaki 
olacak tayyare hücumları esnasında 
pek çok kullanılacak olan yangın 
bombalarının ıebeb olabileceği umumı 
§!etlere karşı koymaktır, 

İtfaiye, yalnız yangın söndürmek -
le de kalmıyacak, hazarda, sel, zelzele 
ve diğer tabii afetlerle mücadelede ve 
icabında polise yardım maksadile de 
istihdam olunacağı gibi seferde de, 
asıl yangın mücadelelerile beraber 
can kurtarma, su baskınları ve hatta 
zehirli gazleri temizleme gibi çok mü
him hizmetleri de kendi vazifesinin 
şümulU içine alacaktır. 

Bu sebebledir ki gimdiye kadar an
cak bir belediye hizmeti addolunan it
faiyeciliği bütün medeni memleketler 

Prens Bibesko 
şehrimizde 

.... ..... ........ ,..ıuJ 
reisi, Romanya ayan azasındqn Preiıf 
Bibesko dün tayyareaiyle öğle vak'l 
şehrimize gelmittir. 

Perne, Tilrkku9unun Ergazi iatal" 
yonunda Türk Hava kurumu ve Türk• 
kuşu ileri gelenlerile Tµrkkuşu tale• 
heleri tarafından karşılanmıştır. 

Kamutay müzakerelerini takib odetl 
ve bazı ziyaretler yapan misafir, dUO 
Türkkuşu talebelerinin uçuş talimle" 
rinde de bulunmu9tur. 

Prensin bugün gene tayyaresile 
memleketine dönmesi muhtemeldir. 

Prens İstanbulda iken 
latanbul, 27 (Telefonla) - Enter· 

nasyonal Hava Federasyonu rei•i 
Preruı Bibesko bugün saat 9 da tayyr 
resiyle Yeşilköy istasyonuna indi. 
Türk Hava kurumu teşıkilat ve azaları 
tarafından karşılandı. Hazırlanan bil" 
fede ikram edildi. Saat onda Ankara- ·· 
ya hareket etti. 

İhtisaalarmı sorduğum Prens }>ana, 

fUnları söyledi: 

Almanya 14.333.634 10.034.210 24.367.844 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"- Enternaayonal hava kurumu iı. 
memleketiniz hava tefkilitı aruındt 
münasebet tesisi hasebile hükUme' 
merkezinize gidiyorum. Memleketiıtlsi 
muhtelif vesilelerle birçok defalar ~i· 
yaret etmiştim. Daima büyük bir ne· 
zaket ve samimiyetle karşılandım. Ya
rınki medeniyetin başlıca temellerin· 
den birini te~kil eden tayyaredliğC 
Türk milletinin de diğer milletler ka
dar ehemiyet verdiğini görmekted 

Avuaturya 60.606 
Belçika 6.749 
Çekoıı. 485.509 
Estoeya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
1nıiltere 
İ&panya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yuıoslavya 
Yunanistan 
Ruıya 

175 
5.213 

57.252 
408.930 

27.764 
1.764.995 

57.174 
48.947 

405.214 
556 

72.905 
12.832 

1.027 

219.678 
21.603 

395.339 
22.840 

252.018 
63.268 

537.Sl 7 
10.802 

286.055 
235.051 
156.292 

11.668 
119.246 

34.377 
98.764 

6.440 
39.226 
36.092 

280.284 
28.352 

880.848 
22.840 

175 
257.231 
120.520 
946.447 

38.565 
2.051.050 

292.225 
205.239 

11.662 
524.460 

34.933 
171.669 

19.272 
39.226 
37.119 

Yukarıdaki 2 lJUmaralı cetvelde yazılı 
Jı~edili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

1.406.340 
380.809 

T.L. 

6.059.849 
1.599.571 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

12.927.294 
3.035.039 

T.L. 

3.974.361 
946.705 

Hôdiselerin dili 
Eski şark eserlerinden birisinde 

yer almış sembolik bir hikaye var
dır, bilmem, bilir misiniz ? 

Adamın birisi harab ve viran o
lan evinden her sa:ıah çıkarken, du
varlara d6ner; 

- Sakın önceden haber verme
den yıkılayım deme, sonra AJJ§h 
göstermesin, bütün çoluk çocuk al
tında kalır! dcrmı'ş. 

Aradan günler, aylar geçmiş; a
damcapız bir gün dönüşünde evin 
yıkılıp bütün aileyi altına aldığını 
görerek: 

- Bana yapacağın bu mu idi? 
demiş, sana, "bana haber vermeden 
yıkılma!,. dememiş miydı'ml 

Bunun üzerine ta§ yığınları dile 
gelerek demiş ki : 

- Haber vermedim mi? Verdim 
ama, sen anlamak istemedin. Du
varlarda yarık sandığın çatlaklar, 
benim halimi sana anlatmak için aç
tığım ağzımdı. Fakat sen, bunları 
çamurla sıvadın ve bana derdimi an 
/atmak imkanını vermedin ... 

lstanbulda 22 ki§İ sütten, Uç kişi 
de peynirden zehirlenmiş. Bu hadi
selerin de hal dilile : 

- Büyük şehrin süt, peynir işle
rini bir hale yola koymak zamanı 

geldi, geçiyor/ Dediiini i~itmiyor 
musunuz? - T. 1. 

Otomobilde telef on 1 

l'aris panayırınaa tethir edi
len telemobil isimli bir otomobil
den, yüz kilometre süratle gittiği 
zaman, telefonla konuıulabile
cekm~ş. 

Bu otomobilin o süratle gider
ken telefonla vereceği ilk haber, 
belki de, ıu olacaktır: 

- Bir adam çiğnedim; sıhhi 
İmdad otomobili gönderiniz! 

Kadın güzelliği ve kadın yaşı! 

btanbul mahkemesinden fU 
yolda iki karar çıkmıt 

l - Güzel yüzlü bir genç kızın 
yüzü, tırmalansa bile, &'iizelliiini 
kaybetmez! 

2 - Bir kadın için yafmı bil
iltizam gizleyerek __.._ .öyle
mek ıuç değildir! 

Bir çok erkeklerin bile yaıları
nı saklamağa lüzum gördükleri 
bir devirde ikinci karara bir ıey 
denemez; fakat birinci karar, bir 
ingiliz atalar sözü ile taban taba
na zıddır. Bu atalar &Özü der ki: 

''Güzellik ancak, deri kadar 
derindir." 

imtihan! 

Eski terbiye üıtadlanndan bi
risi bir gazetede imtihan tekille
rini didikleyen bir makale yazdı. 
Bu makaleye göre herkes talebe
yi imtihan etmek liyakatini ha
iz dğildir; sorulacak ıuali seç
mek için tam bir pedagog, talebe
nin ruhi haletini sezebilmek için 
de kuıurauz bir paikolog olmak 
lazsndır. 

Bu mevzuda benim fikrimi ao· 
racak olurlaraa ben Önce "mih
net" kelimesinden gelen "imti
han" kelimeıinin değiıtirilmesi 
gerektir, derim. 

Fakat hangi kökten gelirse gel
sin, imtihan zorlu bir feydir. Na
poleon'un imtihan hakkında &Öy
lediği sözü bilirsiniz. Eski talebe
ler tarafından aık sık tekrarlanan 
fU r.uarada, belki, hatırınızdadır: 

İmtihanın ı;iddetinden dalgalandı 
Akdeniz 

Fakat terbiye üstadı, tam imti
hanların ba§ladığı ıu sırada bu 
türlü bir makale yazmakla öğret
menleri imtihana çekıniı olmu 
yor mu? 

Balat evleri ve Çin seddi ! 

l.iazetcıeı-ue, aru.uct 11ua....ıa, ay
nı ende, aynı boyda olan kliteler 
yanlıthkla birbirinin yerine ko
nur. 

Geçen gün lstanbulun bir ak
ıam gazetesinde böyle bir yanlıt 
gördük kil ömürdü: Balatta, ha
rab olduğu için yıkılması tavsviye 
edilen evler diye konan bu resim 
meıhur Çin sdlerini gösteriyordu. 

Balatın çürük evi nerede, dün
yaıım en sağlam surları nerede? 

zevk alıyorum.,, 

Dün hava bulutlu ge~li 
Dün şehrimizde hava çok bulutl&J 

geçmiş, rüzgar garbtan saniyede 5 met· 
re hızla esmiştir. 

Günün en düşük ısısı 7, en yüksek 
ısısı ise 20 derecedir. Yurdun doğu A· 
nadolu bölgesiyle Karadeniz kıyıların· 
da ve orta Anadolunun garb kısmında 
hava yağışlı, diğer bölgelerinde bulut" 
lu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların karemet • 
reye bıraktıkları su mikdarı Rizede 16. 
Tekirdağında 14, Çorluda 12, Kocaeli· 
de 10, Tokadda 9, Çorluda 7, Trabzon• 
da 6, Balıkesir ve Giresunda 5, Beyşe· 
birde 4, Ankara, Bursa ve Kayseride 3, 
Manisa, Kütahya ve Niğdede de 2, fi • 
tan bul, Eskişehir ve Kastamonuda 1 ki· 
logramdır. 
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~~;:·;~~·:~;·... _ ~ ---- Belg roda p~~=·~~~t.~f.;~~::.ı 
değişiklikler Çin akıncıları bir çok Al hareket etti ::;~:~:~~v:::::e;:;:;:::::~ °" l Büyük manya nilere dair nefrettiği bir makale do-

ı e~~an bildirildiğine göre, 1 d kınlar yapıyor ar İstanbul, 27 (Telefonla) - Dost ve layıa.ile diyor ki: 
~ıer 'ile 

1

• !Can~~· hariciye ve terbiye yer er e a harı•tasında müttefik Yugoslavya hilkümeti Har- ''istiklal m~delcsinin tarihinde 

~l r ~~~~ d:'.,!!§l~rerek yerlerine iki biye ve Bahriye nazırı Orgeneral Ma- yurda derin bağlılıklarını ı1"•bat ecirden 
ıt b ~uıuıtır. Bunlardan biri, • riç, bugün Ankaradan ıehrimize ge- birçok fedakar Pantikyan arndva .ı:· 

•ınl ~v~~lerden Araki, diğ~ri de 250 bin Çin askerinin Çember ı·svı'tre dahı•ımı•ı. "ten Milli Müdafaa Vekili General Ka- Umumiyetle enneniler ~a~ı a ~o-
. . ın ıubatında Hirota ka- ) zım Özalp, Genel Kurmay Aabaıkanı zü açılanlar ve fransız aomurge aıya-
~ın ~k.tidardan çekilmesi üze- • • d 0ldug"" U yalanlanıyor Orgeneral Aaım Gündüz, maiyeti ve setinin takibettiğikabbeceemellere 
endıııne baıvekillik teklif e- 1Ç1 n e Cenevre, 21 a.a. - La Gaut dö mihmandarları ile birlikte saat 9.30 da kartı ıiddetli bir iıyan duyanlar da 

.. p~~~I ~anzuşige Ugakidir. Hankov, 27 a.a. _ Lungai boyunca nan haberlere göre, japonlar, Kan- Lozan, ba,makaleainde Almanyanın Harb akademisini ziyaret etti. çoktur. ·-
ııı.hi . ~ eğişikliklerin şümul ç· ordusu yaptığı bir mukabil taar- tung eyaletinin cenub kısmında bir /sviçreye aiti emellerini meydana Misafir general Akademide mual- Biz ermenilerin bir defa da.ha ıg-

~ · Yetını anlamak için Kanoe ın p · · çıkarmakta ve almanlar tarafından lim ve talebeler tarafından ka11ıiandı. fal edilebilmeleri ihtimali üzerinde uf eıinin n "b' 1 1 nd ruz neticesinde Yifen ve oışaı mev- kaç noktadan asker ihracına hazırlan Al .
1 

. · 
ar e gı ı ıart ar atı a kı"ler"ını· du""Rmandan geri almıştır. k 1 yapılan ba.aı ncıriyata bilhaua - Mektebi aezdi ve tetkiklerde bulun- deg~il, franaız müıtemlekecı en .. nın a geld"•· · h ı k ı~ ır maktadır. Mahalli askeri ma am ar · • l'anı b" ıgını ahr ama azım- Çinlilerin son gUnler içinde elde et- manyada ve l•viçrcdeki Na:ai. partı - du. hazırlamaya ?lıttıkları o~. :uze-

" ır sene evvel iı bqına 1 L ise lazım gelen tedbirleri almaktadır. sinin ba-ı ıubelerinde alman koloni- Bundan eonra atı' mektebine giden r~- ..ı9 durmak istiyoruz. Bıze ınaan-lt ~ tig-i muvaffakiyet japon arın unga- .. UIQ 

• Pa.rt":n1 oe hükümeti ordu ile si- 1 · · k t• t Kvantung eyaleti boyunca sekiz ja- sine verı"len akıam denlerine devam Oraeneral Mariç, mektebin atıt talim- ca b"ır vazı"fe dii .. üyor: Franaızlaı·ın. · iyi kesmek teşebbils erını a ı sure - • ~ 
tlltd:rı~ ~r:sında 1937 b"sene.~ı te akim bıraktırmıştır. Şimdi bu mm pon harb gemisi görülmü9tilr. Emin eden muallim ve talebeler için nef- lerinde bulundu. Talebe ve ıubayları- dünkü manada bir ermeni meseleaı 
1 • erı evam eden ır mu· taka şark istikametinde Tanşana ka- bir menbadan bildirildiğine göre, redilen aylık bült•n• itira:ıı etmekte- mızla konuttu ve kendilerine taköir kurma.ya ne·gibi bir zihniyetle, .. ~ 
a.el\ın &on safhası idi. Ordu ile · 1 · ı dir. ve teıbriklerini aöyledi. yolda u---11erle ..,.lı .. tıklarını bulun ' Pa.rtiJ d k" 'h •ıA f dar düşmandan tamamıy e temız en- merkezi Çindeki J"apon kıtaları sabık •. 1HU ,, ,, 

. er arasın a ı ı tı a m, Bu gautea• bildirildiğine gore Dost hükilmedn Harbiye ve Bahri- aleme duyunnak .•. 
: ı~kılabının başlangıcına ka- m1s~u~~:~~r.askerinin çenber içine baş kumandanı general Matııui 3 ma- bültenin ni•an ayına mah•cu nü•ha- ye nazırı terefiM vali B. Muhittin Bunu yapmakla aynı zamanda 
'la~~ giden bir tarihi vardır: Bu alınmış olduğuna dair japon kaynak- yısta Formoza gelmiş ve bu münase- sında neıredilen bir haritada bü~k Üstündağ Tra.byada Tokatliyan ote- franıız sömürge siyasetinin malke
J.ı· • anberi Japonyaya iki kuv- !arından çıkan haberler tamamiyle e- betle toplanan askeri bir konferans Almanya l•viçreyi hemen tamanule tinde bir öğle ziyafeti verdi. Ziyafet- aini de koparıp abnlf, bütün çirkin-
iltırndir. Bunlardan biri Japon· sazsız ve gülünçtür. esnasında Cenubi Çinin istiJası me- hududları içine almlf olarak göate- te General Kazım Özalp, Orgeneral (iğini inaanlık alemine gÖ•termİf o-

::1 d"1•11~lr:er.idkuvvetin.i t.emsitl ~evne h rı"lmekte ... ı'r. Euerul• .rıkan ncuyonal Asnn Gündu"" z, donanma komutanı a- )uruz. Hatayda yakm .... ~k iıtiıkrar -. er 1.. Diğer taraftan düşmanın er ta- selesi görUşülmü~tür. u ,, s-
a ku 

1 
• e .anayı, tıcare '. " t rafta gerilerine mütemadi hücumlar- Zeytungun Ja 10 nuan tarihli nid- ıııiral Şükrü Okan ve diğer zevat bu- ve barııının ne yolda düpnanlaruıa 

1 VVetıni temsil eden aıyase da bulunan Çin akıncıları bir çok Japon harbiye nazırı hcuında böyle bir haritanın mevcud lundular. kartı, ne gibi makaadlarla mücadele 
d.~rı. Bu iki kuvvet harbden ev- yerlerde müessir olmağa .ba. şlamış • "J • olduğu bu ga.a«te tarafından ilave Öğleden eonra raraıyı ve ,ehrin di- ettiğimizi bütün dünyaya duyur--:'llla. değilse de ekseriya bera· ııttı a etıı 2 "T dan b" ta tasa 

c Yül"iinıekte idiler. 11 adamları ve bu cilmleden olarak Pekının sek- edilmektedir. ğer görülmeye değer yerlerirli gezen mak için bun uygun ır vıw Y 

llll"~ • sen kı"lometre garbi cenubunda bulu- Tokyo, 27 a.a. -Royter muhabiri- a1ilOJt.TOU ClJ510tl1'10'S O~ Orgeneral Mariç, aaat 20.30 da kon- vur etmek güçtür. Bu s\D'etle franuz -• iatediği parayı temin edı- ı· 
Onı nan eski Hopeinin merkezi Paotingi nin itimada şayan bir menbadan öğ- va08iyonele bağlanan hususi trenle .ömiirge aiyuetinin en kuvvet ı aan-

· l·r ar da fütuhatlalriyle it a- zapteylemı"ştı·r. . ·ı 5panyada Belgr-..ıı- dog-ru İetanbuldan ayrı.ld.ı dıöı silahı, doğrudan doğruya kea-.. I"'- kA ı • h arı açıyor rendig- ine göre Japonya harbiye nazı- - • 
ı F·-k ar 

1 11 sa a J - Diğer bir Çin kolu da Çangşov ıs- ve iıtuyonda Millt mildafaa vekılı- dilerine karşı kullannuı olwuz.,, hu a at büyük harb . aplon~a- tikametinde ilerliyerek Tiyenç'in rı Sugiyama, istifasını vermittir. mizle, Genel Kurmay AM>aıltanı, İs- LONDRA MUKA VELESl 
rnüvazeneli gidi§inı a t ust l I 1 • • k iMZALANIRKEN 

. A k J 50 mil cenubuna varmıştır. Paoting General Man.akı' luırbiye nazırı Go·. n ·u· ·u· e rı n g e rı tanıbul valiıi, Donanma om utanı, ı.. a erler harb içinde aponya- ,.. ğ 1 ..ıı CUMHURIYET'te B. Nadir Nadi, 11a1t· b' ı k ile Çangşov'un kati işgalinden sonra ? mihmandarları tarafından u ur anuı. 
ırn oldular. Sonra ır ara ı olmuyor mu 1 h k · d!'-'-atıı· ve uzun ,._..J1 .. "'alar netice-et l l t" Çin akıncıları Hopeiyi ikiye bölmüş I n maSI Miıafir generale, are etı esnasın- ...,., ,,-- s-· 

l ae::.:!i:: ~::: Ş;~:a i!:~~- bulunacaktır. Tokyo, 27 a.a. - Son haberlere Londra, a
27 

a.a. _ Talı" karı .. nmzlık da, istasyonda askeri merasim yapıl- sinde lngiltere hükümet
1
i
6
y.Sle üz.~rin-

d · · h b" :r-- dt de mutabık kaldığımız mı yon . ııaranti eden ve ertesi sene e J l b"' ç· k göre, general Magakının ar ıye ne- Sov • • • 
~ ·ı 1 apon ar cenu ı ıne UR ·er komitesinde mü&tenkif kalan yet- liralık kredi mukavelesinın JmZ&M 

h aı ahlarını azaltan mukave e- rıkarı,:orlar zaretine tayini daha kati olarak tes- lcr birliği müstesna olmak üzere d-~~ münaaebetiyle yazdıiı bir bq ma-
'-•ırada imzalanmııbr. Bundan Hankov, Z7 a.a. -.:._ Kantondan alı- bit edilmiı değildir. bütün azanın müttefikan kabul ettıgı YUQOSlavvada kraliyet kalede e•ki devirleri batırlatm•kta 
~ ~u ile aiyaset adamları ara- projenin başlıca hükümleri 'unla;<tır_: • J ve normal ıartlar içinde kredi bula-
t·b·~~ili.f belirdi: Ordu Japonya- 1. - Gönüllülerin asker, bahrıyelı, muhafız kuvvetler'• mıyan oamanlı hük. iim.et.inin in.sa.. DA 

1 ".. ıı genİ§leme ve inkip.fına en· k ·· w w _ı... t 
1 1 k • tayyareci ve sivil eksper olma . uzer:: hüsran veren vazıyetinı t11SVa.ruz e -
Ol'düğü bu mukaveleleri orta- Romanyada (ekos ova ya dört sınıfa taksim edilerek gen alın- tirerek bugüne geliyor ve diyor ki= 

1 kaldırmaya çalııtı ve nihayet maaı, IİYaSIRlft ylldönümü "Şi.mcli gözlerimize ~amı~~ruz. 
. &enesinde yapılan bir emri 2. - En az yabancı muharibi bulunan - Bütün bunlar yinnı sene :ıçmde 

ile muvaffak da olmU§tur. meseles•ı etral,nda İspanyol tarafına 10.000 yaba~ı mu- Belgrad, 27 a.L - .. Yugoslaıvyanm ne çabuk m...al oluverdiler J 
aiçoryd•nm kolay i•tila edilebil- Demir muhıfıılır haribin geri çekilmnini müteekıp mu- temeli" baflıfa altında Samueprava Di7oruz. . 

or unun vaziyetini takviye et- haripli..k haklarının vcrilmeei, diğer gazetesi, kırallyet muhafıa kuvvetle- Cumhuriyet hükümet.inin büdceei 

1 
' 

1 -ı.. d-ı.·ı· ri süvari livuının yilzilncll yıldi:Snll-
~ ,__ yapı an emas ar taraftan gönillliller bir ni-..ct .ul ın- . bu"""' yer yüzünde pek az de"Yletl .. '"a-t L,_.,J J "ile- ( 1 ı mU milnamebetiyle evnlki gün Naıb ·-
. u .. •nıan sonra apon mı hk ld de geri alınacaktır. Sovyet er yanız rın· kine naıib olabilen bir aag-lam-ın r f h 1' b" reisi ma Om o u . 1 d . ) Prens Pol tarafından söylenen nut-d .e a nu tehlike ı ır macera Prag, 27 a.a. - Ba•vekil Hodza .• bu noktayı kabul etmı' e rır. . k lıkta. bulunuyor. Doet devletten te-ettıkle · fü' uh l't'k dan ::r • • ı kun ehemiyetini tebarüz ettırme te 

n t at po ı ı asın · Lo dradakı 3. • Gönüllülerın gerı a ınmaaını m"m ettı'g-imiz kredinin büdce ile ala--.d. manayi • • • k" f Çekoslovakyanın Parıs ve n . . kom. e şöyle demektedir • ~ •· ~ ticaretin ın 1f& ~- BUkreş, 27 a.a. - tkin.ci k. ol.ordu- orta elçilerini kabul ederek kendılerı kontrol odecek olan iıki ıayonun v • kası voktur. Kredi. memleketin eko-
bu"· bu"tu··n· • ld1- .. ilıe a erlenn • 1 , L • •• , . n -1 • ____ 1 • ..:._.;ı __ ıı: aHn --'""=ı fr.:ıns1,. v,. • .. r.•T's .. ..,.be gU.nH "'l•lif,• nllai. ... ~"'- -:-.--ılıa" __ L ____ ..ı_ı-~:-L:.-L--

cıla- h açı r. Aau.t:r r JJoıı- •"ren bir' ~~;ak;~.,.~ .. ,..llO~r~ ~tr m ; .. u-·· ..... -:l ... Ç. ok" -u1:ı;--k.s ..... mes-ele .. P-ortekiz hududlarmda kara kontrolu- sadüf olunur bir tlSren tertib edilmiı- - " :ıwu -...l-de ~~t-~ 
1 .. -: ta •i menfaatleriae düt- u ıu~ çiler bqvekı e e Ol ova ya - l ü harcanacak ve e etm-. :ıa .uıp-
ük ıle İttibam ettiler. Ve ordu 3.30 da Kadreano davası hakkındaki sinde Fransaıun ve tngilterenin vazi- nun yeniden te&iai. Geri alma itleri tir. Kıraliyet muhafız lnrne1tdı~.r 0• 

0
- miz muvaffak eserleri çallfll'& kabi-

-.:ı_ k · e dört gUndenberi "h t 30 Un ari nda batlamazu -·ı· Jı'vasrnm yUstlncU yı on m 
f -:-.. İ.nkitaf eden bir nevi alke- ararını vermıt v yetlerini anlatmışlardır. nı aye g z 1 ..... 6 liyetimizle mütenaıib bir tekilde ı.. 
ll§ı devam eden mahkeme bu suretle so- Franaa ae.rbntçe harekot etmek hak- münasebetiyle seferle dolu bir aıır-

Yet ;ı: auykasdlara çıiır açtı. Ni- na ermiştir. Yarın yapıl.acak aeçinı kını kuaııacaktır. • tık tarihi olan bu cUzUtam için mera- tarmamıza yarıyacaktır. kal 
• hirı · 

37 
sene•i ıubatında Hirota Kadreano 10 sene kalebentliğe Prae, 27 a.L - Önilmlizdcki pazar 4 •• Kara kıontrolu ile bearber denb ılın yapılmııtır. Bu mümtaz kıtaya Neticenin parlaklığına bütün -

~ ordunun tazyiki ile iktidar- 6 ıene medent haklarından mahrQ.m 2480 nahiyede seçim yapılacaktır. Bu kontrolunun da bqlamuı. mensup olan nalb prens Pol bu mU- bimizle inanabiliriz. 
Çekildi. Ondan .anra politika- kalmağa ve 2000 ley mahkeme maı-- nahiyelerin 697 si almandır . v4: bur~- Tali komite gele«k .. ıı ve pertcm- nuebetle manidar bir nutuk •öyle- lngiliz maliyesi gibi heubmı bilir. 

a~~ il~ sürdükleri namzedleri raf 1 öd emeğe mahkfım olmu9tur. l.ırda muhtelif partiler tek bır lıste Ü· be günleri toplanarak bu plinın tatbi· mittir. Naib prenıln, milletimizin zi- realist Ye kıvrak · bir müea.eaenin 
l'ltÜdab\ll etmediiinden Japonya zerinde anlapnıılardu. ki için ihtiyar edileceJc maaraflar me- bayat bir ıembolU olan genç kıralın pek az devletlere kartı beslediii i-
da det hükümetaiz kahnıttll'. Bu B. Sırang'ın aeyahaı aebebi ıeleeini görütecek, cWnhuriyet.çilerle etrafmda bizi birlepneğe davet eden timadı Türkiye Cumhuriyeti Hiikü-

buıün hariciye vekilliğine geçen Beynelmilel kıhc müsabakasını nedır ? franki•tıer nezdine gönderilecek oıan ıözterı bir 1avaıye anıayııiyıe tariht metine kartı ıe>.term•i bu hmıuta 
;~aı Uıaki de vardır. Londr•, 27 a.a. _ Politik mahafil, komisyonların uiunı ıeçecektir. vazifesini yapan prensin bütUn ıöz- kuvvetli bir faktördür. ,, 
r 1 "Yet ordunun tasvib ettiği Ge- bir İtalyan kazandı halen Pragda bulunan B. Strangin su. Dünkü içtimaın bidayetinde Lord teri gibi Yugoslavyada heyecanlı bir INGILTERE'NIN TORK · 
a. Hayati baıvekil oldu. Fakat det almanları mıntakuında bir tetkik Plimut, komite aziaını hüımil niyetle ikiı bırakacaktır.,. DOSTLUCUNA VERDICI 
lası Partılerin parlamentoda yap· Prag, 27 a.a. - DUn aktam Piesta- _,_ ı ı.... ı i har«kt etmeye davet etmiştir. KIYMET 
•rı obstrüksiyon yu"'zünden bir .. yapacağı ve ÇıtıAo. ova.,,a nazır arı - t 

ç a nide yapılan beynelmilel kıhç musa- le görüşmelerde bulunacağı haberini çtimadan sonra mumaileyıh Sovyet KURUN'da Bay Asım Us aynı me-
er; y sonra İ•tifa etti. lıte bunun bakasını 7 galibiyetle ve hiç bir mağ- 1 Iamaktadır elçisinden Moskova hükümetini kara- Bir alman plin6rü Alplır1 adı sele Üzerinde yazdığı bil' bq maka-
. ~di!' ki Prens Kanoe kabine· ı b · l l Old ya an • d'l d" - · · · f' · T"" k'-te kil u iyete uğramadan ıta ya ı o Strang, yalnız Pragda ingiliz elçisi rın rta ı ve ıger azanın reyıne ıştı· lede Taymis gazeteıinm ur • .. -

• 1 
1 etmiıti. Ayan meclisinin re- Montanı kazanmııtır. B. Nevton ile görüşecek ve herhalde rk etmeye te§!vik etmesini istemiştir. Bem, 27 a.a. - Milino tipinde ve hakkındaki makaley; ba.hae mevzu 0 
an Kanoe, imparator aileaine ·ı f d k 'd 

rtaub h . d Gene italyanlardan Maseiyotta ı e hiç bir müşahid vazifesi görmiyecek· G pd J alman Harh tara ıh an ıev ve ı are ederek fÖyle diyor : 
' · ve em ordunun itıma mı Perenno, ikinci ve üçüncü olmuılar- racıe ·vapurunda tevki edilmekte olan bir alman pllnörU, i'- "Şunu da ilave edelim ki c-:ıaı Ba 

·~~'e ~~ de aiya•İ partilerin fev- dır. tir. edilen iıa(yan mü,Öhid tirik etmiı olduğu beynelmilel yel-- yar kabinesinin takdir ve tebrike ta· 
._.. ~r şahsiyetti. Teşkil ettiti "enle uçuı müsabaka11nda Alpları yan bir muvaffakiyet ile batardıiı 
"llrnetin ki' k d' h" • B' ı k Londra, 27 a.a. - Dün ademi müda- ,,.. ·ıı· · ... ·L--ı te ıne ve en ı uvıye· ır ame e arısının a•mal(.a muvaffak olmuf ve Majör bu kredi kombinezonunu ı ı • ..ı~ ba,_ıla--1- ı K h"'kA hale komitesi tarafından ittih•• edil- ., ı; f d d-L-

a '"&& o uraa anoe u u- G t • • • .... gölU yakininde italyan toprağında ye- bakımından da ayrı bir ay a ...._ 
eti, aiyasi partilerle ~unun rnüta- Q%e emız IÇln mit olan karara tevfikan İngiltere bil- re inmlttir. Bu plln8r, geçen sene temin edecektir. Zira lngi~~e~ 
i~! ~yılabilirdi. Kanoe, kabine- 1•kı• mem Ur aııkını o .. ldu .. rdü kümeti Barselondaki elçisi Gractepd Salzburg. Uden seferini yapmıf olan kredi ile alınacak ,eyler. do·YJZ· ıle 
·• ıçıne •ub tt d • ..:.v vapurunda bulunmakta olan italyan ~ ı.. __ 
"L • ,.. a a or unun taz,-ı tayyare ve pilot da aynı ıeferi icra deg-il, mal ile ödenece1'11le

1
gore ~ ıllltid-...:ı__ d" .:~...::ı H' • d mütl.llhidinin serbest bırakılmasını ta- l'k a.ldı. -- Ur- ... en ırota yı Zonauldak, (Huıuıt) - Mehme .,- etmi§ olan pilottur. on altı milyon isterlin ı a ıf "enf alınacaktır •- 1 k leb etmeye ve bu mütahidin ne gibi bund&n 

~· Vakfıkebirli adında bir ame e, arıu- hal 1 d h' . 'f _..ıı. 1 . vasrtaaiyle lngiltere pazarı .. ~Ya • ·ı · ·1 ve §atr ar a ıhnde tevkı cuı mıt il 
1• sı Partı erle ordunun bir nevı nın ltıkı olan Ahmedi tabanca ı e sonra Türkiye ihracat ma arı lÇID 
ıay..... ı Ka · AkRamları ""n ••k"ızden ı"tı" d olduğu hakkında izahat iııtemeğe me- ler, Pennoroya tepesinin cenubunda · ı caktır a ..... • · -··U o an noenin kabinesı ır '' ..... • yaralamıı, bıçakla da vUcu unu on- •• 1-ıam bir miifterı o .. a . . ; ... -.. 1 ku b et • d t h"h 1 mur etmittir. Uh" b" r.r.k tepeclr" · t' dad t · - !1- : __ ...ı t VYet araamdaki mücadeleyi aren gaz emız e aa t be9 yerinden didik didik ederek ö - m ım ır r ı ıs ır e mıJ- zamanda türk - inıılız &&t~ı mu-

:~tll'nıaya memur bir bant hüku- iılerinde çalıımak üzere iki dürmilttür. Katil bundan sonra ~U- lapanya aularında batınlDn in· lerdir. aebetlerinin bu tarzda gen11leme-
ı olacaktı. Fakat hadiselerin ga- memur alınacaktır. Aylık yük bir ıoiukkanlılıkla polise tealım U' Son gilnlttde frankocuların tecavü- n.•.k. emleket arasmdaki do.tluk 
tec ıı· • 17 ıs vapuru hakkında tahkikat i · sı • 1 m · h' • 1 e ıaa ola!'ak, bir harb kabine- ücretleri yüzer lira olacaktır. olmuıtur. " zil tiddet nı artırmıt ise de eaulı hiç- bailarmm da kuvvetle~ıne ız-

o .°'uıtur. k.anoe'nin iktidara geç- Bu memurların intihabı i- Londra, 27 a.a. - A,"emi müdahale bir hedef ele geçirememitlerdir. met edecektir. 
:den b~ kaç ay sonra Çin ile çin S haziran pazar SÜ· lımlHI yıplll<lk kıllllf komitesi, Valenaiya limanında Franko Frankonun kıtaatı Mora dö Rübietoya Fikrimizce Türkiyeye doatluk te-

.. k Y~ mucadele Japonyayı bü- nü gazetemiz idareıinde bir tayyareleri tarafından bombardıman doğru bir yol açmak için müfkülitla . tı veren her hanıri bir devletin 
Ltll\dık. Ya

8
Ml. a bir harbe sürükle- 'h 1 hmit, (Huıuıt) - Müzeler umum edilerek batırılan Great • End vapuru çalışmaktadırlar. Ancak bu kıtaat, mh"ı~yatındaki samimiyeti anlamak 

il müsabaka imtı anı yapı•· k l" b" üdaf -1 e ır. .1r darbede yere serilmesi müdürü B. Aziz Otan ıehrimizde bu· hdiseai hakkında tahkikatta bulunma- uvvet 1 ır m aa ıi.temi karıısın- . İİl bir tek miyarı vardır. Bu da 
eıten Çın, Şanghay, Nankin ve caktır. lunmaktadır. B. A'ziz Otan, orhan ğa İngiltere hUkUmetini memur etmiş· da bulunmaktadırlar. füı-kiyenin kuvvetlenme•İni ve bey-
v almdıktan aonra da mücade- Lise mezunu olmak prtİ]•- semtinde ve klğıd fabrikaıı memur- tir. Park, 27 a.a. - Dün gece saat 21.30 nelmilel bayata hatırı .ayılır bir dev 

· 
1~ devam ediyor. Japon kabine- le bu müsabakaya ıinnek lar evi etrafında yapılacak kazılara a doğru Serber üzerine bir çok tayya· Jet olarak tanınmasmı, o devletin k: .Yeni bqtan tanzimi çoktan iıtiyenler ıimdiden ıaze- nezaret ettikten ıonra latanbula dö- re gelerek iataıyona ve civar yollara gerçekten iatemeaidir. itte İngilizler 

ntyordu. temiz idaresine müracaat et- neceğinl ıöylemiı ve lmıitin .zenıin Hu .. ku" met~ı·ıer muhtelı'f 10 tane bomba atmıt ve bu yüzden yol- aon hareketleriyle İürkiyeye kartı İtte K· ... -· · · d" - b bı"r mü•eye --Lib 1 1 da il4 ve cu istaı o b" aınl rı ı ki 't" dl d \alo • --nm tım ı yaptıgı u- melidir. • muı o aca mı "' y n ınurnın pencere c a d~t u annın ve ı una arınm ma 
· Çınde harbm uzamaama taraf- Linn bilenler tercih olu- eylemlıtlr. lmıit tarihi içln çok kıy- kırılmıttır. İki kiti hafif surette yara- di bir delilini gÖ•tennit oluyorlar. 

r ~~Hdı.iı ötedenberi malum olan nacaktır. md.e
1
tli kveadiikalar elde edileceli .zanne· cephelerde.ile' rllyo' rlar lanmı§tır. Dostlukta samimiyete kartı aynı 

1 ırota çekiliyor. 1937 tU· .J 1 me te r. Tayyareler bir saat sonra tekrar derecede sa.ınimiyet iae tiirk mille-
bnda kendi tazyiklariyle iktidar- \..ıı.,._____________ A d d k' k • • gelmişlerse de müdafaa toplarının a- tinin karakteri icabıdır. Onmı için 

düıen Hirota'yı aakerler, bir J in a e im YalİJefİ (0 iYi Barselona, 27 a.a. - Şark cebhesin- te§i karfııında kaçmıılardır. ingilizlerin türklere kartı gösterdik 
~edenberi zaf ile ittibam etmek- Aydın, (Huıuai) _ llimizde yaz- de dü1'D41n, Pirenelerde mukabil bir leri iyi duygu eserleri türk milletinin 
ıdil F k Ve a•keri ananeye bailıdır. Binaen- k ld 

er. a at yerine geçen Ugaki 1ı ekit vaziyeti çok iyi gitmektedir. taarruzda bulunmut i.e de bir netice Tayyarecı·lerı"n /rankocu o u- kalbinde karıılıksız kalmıyacaktll'.,, &ak ı · aleyh artık askeri bir kabine halini 
.1 er erın tam itima.dını haiz bir • Havaların yağmurlu gitmesinden ve elde edememi,tir. Bu mukabil taarruz 
'-•- d ··ıd· alan Kanoe hu··kuAmeti· i.rin .. üphenz ;,u ı'ddıa' edı·lı'yor ··• egı ır. T T tav olmamaaından geciken ekim işi eanasında cumhuriyetçiler, Tremp ö- " 
lii-t d b Hirota'dan daha yakııak alan bir · · 

"" a an aonra aıvekilliğe çiftçımızin gayretiyle telafi edilmi§· nündeki hatlarını yavaş yavaı ve fa- Paris, 27 a.a. _Dün gece Frankocu 
ed ı k ·ı • .. ··ıd hariciye vekiltc:lir. Çin harbmı aaker- · G k . b" 

o ara ı en suru üğü halde tır. ere pamuk ve gerekse diğer kat emın ır surette ileri götürmüş- oldukları iddia edilen iıpanyol tayya-~el k b" _,_ • ler baılamı...,ır. Ve bunmı muvaffa-ce çı an ır a-crı ihtilalde T' yazlık ekiş geçen yıldan çok fazla- lerdir. 1 · f da s be · bombardı-
tı..... b" 1 k ld kiyetli bir neticeye götüriibneai ja- re erı tara ın n er rın 

d -·"ıi za ıt ere arıı a ığı vaziyet dır. Bunda Nazilli pamuk ıslah istas- Şark ccbhesinde Alkala dö la Selva- manı hakkında hariciye nezaretine he-
o~Yı • ı k ı h""k"" • pon askerleri için bir haysiyet, hatta k · d ııy e as er er, u umeti kur- yonunun va tın e ve fazla mikdarda dan Bübieroya giden yolun iki tara- nüz reemt rapor gelmemiftlr. 
••rna mani olmutlardı. Bununla hayat memat meselesi olmuttur. Ha- cinı pamuk tohumu dağıtmasının, fında muharebe devam etmektedir. Hariciye nezareti bu raporu alır al.-

abe U k" J _,_ l'k riciye vekilinin değipnsi, bu azmin h _..: .. t 
.1 r, ga ı aponyanın •-er ı köylünün to um tedariki için geçen Hükümetçilerin kıtaatı, •iddetle mu- maz, eğer tayyarelerin hüviyeti tC111U.ı -. .. !' • yeni bir ifadeeiclir. ::r 

.e ve aıyaset sahasmda temayüz yıllardaki müşkilitı görmemeıinin kavemet etmektedir. ediline, alikadar makamat nezdın-
kuvvetli ,.Uiyetlerindendir. A. Ş. ESMER de büyük yardımı olmuıtur. CiudiI uımıakaiqıda cumburİJ.Ctçl• de derhal prote.tıoda bulunacaktır. 

İtalya krah Trablusta 
Trablus, 27 a.a. - Hükümdar refa

katinde mareşal Balbo olduğu halde 
dün akşam saat 20.30 dan biraz sonra 
Trablustan hareket ederek tamir edi
len Roma tiyatrosunda lfijeni an To
rid piyesini seyretmek üzere Sabret
haya gitmiştir. 
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"Muaveneti Milliye" Nusret Mayın 

1remiainin akaine olarak Rumeli kı
yıaını takib ederek boğazdan aşağı 
.üzüldü. Hiç belli etmeden 12/ 13 
mayıs 915 gecesi bizim Kerevizde
redeki hatlarımızın hizasını geçti, 
gece yarısından aonra saat birde 
en yakm İngiliz zırhlısınm (golyat) 
kara ailüetini gördü. 

lngiliz zırhlıları o kadar emin ve 
korkusuz idiler ki önlerinde kendi 
emniyetlerini temin eden ne bir ka
rakol hattına ve ne de ufak gemile
rin dolatmasına lüzum görmemi~ti
ler. Mamafih karanlıkta ve bir hay
li ötede görünen torpidodan bir iın 
iç.inde §Üphe ettiler. ltaretle nere
den geldiğini ve kim olduğunu sor
dular. 

Bizimkiler İngiliz tifrelerini ve i
pretleTini rnüteaddid defalar zap
tetmi~tiler. Onlara benzer cevablar
la yabancı olmadıklarmı anlatmaya 
ç.alııtılar, tabii pek beceremediler. 
KarJıda §Üphe arttı, aualler aıklat
tı, fakat yukarıda demiıtik ki, ge
mi yollu, akıntı da yardım ediyor, 
Bu kısa aual cevab cmasmda bizim 
torpido İngiliz zırhlısına bir kaç 
yüz metreye kadar yana§mı§ bulu
nuyor "ve bat taraftaki üç torpidoyu 
birden dütman zırhlısı Üzrine gön
deriyor. Bir an<la büyÜk bir gürül
tü duyuldu, arkasından da yüzlerce 
insanın canlar dayanmaz feryadı 
ifitildi. ( 1). Sesler aanki boğaz akm
tısiyle atağı doğru akmakta olan 
insanlar tarafından çıkarıhyonnuü gibi 
gittikçe uzaklaııyordu. Kerevizdere 
yanındaki fransız aiperlerinde bulu
nanlar ön tive fırlayarak on dakika 
kadar bu sesleri dinlediler, diğer 

harb gemilerinin projektörlerini ya
karak bir ıeyler aradıklarını gördü
ler biraz aonra &esler kesildi ve her
kea uykuya daldı, ancak ertesi sabah 
bir türk torpidoaunun İngiliz golyat 
zırhlıamı torpillediğini duydular ve 
ingilizler de bu gelen torpidonun 
kıçı açık denize müteveccih olarak 
ters vaziyette ve sanki devir yapan 
bir İngiliz toıı>idosu imit gibi akıntı 
·~i· cı"'l"'.-k hil ... v11.ntıimı ve bu 
aayede golyata yaklaştnıf bulundu-
iunu,, i~e ederek kendilerini mazur 
göıtermeğe çalıştılar. 

Hakikatte bizimkiler torpidoları 
ne §ekilde göndermit olurlarsa. ol
&Unlar bir ingiliz zırblısmı gafil av
layarak batınnıtlar, yani buradaki 
düıman deniz kuvvetinin hiç değilse 
onda birini sa.fdan hariç kılmıtlar 
ve en mühimi de demir atıp bombar
dmıan yapanlara karadakilerin pek 
de "kU§ gibi" tehlikesiz bir av olma
dığmı anlatmıttılar.Kendileri de aağ 
ve aalim geldikleri yoldan dönerek 
üalerine vardılar. 

Bundan on iki gün sonra yani 25 
may111ta ve tam öğle Üzeri (saat 
12.30) da gene Seddülbahir mevzi -
mizin sağ yanında "Triyomf" İngiliz 
zırhlıaı gene demirini atmış, &akin 
aakin Arıbumu mevziimize yandan 
atet ediyor, tam i&a.betli gülleleri?i 
gönderiyordu. Güpe gündüz ve hıç 
beklenilmiyen bir anda bordasında 
dehıetli bir infilak oldu, gemi daha 

kendisini toparlayamadan çok kı&a 

(l] Bir fransız Subayının hatıratından alın-
mı§tır. 
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ULUS 

Ankara : 

Bir sanat ziyafeti 
MAKBET 

Öğle Neşriyatı: l3.30 Ka 
neşriyatı - 13.SO Plak: Turk ırıu il 
halk şarkıları - 14.15 Dahili "c lıJ' ları 
beri er. ra.b 

Yazan: M. Şevki Yazman 

..J 
Seddülbahrde düıman elinden mitralyöz kapıp bunları ateı 

altında siperlerimize ka~ıran askerlerimiz 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun dram 1 olan bır trajedinin yetişmekte ve hatta 
ve tiyatro kısımlan sanatkarları, bir şimdiden yetişmiş olduğunu bize müj
haftadan beri şehrımizde, Ankara'nm deliyor. Sami Ayanoğlu'nun sanat ka -
sanatseverlerine yüksek bir temaşa riyerinin parlak muvaffakiyetlerinden 
zevkini tattırmaktadır. mürekkeb bir silsile olacağını şimdiden 

5 hazirana kadar sürecek olan bu tahmin etmekte hata yoktur. 
tiyatro ziyafetinin repertuvarı arasırı- Eserin aynı derecede ehemiyetli ve 
da, bilhassa Muhsin Ertuğrulun büyiik müşkil olan Leydi Makbet rolü, büyük 
sanatım bir kere daha alkışlamak fır- sanat kabiliyeti herkesin malfunu olan 
satını bulacağımız Şekspir'in "Kırat kıymetli sanatkar Neyire Ertuğrui ta
Lir'' ve Necib Fazılın ''Bir adam ya- rafından, kendine has kuvvet, ve haki
ratmak'' dramları yanında Makbet gi - rniyetle başanldı. Neyire, gözlerimiz 
bi. Per Günt gibi ve dost Yunanistanın önünde, emellerine varmak için hiç bir 
sahne hayatını ilk defa aramızda temsil vasıtadan kaçınmayan ihtiraslı ve ira
eden "Fidanaki" gibi çok kıymetli e- deli Leydi Makbeti tam bir muvaffaki
serler vardır. yetle yaşattı ve yalnız rolüne değil, 

Geçen akşam, tiyatromuz bize sahneye de hakim oldu. 
Şekspir'in ölmez faciası ''Makbet'' i sey Galib Arcan, Emin Belli gibi kıy

rettirdi. Makbet, büyük temaşa dahisi- metli sanatkfirlarımızın, kısa rollerin -
nin eserleri arasında en güçlerinden bi- de ustaca oynadıklanm kaydederken, 
ri, adeta bir tiyatronun seviyesi için eserde genç elemanların konuşma, per
mihenk taşıdır. Şekspir'in pek az eseri vasızhk, rollerine tesahüp ve canlılık 
Makbet kadar muğlak, mübhem ve an- hususunda. tecrübeli ağabeylerinden 
)aşılması zor bir felsefe ile yüklüdür. Peri kalmak şöyle dursun, hatta onlara 
Makbet temsilinin muvaffakiyete er - üstün bile göründüklerini belirtmeliyiz. 
mesi için küçük rollerin bile usta sah - Bu nokta üzerinde bilhassa duruyo· 
ne kabiliyetlerine tevdi edilmesi şarttır. ruz. Türk sahnesinde yeni unsurların 
Esasen İstanbul Şehir Tiyatrosunu yetişmediği iddiasının ne kadar boş ol
şimdiye kadar bu güzel eseri ele almak- duğunu anlamak için, göğüslerinde sa-

Akşam Neşriyatı: 18.30 ÇD' ~:-, 
karagöz (Küçük Ali) - 19.15 'fı/ b 
kisi ve halk şarkıları (Servet Adrıı= 
kadaşlan - 20 Ankara ilkbahar at 
rırun ikinci haftasında koşuya i~tı 
cek atlar ve !ıazaııma ihtimalleri 
konl!ljma: (Abdurrahman Atçı) f 
Stiıdyo salon orkestrası: 1 - Ernst G 
Standchen im Laubengang. 2 • 
Brusso: Canzonetta. 3 - Mannft 
Karnavalı Traum. 4 - Tschaiko•lt1 
role. 5 - Giovanni Carlys: A DulC 
Ludwig Siede: Dııs CigaretterUll 
Julius Fucik: Traumideale. 8 - S 
Serenada ltalien - 22.00 Ajans h' 
- 2.2.15 Yarınki proğram ve 1stiltl 
f stanlm1 : 

üğle f\ıeşriyatı: Pli .. 12.30 .. 
musikisi - 12.50 Havadis - 1s.0S 
türk musikisi - 13.30-14.00Mubtelı 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: ıs.30 Pli~ 
musikisi - 19.15 Konferans : Oll 
namına: Tıb fakultesi profesorl 
Dr. Akif Şakir Şakar (deniz kıyılıı 
aıın vücuduna fizyolojik tesirleri) .; 
Borsa haberleri - 20.00 Necmettı 
ve arkadaşları tarafından turk mu 
halk şarkıları - 20.45 Hava raporu"' 
Ömer Rıza tarafından arabça <)ylef 
Belma ve arkadaşları tarfındn tuıl 
kisi ve halk şa rkıları (Saat ayarı) .,,. r 
ORKESTRA : l - Suppe: Bokaço. Z 
man: Omaj, vals. 3 - Rosey: Ente 
4 - Rebi kof: Larbr dö noel - 22.ıS 
haberleri - 22.30 Plakla sololar. o 
operet parçaları - 22.S0-23 Son 
ve ertesi günün programı. 
Avrupa : 

tan alıkoyan da temsildeki bu güç- nat aşkının çarptığı hissedilen o genç V.l:"ı:. ı.~ \l'E OPERETLER: 19.ı 
lükler değil midir? elemanlan görmek kafiydi. Bütün te- lin - 19.45 Viyana - 19.SS Bero 

G t.~ ' ğ" • · ı mennimiz bize bu kadar vaidler veren - 20 Prag - 20.15 Paris - Eyfel ~ eçen anuam seyretti ıınız temsı , 20.30 Strazburg. 
bütün bu ıüçlükler göz önünde tutula- genç sanatkarlamnızın, üzerindeki ORKESTRA KONSERLERİ vı> 
rak, çok muvaffak olmu"' sayılmalıdır. yürüdükleri yolu, kendileri için meslek FON1K KONSERLER: 12 Alm~ 

- ~ d' 1 • yanlan - 18.45 Moskova - 19.30 ı 
bir i.n içinde, bir kaç dakikada bat- ı mafih bunu kara ordumuzun tama- Ve bu muvaffakiyeti tebarüz ettirir - e ınme erı ve gençlik heveslerine in- - Recyonal - 20 Breslav, Moskova,,. 
tı gitti. Diğer İngiliz gemileri ne bir men serbest kaldığı manaaında al- ken, bilhassa, ancak bir temsil için ha - hisar ettirmemeleridir. Paris - P.T.T. - 21.15 Ltiksemburı· 
denizaltı peleskobu gördüler, ne del mamalıdır. Çünkü bir müddet son· zırlanmış olan sahnenin teknik kifayet- Makbet temsilinin muvaffakivetin- ODA MUSt~tst: 19.30 Milano"" d d 1 · Doynçlandzender. 
bunu Cebelüttarık boğazını dol8§A- ra düşman büyük çapta toplar koy- sizliğini, itibara almak lazımdır. Haki- en ° ayı bütün artistlerimizi tebrik SOLO KONSERLERİ : ıs Stkoıı; 
rak gelen alman denizaltı gemileri- duğu su kesimi a zbasit tekneleri (Mo- katen bu noktayı ihmal etmek, temsilin ederiz. - Y. N. ıs.10 Münih - ıs.ıs Viyana - ıs.2 
nin muvaffakiyetine atfetmek iste- nitör) gene sahillerimize sürerek bıraktıgv ı intibaı bir misliyle darbetmek lav - ı 9.301Stokholm. NEFESL SAZLAR (Marş "· 
mediklerinden daha ziyade serseri mevzilerimizi denizden yan ate§İne lüzumunu bize unutturabilir. Bütün 0 Breslav - 8.30 Keza - 10.30 Ha111 
bir mayına çarptığı zahabına düıtü- nldığı gibi İcab ettikçe bizzat filo girip çıkıştaki intizamsızlıklar ve düş- Türk hava kurumu genel 12 Hamburg, Münih - 12.45 Prııı 
ler. (Hakikatte 21 numaralı alman da gelib bombardmıan etmekten Stokholm - 16.15 Var§Ova - 18.ZO meler, kapı gıcırdamaları, elektriklerin - 19.10 Frankfurt. 
tahtelbahirinin attığı torpido ile geri kalmıyor. idaresindeki kararsızlık olmasaydı, ki merker· toplantlSI ORG KONSERLERİ VE KON 
batırılmı§h.} Sonrn bı·r nokta daha var. iki al- t b l'd k" h ed 1 d v k 14.20 Stokholm - 18.20 Königsbcrg lk" • 

2 
.. stan u a ı sa n e o ma ıgmı uv- Hamburg _ 19.10 Viyana _ 19.20 ~ 

1 ~ sonra Y~"?1 7 ~.ayıst~ a~- man denizaltı gemisi gelip Çanak- vetle tahmin ediyoruz, temsilin üzeri - Türk Hava Kurumu B&§lcanlığııı 20.10 Kopenhag - 21 Milano. ı 
nı denızaltı g~mısı Secld~lb~hır lı- kale önünde iki İngiliz zırhlısını ha- mizde bıraktığı intiba şüphesiz ki o d HAFİF MÜZiK : 6.30 Alman ist 
manmda ve b. ır . ço. k gem. ıle. rın ara- tırmca alnıan gazetelen"nın· yayga- an : ları - 7.10 Kolonya - 8.30 Almaıı 

nd d 
1 

M 1 niSbette daha kuvvetli olacaktı. Genel merıkez kurulu bugün.saat 16 yonlan - 10.30 Viyana - 12 Kônı 
sı a uran ıngı ız &Jestık zırh ı- rayı kopanp Çanakkale zaferinin da l 1 k Stuttgart - 14 Laypzig, Stııt~rt~ 
amı dA bir torpil ,;ile ve~~ ~µpe ... ı...,,.n ta.htolhııbi~ı .. ..; •·--&-..ı... Makbct tema~ bilhassa karftUJJS{t , at! ayı toplantısı!1~ ~.P!~:?tı~ Y.r.ıo-narnau'1;-- 10 Alman lstasyoıı 
gündüz denizlıı aibıne yoUadı. \Ma- kazanıldığını aleme yayacaklan xuyaugu yem ymcuc: no "Y· ' lunmaları rica olunur. 18 Berlin - 19.10 Alman istasyotı~ 
jestiğin batırıldığı yer sığdı ve ev- malum. Fakat ne garipdir ki bu &e- memnuniyet verici bir hadisedir. Ese - 19.15 Stuttgart - 20 Kolonya, Van"' 

ı k d v b " · d ·· rin asıl agvırlık merkezini teşkil eden 20.10 Hamburg - 20.45 Tuluz -
vece oy ugumuz ır resım e go- fer onlardan bizzat Liman §İkayetçi Monte Ceneri - 2.2.30 Berlin, Stutt( 
rüldüğü üzere yan tarafı ters dön- oluyor. Çünkü bu sefer kendisine Makbet rolü, tiyatromuzun yeni yeti§- Davet Z2.35 Viyana. 
mÜ§ olarak uzun zaman bir balina raci olduğunu zannettiği Çanakka- tirdiği gençlerden Sami Ayanoğlu'nun Türkiye İt>İrı l\loskova,lıı 1 
g ibi göründü durdu.} Ve bu sefer le zaferi taksı"me ugrv uyor demekti. omuzlarmdaydi. Bir trajedi artisti için _ :l' 

İstanbul tatbikat mektebi mezunla- R İngiliz zırhlıları alman denizaltı ge- Biz bu tcrefin asla Limana raci ola- lüzumlu fizik ve moral, mükemmel bir adyo konseri 
· al'k 1 b · rı: 29 mayıs pazar günü Orman Çift- S 1 .. misinin periskobunu görerek kendı- mıyacağını bilakis çok büyiik kusur- tenasübe m ı o an u genç artıst, ovyet er Birliği Radyo Komit .. 

J 
• • v k • . 1 b • d 1 Makbet temsilinin en kuvvetli rüknüy- liği lokantasında birle~eceklerinden Sovyetler Birliği ile dış memleketi' 

erını a§agı çe enın &ersen maym ar lariyle bizi ir çok güç urum ara bütün mezunların 3,45 treniyle Çift- sında kültür munasebetleri cemiyeti 
olmadığına iyice kanaat getirdiler. sürükledigv ini bidayetten beri riyazi- dü diyebiliriz. Türkçeyi çok pürüzsüz fından 29 mayıs gecesi bilhassa Tur~ 

liğe gelmeleri rica olunur. Tertib he- · b' d · 
Bu vaka ile beraber ve 18 mart de- ye daviılan gibi isbat edip duruyo- bir şive ile konuşan, sesi vazıh ve erkek çın ır ra ya-konser tertip edilmiştır;, 

b Ç kk 1 
yeti. 3229 sere en muktedir artistler iştirik eylıı 

niz muharebesinden eri ana a e ruz. Alman matbuatının bu denizal- bir entonasyona malik olan Sami A- ur: bunlar arasında Tiırkiyeye gelere~ 
önünde .tAm be§ İngiliz ve bir fran- tı gemileri dolayısiyle ortaya attık- yanoğlu, ağır rolünü, sonuna kadar, yo- ı;erler vermiş olan, türk halkının tıı 
sız zırhlısı batmı§tı, yani 18 martta lan safsatayı ise gelin hep birlikte rulmadan ve tereddüd etmeden ba..:ır - Sovyetler birliği milli artisti mugıııı 

r- T kk•• Barsova ve viyolonist DaV'id Oyst 
taarruz eden filonun takriben yansı ve Limanın ağziyle tekzib ede1im: dı. Bu güzel muvaffakiyet, sahnemiz eşe Ur vardır. 
mahvolmu~tu, halbuki tehlike yeni (Sonu var) içi nlüzumlu ve tedariki en güç eleman Radyo-konserin mufassal prograll11 

ba .. lıyordu. BugÜnden itibaren iki A·ı • . k 1. '"k . Adi' ca bildirilecektir. ,. ı emızın ıymet ı ru nü ıye Radyo-konser, 19,76 metrede rl 
üç torpido muhribi müstesna olmak Müfettişi Muzaffer 1mer'in ani ve- 24,88 metrede rv 59 Moskova radyoll 
üzere bütün zırhlılar göz.den kay- ,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, {atından doğan acımıza iştirak ve ayrıca 1210 metrede Kiev, SimferoP'" 

· ı· 1 - y Al · T l • N 102 - rivan ve Tbilisi istasyonları taı11 boldu, adalardaki emın ıman ara azan: exıs o stoı o: - cenazesinde bulunmak suretiyle şef- neşredilecektir. 
çekildi hatta Küin E1izabet buralar- : : kat ibraz buyuran Sayın Adliye Ve- Radyo.konser Türkiye saatile 18·5 

da da kaA fi emniyet göremediği irin : : kilimize v k"l t• k tl" kA baelıyacak ve konserden yarım saat "' 1;1~~11 - e ve cı e ın ıyme 1 er a- yani tam saat 18 de konserin teknik 9 
ta lngiltreyi boyl~dı ve ana vatan __ ~ : nına ve diğer zevata, taziye ve tesli- yapılacaktır. r 
filosuna iltihak ttı. yette bulunan sevenlerimize minnet Bu konser, Sovyetler birligi radyo 

Bu muvaffakiyetli t-.ebbüsler _ : t kk"' l . . . d . tesinin Sovyetler birliği millctlerinitl ..,.. ıılf~1~~~~il _ ve eşe ur erımızı arze erız. fat eserlerini tanıtmak maksadile n13 
bugünler için bize çok §eyler kazan- : - Eşi Bacanağı c;inde tertip ettiği radyo-konserlerirı 
dırdı. Siperlerimiz dü§man filosunun _ L~iıiıfl2~t!liJ~UıL.1Jll.!.J.~~~~ Feriha lmer C d t G -ı t cisidir. Birincisi 7 mayısta Amerika1' 

_ : dılmıştır. 
cehennemi ate§inden kurtuldu. Ma- : : 1 ev e 3~;0 ri.lmi.ı ~e 50 Amerika radyosu ile de 

- = ~ 
_1 _11_1 _11_1 _11_1_11,_1_11_1_11 __ 1_11.':1":'11--ı"".'11--ı"".'11:":,1":'11:":1":'1 ::11::-1 ::11::-1 ::11:-:ı-;-;11;-;ı-;;11;;1-;;11;;1711;;1711;;1-;;11;;1-;;11;;1~11;;1-;-11;;1-;-11;;1-;1 ;;11~1 iT.111111111 § = ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111ı•1 

lar indi. Petronun avdetinden evci, : ~ Irk etti. .. Farnç artık yok ... Anlaşıl- dı. Harab salon iyi ısırunamıştı. c Anhen yatağında bir yandan öte ya
na dönerek sabahlara kadar uyuyamı
yordu. Her şey karasız, mübhem, şüp
helidir. •. Düşman, her taraf düşmanla 
doludur ... Onun yalnız bir yanlış a
dım atması beklenmektedir •.• 

En yakın dost - Lö For - bile, 
Annanm bir çok dolambaçlı yollar
dan, sözü nihayet Petro ile olan mü
nasebetlerine getirdiği ve: "Bu inti
zamsız, bekar hayatına hep böyle de
vam edecek mi?" dediği zamanlar 
şöyle bir gülümsüyor, şefkatle An
nanın yanağını sıkıyor: "Sabretmelı" 
diyodru. Ahı Kimse onu anlamıyor : 
Anna lvanovna ne tahtı, ne iktidar sa· 
hibi olmağı düşünüyordu. İktidar is
tikrarsız, kaygılarla mahmuldür ... Ha
yır, onun istediği istikrar, edeb ve ha
ya, örf ve adete muvafık şeylerdir .. 

Şayet bu sırada aleta?e bir adam 
(tabii, h31 ve vakti yerinde bir adam) 
onu isteyecek olsaydı - Oh 1 Anna 1-
vanovna bütün mallarını sakin bir ha
yatla mUbadcle ederdi. Temizcecik 
bir ev - majordomsuz olsa bile - i
yice cilalanmış zemine güneş aksedi
yor; pencere kenarlarında yaseminler 
etrafa kokularını neşrediyor, mutbak
tan güzel bir kahve kokusu geliyor, 
komşu kilisenin çalan çanı huzur ve 
sükunu hatıra getiriyor; ve saygıya 
layık insanlar, penceresi yanında ev 
işleriyle meşgul olan Anna 1vanov
na'yı hürmetle selamlıyorlar .... 

Lö For'un ölümünden sonra Anna 
İvanovnanın başına sanki kara bulut-

yedi gün öyle ağladı ki ihtiyar an3s1 : : maz şey... ları dökülmüş tavana, kapıları 'I' 
hekim Pikolo'yu getirtti. O da bir - : Anna lvanovna tüylü atkısını göz- dirleri örten güve yenikti k1rrnıı1 

müshil ile kanı temizliyecek bir ilaç _ : )erine kadar çekerek onu dinliyordu. maşa hayertle bakıyor, ve: 
almasını tavsiye etti. Anna 1vanovna - _ Haber~iz yakalandığı için ne diyece- - Saray pek güzel değil. .• Beli 
Petronun dönüşünü, sebebini iyice : - ğini bilemiyordu. Atkıya gözlerinden onunla boyarlar meşgul oluyor 
anlayamaksızın, korku ile bekliyordu. : yaşlar dökülüyordu. 'Göz yaşlariyle Yazık, yazık .•. diyorlardı. 
Ona Lö For'un evinde, streliçlerin o : dolu burnundan hım hım söyliyerek 
canavarca idamından sonra, yüzü sap : : şu saatte Franç'ın Allahın yanında bu 
sarı, yanağı diş iltihabınçian şişmiş ola - - lunmak lazım geldiğini mırıldandı. 
rak rastladığı günü hatırlıyordu. Bil- _ : Petro ona acaib bir bakışla baktı ... 
yümüş gözlerinde hiddet okunuyordu. : : - Peter, siz böyle bir yolculuktan 
Soğuktan kızarmış elleri boş tabağı- - : sonra hala bir şey yemediniz. Bir par-
nın yanında duruyordu. Yemeğ ini ye- _ - ça bir şey yemek için burada kalmanı-
miyor, şakalara kulak vermiyor, (şa- : : zı rica ederim. Bugün sizin sevdiğiniz 
kalaşanlar da dişleri biribirine çarpa- : : sıcak sucuk da var •.. 
rak şakalaşıyorlardı) kimsenin yüzü- : Anna, sıcak sucuğun bile onu alıko-
ne bakmadan muammalı bir eda ile: : yamadığım iztirabla gördü. Gitti Pet-

- Onlar dört alay değil ,ordu, di- : - ronun yanma oturdu, hata koyun ko-
yordu. Başlarını idam kötiığüne ko- : : kan elini eline alıp öptü. Öteki eli i-
yarken iki parmakla istavroz çıkarı- : le de başını okşadı. 
yorlardı .•• Ananelerinden dolayı, bu - Bu akşam sana gelirim... Peki, 
sefil hayat için ... Bu hayatta israr et- sız gelecek ... Ölü gibiyim, anacğırn... le : yeter, elimi sır sıklam ettin ... Haydi 
mek için ... Azaktan değil, Moskova· Belki, o zavallı Franç gibi, benim de - Günaydın Annuşka, dedi. Onu git, sucuk ve bir küçük kadeh getir •.. 
dan işe başlamak lazımdı.! bir tabutta istirahate dalmam daha i- alnından öptü. - İşte ikimiz de yetim Haydi .. Bugün yapılacak çok işlerim 

Anna tvanovna, bu anların Piter'ini yidir... kaldık. 
düşündükçe hala titriyordu. His edi- Bir snbah ev kılığı ile, gözleri şiş
yordu ki bu korkunç adam onu pence- miş, otururken, çarın landosunun eğri 
resinden çekip alarak zalim iztirabla- büğrü sokakta, çitin gerisinde durdu
ra sürükliyordu ... Niçin? Sakın o, rus- ğunu birdenbire gördü. Tuvaletini 
tarın fısıldaştığı gibi Deccal'ın kendi- yapmak üzere koşmadı: Bu sefer de 
si olmasın? Akşam, yatakta, bir mu- onu olduğu gibi, başında hotuzu ve 
mun hafif ışığında, Anna 1vanovna, sırtında atkısı ile görsün .. J{üçük bah
kollarını uğuşturarak acı acı ağlıyor - çeden geçerken Petro onu pence
du : rede gördü, hiç gülümsemeden başını 

- Anacığım, ben ne yapayım, ana- salladı. ayaklarını medhalde bir pas
cığım? Onu sevmiyorum. Gene sabır- pasa sildi. Perhizkar, sakindi. Şefkat-

Dıvarın dibine, bakır rakası ağır a
ğır sallanan bir saatin yanına oturdu. 
Sanki Ölüm'ün yapmış olduğu hata
ya şaşıyormuş gibi alçak sesle konu
şuyordu ... - Franç, Franç sen orta 
halli bir amiraldin, fakat bütün bir fi
loya bedeldin ... Felaket, felaket An
nuşka ... Hatırında mıdır, hani beni ilk 
defa yanına getirdiği zaman, küçücük 
bir kızdın, ve mızıkalı kutuyu kıraca
ğımda,n korkuyordun... Ölüm yanlış-

var ..• 
-6-

Ticaret ve sanayi işleriyle mefgul 
olan sayın zatlar, kızaklarını büyük 
kapının gerisinde bırakıyor, ve şapka
larını çıkarıp Preobrajenski sarayının 
üstü örtülü uzun merdivenini tırma
nıyorlardı. Zengin tacirler troyka ile, 
içleri battaniyelerle dolu kızaklarla 
geliyor, Hamburg çuhası kaplı zengin 
kürklerine bürünerek hiç bir çekin
genlik göstermeden içeri giriyorlar-

Bura'tia tacirler, listeler üzeri 
lelacele toplanmıştı. NikoncıJ 
murdar edilmiş kaplarda yemek 
tütün içileceği korkuw ile baı 
gelmemişti. Bu toplantının sebeb1 

min ediliyordu. Henüz bir kaç 
cvel Büyük Meydan'da bir d 
trampet çalarak, Büyük Ukaz'J . 
muştu: "Tacirlerin, possadski/etl 
ticaret ve sanayile uğraşan diğet 
seJerin voyvodalar, prikazlar ye. 
larrn tcahhürlcri ve ad§Jetsizl1 

yüzünden müteessir ve harab o 
larmı ç:ır haber almıştır... ve b 
çar, kerem ve atifeti sevkiyle b 
un, kendi aralarrndan. ihtilfıf]ı, 
ve sair işlerine bakmak üzere, fı 
ihtirama liıyik olanlarından, h 
"burgmestrler" seçmelerini, V' 

burgmcstrlcrdcn birinin, ilk o 
bir ay için reisleri olımsrnı emre 
Şehirlerde, possadlarda ve sl. 
larda da adaletin tevzii ve vergı 
)atının teslimi için burgmestrle 
habı emir iktizasından idi. 
burgmestrler, burgmestrler Od3 
içtima edip dileklerini ve anla 
hklarını doğrudan doğruya ar 

(Sonu 
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Böbreklere hava tebdili 
ilkin k ·· Alb"' · k b·ıe ı um yapan bobrekler, On-ı pek az kalıyor: umın çı aa 1 

ar•n da kimisi, kum yapmakla be- vücudda ba§kaca hiç bir rahatsızlık 
l'aber · · O l · · b l k d l'Ür '. ı~ı . gene normal olarak gö- bulunmıyacak. Y eıımı uma a 

çc'i beb knnısınde kum iltihaba da se- güç bir if. . , . 
ur• olur. İkinci türlüsünde iltihab insanın böbreklerınde hıç bır has
:r. ~eseJesi, tabii, üstün gelir. Yalnız talık bulunmayıp yalnız dünyaya 

U:tn Yapan böbrekler ne deniz ke- glirken böbrek tarafından zayıf, 
nar d - · · b l b'l "'k de tn an, ne de pek yüksek yerler- hastalıga ıııtıdad.ı u unsa 1 .e '!u · 
~ : ho§lanırlar. Onlar denizden u- sek dağ veya denız havası o ısüdadı 
h~ ' dağlardan alçak ovalarda ya- meydana çıkarır. • . 
l ~ 0 rta derecede yüksek dağ etek- Bir taraftan da annelerın gebelik
le~de daha iyi itleyerek daha iyi te her hangi bir uzvunda hastalık 
l enı~~lenirlr ... Pek sıcak yerler kum- olunca, çocuk doğarken aynı uzuvda 
~ ~<>brek~.erin hiç itine gelmez, çün- hastalığa istidıı.dl~ diin7aya geldiği, 

•nsan oyle yerlerde çok terledik- laboratuvar tecrubelenyle - ama1 

Çe böbrklerin çıkarabiJcekleri su tabii, insanlar Üzerinde tecrübeler-
J>ek a:zalır. le değil - sabit. 
F Sonra, iltihabla.nmıt böbrekler. Onun için dağlara çıkarak alpini-
J:ı·~k~t iltihabın da derecesi v.ar. Al- z:n yapma.~an, yahud yazm. ~enize 
Utnın çıkaran her böbreğin her ta- gırmeden once sayın annenızın ge-

~~1 ilti~ablanmıt demek . ~~~il~ir. beliğinde böbrek haswtalığma t~~u
ı· recesıne göre hava tebdıh ıçın ık- lub tutulmamış oldugunu kendısın
~·de baıka baıka olur. . den sorabilirseniz pek de ihtiyatsız

ıraz albümin fakat kan da gelı- lık olmaz. 
Yor h ' · .. • eın de damarlarda tansıyon 

"' ~&ek,, Öylelerine yüksek de do
lllı'llr, dniz kenarı da: Düz ve al

çak ovalık lazrm .. 
l Aıtcak, arada ııırada albümin bu

,, 'llluna.kla beraber, ehemiyetli bir 
l'~hatsı:zhk vermiyor. Zaten analiz 
~ilendi:rleri de gösteriyor. O halde 
~n&ltn keyfine göre, yüksek yerlere 
e, deniz kenarına da hava tebdili

tle ııidebilir, deniz banyosu yapma• 
ltıasına da sebeb yoktur. 

\' alnız orada arada sırada analiz 
ra'Ptn-rnak lazıın. Az çok yorgun
t'ktan, bazı günlerde bolca yemek
~rı ·~n:ra ailendirler eörünürse o za
l' an •t değişir: Sakin ve düz bir ye-
e Ritıneli. . 

t liele kıtm sık sık tekrarlıyan a
h~ıli hastalıklardan, mesela boğaz 
li llata.hklarmdan sonra, albümin ge

to:rsa. gene denizden ve dağdan 
llıakta kalmak iyi olur. 
d Ş.iındi, hem albümin çıkaran, hem 

G .. A. 

Ev Kadınına 

Reçeteler 

Armut marmelôtı 
Malzeme: 

3 kilo armut, 2 kilo §eker, 200 Gr. 
Glikoz. 

Yapılmaııı · 
Armutla~ soyulur, çekirdekleri 

çıkarılır. Uzerini geçinceye kadar 
su konur, kaynatılır. Ezilecek hale 
gelince ateıten indirifü·. Elekten ge· 
çirilir, şeker ve glikoz ilave edilir. 
Hafif ate§te koyu1atıncaya kadar 
piıirilir. 

Elma marmelôtı 
e ıılel'ini iyi göremiyen iltihablan-
~ b ~~~: 
• 

1! öbrekler. Mesela böbrek tuzu 1 l/2 kilo elma,' ı kilo ıeker, 1 
ı~i çıka.nnıyor, analiz bunu göste
!'lt-. O zaman deniz havası pek za
l"arh olul'. Orada balık yemese bile, 
denize yakın yerlerde yeti§en seb
~~er de de.ha tuzludur. Böbreğin 
uıuu•~~tL Yalnız tuzu çıkarmamak 

-vuı\,...ıı.. .. 
._lılatl k h .J -- - -•-.....ı. hi.
dağ hı uluıımazaa denizden uzak 
ın lı: ava.aı iyi gelir, Tabii ÜJÜnıe

.e , hele soğuk su banyosuna hiç 
i'll'ftıenıek §artiyle. 

8öbrek Üreyi de çıkaramıyor, a· 
~ bo~ k~a karıfıyor. Böbreğin bu ka

-~ hatı büyük olunca hava tebdili, 
!Up , 

v: b h e~ız, hatıra gelmez. Ancak ka-
0 a. atın hafif dereceleri de vardır. 
1 ~~.kit hava tebdili, sadece düşünü
de 1 ır değil, düşünülmelidir. Deniz
i e~ u:zak, dağlardan alçak, ıehir
çe~ en dışarı sakin bir kır havası 
~ faydalı olur. Hele kış mevai

~•1nde nıutedil, sıcakça bir ikliın 
oy e b .'b o reklere pek lüzumlu olur. 
l' Bir de var, böbrek suyu da çıka
anııyor, vücudda §işlik oluyor. 0-
:~? da ilerlemiş teklinde hava teb-

1 hatıra gelmez. Fakat sabahları 
)alnız ·· k · · ·· d goz apakları §ışıyor, vucu 
rahat ı l sız o makla beraber gene ça-
~§~ağa kudretli. Ona da deniz ve 
•ır havası dokunurıa da orta dere-

cede "k k b" k h Y~ .se ıakin ve temiz ır ır 
ll\'ası ıyı gelir ... 

h Görüyorsunuz ki deniz ve dağ 
•"asına dayanabilecek böbrekler 

limon. 
Yapılması: 

Elmalar soyulur, çekirdekleri çı-
karılır, üzerine çıkıncaya kadar su 
konur. Kaynatılır, ezilecek hale ge
lince ate§ten indirilir, elekten geçi-
rııır. '3'°'"'0.""A J 5tıb.._&1 1"1C..•"" ~&IJ..a. a...-~1.L 

ateşte arada arrada karıttırarak pi
şirilir, limon sıkılır, ateıte bir tatım 
kaynadıktan sonra indirilir. 

Erik marmelôtı 
Malzeme: 

1 1/2 kilo erik, 1 1/2 kilo teker, 
200 Gr. glikoz. 

Yapılması : 
Erikler yıkanır, çekirdekleri çıka-

rılır, bir mikdar au ile ezilcek hale 
gelinceye kadar pİ§İrilir. Elekten 
geçirilir. Şeker glikoz ve bir bardak 
su ilave edilir. Kavanoza konur. 

Muşmula marmelôtı 
M<Jlzeme: 

1 kilo mll§mula, 1 kilo teker, 100 
Gr. glikoz. 
Y apılmaııı : 
Muşmulalar yıkanır, çekirdekleri 

çıkardır ezilir §eker ve bir bardak 
su ilave edilir. Orta hararette pi§i
rilir, koyulaıınca suyu çekilince a
teıten indirilir elekten geçirilir gli
koz ilave edilir, 5 dakika daha pi
§irilir kavanoza konur, 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : O akar VAY LD Çeviren : Nurettin ART AM 

-..:=:::=========:::....::=====Tefrika: 1 
Leydi Vı" d · " ö . n ermır ın paskalyadan 

ı·ncekı son kabul gecesiydi ve Ben-
11nk Havz, her zamankinden daha faz
ka ~alabalıktı. Birinci sınıftan altı 
abıne bakanı bütün kordela ve ni

rnlarını takarak, bütün güzel kadın
a~ en şık tuvaletlcrıni giyerek gel
tnışlerdi. 

. .Resim galerisinin bir ucunda ufak 
:ıyah gözlü, harikulade zümrüdlü ve 
atar suratlı Karlsruhe prenscsı Sof
~a, ayakta durmuş, kötü bir transızca 
1 .e bağıra bağıra konuşuyor ve kendi-
81.?e söylenilen her şeye yüksek sesle 
~Ulü.yordu. Bu toplantıda her çeşıd

en ınsan vardı. Azametli asilzade ka
st dtnlar en müfrit liberallerle nazika
~ ile konuşuyor, tanınmış vaizler ileri 
"!"' g~len septiklerle omuzomuza duruyor, 
l bır sürü papas şişman bir primado:rıo 

nayr oda oda takib ediyorlardı. Res
sanı kılığına girmiş bir takım akademi 
~alan merdivende dineliyorlardı. 
:Sır rnüddet önce yemek salonunun da 
rahiblerlc dolu bulunduğu söyleniyor-

du. Gerçekten bu gece Leydi Vinder
min'in en iyi gecelerinden birisi idi 
ve prenses saat on bir buçuğa kadar 
toplantıda kalmıştı. . . . 

O gider gitmez Leydı ':"ın~erınır, 
meşhur bir politik ekonomı mutehas
sısınm suratı asık bir macar virtuo
zuna büyük bir ciddiyet~~ _musiki~in 
ilmi teorisinden bahsettıgı galerıye 
döndü ve orada Peysley dü§esiyle ko
nuşmağa başladı. Bu gec~~ ın~hteş~m 
fil dişi boynu, büyük mavı mıne goz· 
leri ve altın sarısı saçlarının kıvrım
lariyle fevkalade güzeldi. Bu saçlar, 
bugünlerde altın rengi adı verilen so
luk saman renkli saçlardan değil,balis 
altın rengindeydi. Öyle bir altın ki gü 
neş ışıkları halinde örülmüş ve kehri
bar içine gizlenmişti. Bunlar, az çok 
bir günahkarın sihir ve fusununu ver
mekle beraber, yüzünün güzelliğini 
bir aziz resminin etrafını çevreleyen 
çerçeveyi andırmıştı. Bu kadın, psiko
lojik bir etüd için çok meraklı bir 
mevzudu. O, hayatının ilk demlerin-

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Büyük Britanyanın 

8 ritanyanın tedafüi politikası
nın arzetttiği ihtimallerin 

gözden geçirilmesi bazı mülaha.ıalar 
bakımından dikkati celbeder. 

Son harb Rusyanın, Japonyanın, 
İtalya ve Amerika Birleşik Devletle
rinin yardımlarına rağmen zar zor 
zaferle bitmiştir. Bugün Büyük Bri
tanyanıngirmiş olduğu taahhüd, yani 
Fransanın müdafaası keyfiyeti - son 
harbde müttefiki olan devletlerden 
ikisinin muhtemel taarruzları ve di
ğer ikisinin bıtaraflıkları hasebiyle 
- oldukça tehlikeli sayılmak iktiza 
eder. 
Şayed Rusya kendisi ile beraber 

olsaydı vaziyet Büyük Britanya le
hine değişebilirdi. Fakat Britanya ef
karı umumiyesi böyle bir ittifaka a
leyhdardır; Bu ittifakı istikbalde de 
imkansız kılmak için faaliyetle nü
fuz imal olunmaktadır . 
"İnfirad", yani Fransayı Almanya-

1talya-J aponya kombinezonunun key
fine bırakıb Avrupa kıtası ile alaka
dar olmamak suretindeki hal çaresi, 
Büyük Britanyamn 1914 de kabul et
memiş olduğu şekli tazammun eder. 
Bu, aynı zamanda, tayyarelerin şehir
leri beslemek için gıda maddeleri de
ğil, obüsler tal)ıdıkları bir devirde -
Akdeniz limanlarının hemen hepsi 
ile birlikte - Manş denizi limanları
nın dil§man i§galine açık bırakılması
nı ve Japonyanın Büyük Okyanos 
garbında hakim olmasını da tazam
mun eder. 

Bundan dolayıdır ki Britanya hü
kt'.lmeti - 1914 de yardımları olma
saydı Fransayı korumanın kabil ola
mıyacağı müttefikler dahi mevcud 
olmaksızın - Fransaya muavenet 
tehlikesine atılmaktadır. 

Dileklerin tatmini 

J 
apon ve ltaJyan tecavüzleri 
kartısında tatbik edilenler 

nevinden bir müsaadekarlık politika
sı Britanyanın vaziyetini mütemadi 
surette izrar etmiş olduğu gibi ham 
maddeleri mevcud olmayan fatist 
r1,..v1etler Jıohitır1,. tnnrak revizvonları 
yapmak da bir lial şekli te§kil etme-
miştir: Eğer Alman yaya yalnız sö
mürgeleri değil, harbden evvel malik 
olduğu diğer arazi dahi verilmiş ol
sa idi bu bize sulhu temin etmiyecek· 
ti; zira Alman yanın bütün kaynakla
rından istifade ettiği çağlarda dahi 
sulh idame edilememişti. 

Bu kaynaklara aahib bulunmanm 
sulhü idame edememiş olması ise şu 
basit sebebe istinad etmektedir: Bir 
milletin dileklerinden ve onun ihti
yaçlarını tatminden bahsettiğimiz za
man cihandaki bütün milletlerin en 
yüksek ihtiyaçları olarak neyi ve §i
fa bulmaz en son sefalet olarak da 
neyi kasdettiklerini ekıeriya dikkate 
almıyoruz: Bu, bir başkasının muhte· 
mel tecavüzü karşısında bulunulduğu 
takdirde müdafaadır, emniyette ol
maktır. 

Ta rihin tekerrürü 

A lmanya mutlak hakimiyetini 
tesis ettiği zaman adaleti kim 

tevzi edecek? Almanya ve müttefik-

de boş bağazlık kadar hiç b~r şe~in ~n~ 
sanı masum göstermiyeceğı hakıkatını 
keşfetmişti ve çoğu zararsız. ol~ .b~r 
takım pervasız sözlerle şahsıyetı ıçın 
lüzumlu bütün imtiyazları edinmiştL 
Bir defadan fazla koca değiştirmitti i 
nikah kütüğünde üç defa nikih kaydı 
vardı. Fakat bütün bu müddet zarfın
da aşıkını değiştirmediği için aleyhin
deki skandal dedi koduları çoktan ke· 
silmişti. Şimdi kırk yaşında idi; ço
cuksuzdu ve eğlenceye karfl büyü~ 
bir ibtilası vardı ki kendisinde hali 
kal~n gençliğinin bütün ıırrı buraday
dı. 

Birden bire odanın her tarafını a
raştırdı ve pürüzsüz kontralto bir 
sesle sodru: 

- Benim ele bakıcım nerede? 
Düşes, isteksiz bir hareket yaparak: 
- Neniz? Gladis? Dedi. 
- Ele bakıcım düşes, bugünlerde 

onsuz yai&yamıyorum. 
Düşes: 

. -:- Sevgili Gladi.e, dedi, çook orijinal
sınız. 

Leydi Vindermir sözüne devam et· 
ti: 

- O, haftada iki defa muııta:ıeman 
beni görmeğe gelir. Pek enteresan bir 
adamdır. 

Düşes kendi kendine düfündü: 
- Ne tuhaf şey; her halde bu adauı, 

bir yabancı olacak! Fakat fena bira-
dam da olmıyacak. . 

- Onu, her halde, size takdim et
meliyim. 

dış politikası 
Yazan: 

Sir Norman Lucil 
Nohel sulh mükafatını kazanan ingiliz muharriri 

leri. Bunlar, Versay muahdesinden 
daha iyi bir muahede yapamıyacak
lardır. Belki daha kötüsünü kabul et
tireceklerdir. O zaman, biz de mağ
durlar arasında bulunacak ve bugün 
Almanyanın yapmakta olduğunu ya
pacağız; yeni bir muahedeye erişmek 
maksadiyle bütün kuvvetlerimizi ye
ni ba§tan teşkilatlandıracak ve bu da 
Almanyayı daha ziyade r.-::mnuniyet
sizliğe sevkederek yeni bir l:lrble 
tekrar harab olmasını intaç edecek
tir. 

Bunlar hayal mahsulü değildir; bu 
gidip gelişler, iki yüz senedenberi 
Avrupa tarihini teşkil etmektedir. 

Yeni bir tecrübe 

Münekkidlere sualler 

M uhakkak ki böyle bir tasavvu
run tatbikinde pek çok tehli

ke ve pek çok mania vardır. Eğer 
bunlan dikkate alınacaksa bugünkü 
vaziyetin tehlikeleriyle kıyaslanma

ları iktiza eder. 
Mutad itirazı dikkate alalım: "Böy

le bir kombinezon Avrupayı iki ra
kib gruba ayırır." Fakat bugünkü va
ziyet nedir? 

Biz diyoruz ki emniyetimiz bakı
mından Fransa toprakları - Fransa
nın politikası mütearrizane bile olsa 
- tecavüzden masun kalmak için biz 
Fransa ile beraberiz. Bu, eski rakib 
ittifaklar usulüdür. Teklif etiğimiz 
tadil ise şöyle derneğe imkan vermek-

H albuki hal şekli sarihtir: Bu tedir: "Politikamız falan veya filan 
. hal şekli Büyük Britanya ta- müttefikin müdafaasına değil, fakat 

rafından tereddtidle, hazan istemiye bir prensibin, s u ] h u n mildafaa
istemiye dikkate alınmışsa da hiç bir sına bağlıdır. Lokarnoda olduğu gi
vakit kati ıurette mütalaa edilme- bi Almanyayı Rusyanın, veya Rusya
miştir. Bu hal 'eklinin etrafı kalaba- yı Almanyanm tecavüzünden koru
lıktır, zira altmış memleketle yapıl- mağa hazırız." 
ması icab eden anlaşmaların pek müş- "Harbin önüne geçilebilir mi idi?" 
kül olması muhtemeldir. sualine Loid Corç ile diğer devlet 

Bugün bir ba§ka tasavvurda da bu- adamları ve pek salahiyetli tarihçiler: 
lunulabilir: Mevcud olan İngiliz _ "Şayed Almanya, takib etmiş olduğu 

hareket tarzı ile kendine karşı kal
Fransız kombinezonunu - prensible- dırmış olduğu bütün devletlerle mü-
rini ve mecburiyetlerini kabul ede- cadeleye mecbur olacağım bilseydi, 
cek olanlara açrk - tedafüi bir kon- e v e t ... " cevabım vermişlerdi. 

· federasyon haline getirmek. Böyle İngilizler fevkalade müstacel bir 
bir konfederasyonun nizamı ise aşağı hadise karşısında "iş başa düşünce" 

buna cesaretle, müessir surete ve 
yukarı şöyle olabilir: inadla karşı koymağı ekseriya bil-
. 1 - Aramızdan birine tecavüz be- mişlerdir. Fakat faraı:r bir hidiıede 
pimize tecavüz demektir: Harbe baş faliyete geçmek maksadiyle taahhüd 
vuracaklara karşı müdafaada kuvve· altına girmekten kaçınırlar. Hatta bu, 
timiz müşterektir. onların gururunu mucib olup kendi-

lerini övündüren bir haldir. Halbuki 
2 - Gayemiz başkalarına görüşü- bu "hassa" ları olmasaydı büyük har-

müzü kabul ettirmek değil, başkaları- b 1n önüne geçilebilirdi; o büyük har
nın bıze kendı görüşlerıni kabul et- bın ki bugün lilzumauzluğunu ve da
tirmemelerini temin etmektir; statü- imt emniyet, alman militarizminin in
koyu muhafaza etmek değil, bunun tihasr, cihan sulhu, demokrasinin kur
galibler lehine ve harb yolu ile tadil tarılması gibi neticelerden de mah
ettirilmemesini temin etmektir,· im- rum olduğunu dilimizle ikrar ve kal
paratorluklarr birbirimize kapamak bimizle tasdik ediyoruz .. 
değil, şimdiye kadar açık olan arazi-·---------------
yi fetihlerle bize kapamamalarını te
min etmektir. 

3 - Memnuniyetsizlik veya anlaş
mazlık takdirinde üçüncü bir tarafın 
barışcı hüküm ve kararını kabule, ya
hud muslı'bane bir değişikliğin vuku
unu bek/emeğe hazırız. 

4 - Bu grub, memnuniyetsizlikle
rin tesbit, münakaşa ve izahı için fa
al ve hareketli organlar ve sulhçu de
ğişiklikler husule getirecek kurumlar 
tesis edecektir. 

5 - Şiddete karşı müşterek muka
vemet esasına istinad den bu sulhçu 
nizamın muhafazası hük(ımetleri 
şekli ne olursa olsu:, yukarrki mad
delere riayete hazır bulunduklarını 
bildirenlere açıktır. Bu müşarekete 
dahil olmak vasıflarım bir memleke
tin iç politikası değil, dış politikası 
tesbit eder. 

- Takdim etmek mi? Diye bağırdı 
düşes, bu adamın, burada bulunduğu
nu söylemiyor muydunuz? 

Bunu söyliyen düşes, bir an dikkati 
kendi üzerine çekebilmek i~in kap
lumbağa kabuklu yelpazesiyle buruş.
muş ipekli şalını aramağa koyuldu. 

- Hiç ~üphcsiz, buradadır. Ben, 
o~uz bir suvare vt~'meyi hatırımdan 
bı~e geçirmem. O, bana pek psişik bir 
elım olduğnu, eğer baş parmağım bir 
parça daha kısa olsaydı, müthiş bed
bin olarak bir manastıra çekileceğimi 
söyler. 

Düşes, nihayet el bakrcısınrn ne de
mek olduğunu anlayıp rahat bir nefes 
alarak: 

- O halde, dedi, bu adam taliden 
haber veriyor, öyle değil mi? 

- Hem taliden, hem de talisizlik
ten: hangisinden isterseniz. Mesela 
gelece·k sene ben, hem denizde, hem 
de karada bir tehlikeye maruz kalaca
ğını. Bu sebeble bir balon içinde ya
şayıp her akpm yemeğimi bir sepet 
içinde yukarıya çekeceğim. Bütün 
bunlar, benim küçük parmağımda, ya
hud avucumda yazılı imiş: Unuttum 
hangisinde olduğunu. 

- Fakat bu, kadere karşı gelmek 
değil midir Gladis? 

- Aziz düıes, hiç şüphesiz kader, 
bu gibi hareketlere karşı mukavemet 
göeterir. Lakin her halde insan nele· 
ri yapmaması lazım geldiğini öğren
mek için, ayda bir defa olsun, elini o
ku tmalıdır. Şüphe yok, insan, gene 

T . S. K . Ankara Bölgeıd kulüp~ 
}erine ve atı~ meraklılarına 
Atıcılık Ajanlığından : 

Evvelce T.S.K. Ankara bölgesi atı
cılık derslerine başlamak üzere kayde • 
dilenlerin bugün saat iki buçukta poli
gonda mevcut muallime müracaat eyle
meleri, henüz kayıtlarını yaptıranııyan 
arzululann da aynı zamanda müracaat 
ederek kyıtlarını yaptırıp derse bşla • 
malan rica olunur. 

Havranda bina vergileri 
Edremit kazasına bağlı Havran na

hiye merkeziyle bu nahiyenin 31 kö
yünde bina tahriri, usulü dairesinde te
kemmül ederek bitmiştir. 

938 finans yılı başından itibaren 
bu köyleri nbina vergileri yeni iradlar 
üzerine tahakkuk ettirilecektir • 

yapacağını yapacaktır. Fakat kendi
sine bir defa ihtar olunması zevkli bir 
şey~~r. Şimdi, bir~si gidip de bay p 0 • 

cers ı buraya getırm"zse, ben gidip 
kendim getireceğim. 
Yanı başlarında durup bu konUJIDll· 

yı eğlenen bir gülüşle dinleyen uzun 
boylu bir genç: 

- Ben gideyim Leydi Vindermir. 
Dedi. 

- Çok te!fCkktir ederim Lord Artur, 
fakat korkarım ki kendisini tanıyamı
yacaksınız. 

-: E~er d~diğiniz gibi gerçekten 
h~rıkulade bır adamsa, Leydi Vinder
mır, onu ne yapar, ne eder bulurum. 

s.iz. de bana onu bir par~a tarif edi
verınız, hemencecik alır, getiririm. 

- Peki, kendisi bir el bakıcısına 
asla benzemez. Yani esrarengiz, batı
~~ v~ yahud romantik görünü~lü de
gıldır. Ufak tefek, şişman bir adam
dır ; kafası gülünç denecek derecede 
çıplaktır; gözünde altın çerçeveli 
gözltik vardır. Bir aile doktoriyle bir 
dıfarhk müddeiumumisi arasında bir 
tip. Bunu böyle söylcdiğiıne esefle
niyorum, ama, bu benim kabahatim 
değil. Ne yapayını, insanların görünü
şü böyle aldatıcı oluyor. Benim bütün 
piyanistlerim Jairlere, bütün şairle· 
rim de piyanistlere benziyor. Geçen 
mevsim, bir çok in.sanları berhava e
den, caketinin altında bir kama taşı
yan bir çeteciyi ~meğe çağırmış ol
duğumu hatırlıyorum. Biliyor musu
nuz, bu adam davetimi kabul edip gel-

.1-

Genç kalmanın 
bir kaç sırrı 

Genç kalmak!... Bu başlığı taşı
yan bir yazıınm okurlarımdan ba
zılarını alakalandırmış olduğunu al
dığım mektublardan anlıyorum. 

Hakikaten, genç kalmak, yalnız 
gençlikten uzaklaşmış sa>:ılanla~ı 
değil, genç sanılanları dahı. kendi
sine yabancı bırakmıyacak hır mev-

zudur. 
Okurlarımdan biri beni haksız 

çrkararak: "Gençlik ruhi .bir ~alet 
olmayıp cismani bir halettır,_, dıyo~: 
Muhabirimle bir psiko • fızyoloJı 
m.ünakatsına girişmekte kendimi sa· 
lahiyetli görmediğim için "mutabı
kız., diyeceğim. Yalnız, mektub sa
hibi "genç - ihtiyarlar mevcud oldu
ğu gibi ihtiyar - gençler de vardır," 
miitaleasmı esirgemiyor. Şu halde, 
bunu da ''mutabıkız,. cevabı ile kar~ 
§ılayabilirim. , 

Bir başka ckurum İşe bir dergıde 
rastladığı "genç kalmanın birkaç 
sırrı" ndan bahsediyor. Bu sırları 
birer birer tesbit edersek genç kal
manın fijyolojik imk&.nlan hakkın· 
da az çok aydınlanmıt oluruz. Fa
kat, derhal ilave edelim ki bu sırlan 
faş eden inanılmıyacak kadar genç 
ve o derece güzel kalmış kırk sekiz · 
ya§ında bir kadmdcr; diyor ki: "~ 
yum 1,64 metre, ağırlığnn 56 kilo-
dur. Ya§al1lak için · durmaksızın ça.
lıttnn, ve çalışma mecb~yetinde 
olmamı bahane ederek evıınle meş-. 
gul olmaktan da bir an geri k~lma.· 
dun. Kabil oldukça yüzer, tenıs oy
nar, ata biner ve bol bol yürürüm. 

Ne yiyip ne içtiğimi mi öğrenmek 
istiyorsunuz? Bugünün modası o
lan rejim'lere pek kulak asmayınız. 
Ben botuma giden her §eyi yerim: 
Taze sebze, salatat ve sevdiğim için 
ıspanak gibi ... İspirtolu içkileri ka
bil olduğu kadar az, ve azami itidal 

ile sigara içerim. Fakat uykuma 
çok dikkat ederim; Her gece mutla
ka sekiz saat, ve gece yarısından e
vel uyurwn. Güzelliğime nasıl ihti -
marn ettiğimi söylersem §aşarsınız: 
Hafta.da iki kere yüzüme bol zeytin
yağı sürer, her gün girdiğim banyo
nun suyuna iki ka§ık zeytinyağı ila
ve eder, bundan kendim de zaman 
zaman yarım fincan içerim. Müın· 
kün olduğu kadar bat açı1' <lolaşı
rmı. Bu hayat tarzına, isterseniz, 
nhhi ycqamak adını veriniz.,, 

Kırk sekiz yaımda otuzunda gö
rüıımiyen bu kadınm dedikleri bi
linmiyen §eyler değilse de genç kal
mak ve çok yaapnak irader.ine taal
hik eden her günkü tavsiyeler oldu
ğu için birçoklarımızın iş.imize gel -
mez. Bir mütehusıs sellülozlu gıda
larm lüzumundan bahsediyor: "kU§
konmaz yiyiniz l" Fakat, aellülozu 
en bol madde kurutma kağıdıdır. 

- Kurutma kağıdı yiyebilir misi-
niz? 

Beş gün sıra ile pişmemiş süt içer
seniz normal vaziyette 67.000 bak -
terisi olan bağırsak ifrazlarında 
bakteri sayısmı 2.500 e indirebilir-

sınız. . . 
- Fakat korkmadan hangı pıpne-

mi§ sütü içebilirsiniz? 
Gene ilk neticeye dönelim: Bede

nen ger:ç kaldığımız gibi ruban da 
genç kalmağa mecburuz. Hayatm 
ta.dı bu mecburiyeti idrak ederek 
yaıayabilmektedir. - N. Baydar 

diği zaman tam man~~i-~le bir ruh.~i
ye benziyordu ve butun gece guzel 
güzel latifeler yaptı. Çok eğlenmiş· 
tim. fakat kıyafeti hoşuma gitmemiş
ti. Niçin kalın caketini çıkarm~dığını 
sorduğum zaman, bana İngılterede 
havanın fazla soğuk olduğunu söyle-

mişti. 
Her neyse ... İŞ:te Pocers geldi. Şim-

di bay Pocers, sizden düşes Peys
le~'in eline bakmanızı rica edeceğim . 
Düşes, eJdiveninizi çıkarınız. Ha

yır, sol elinizi değil, ötekini. 
Düşes bir tarafdan götleri eldiveni

nin düğmelerini çözerken bir taraf
dan da diyordu ki: 

- Sevgili Gladis, bu pek doğru bir 
şey olmıyor zannederim. 

Leydi Vindermir: 

- Çok enteresan olacak, dedi. On 
a fait le monde ainsi. Fakat sizi tanış
tırayım. Düşes, bay Pocers, benim 
sevgili el bakıcım. Bay Pocers, düşes 
Peysley. Eğer onun elinde benimkin
den daha büyük bir kamer dağı oldu
ğunu söyleyecek olursanız, bir daha 
size inanmam. 

Düşes, gayet ağır başlı: 

- Gladis, benim elimde o türlü bir 
şey bulunmadığına eminim, dedi. 

Bay Pocers, kadının küçük, tombul 
ve kısa dört köşe parmaklı ellerine 
bakarak: 

(Sonu var) 
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Hataydaki zulüm 
mebusları mızın 

Kamutay, B. Abdülhalik Rendanrn 
reisliğinde yaptığı dünkü toplantıda, 
okurlarımızın diğer sütunlarımızda 

bulacağı İktısad vekaleti bückesi mii
zakerelerinden sonra Hariciye büdce
sinin görüşülmesine başlamıştır. 

Dün Kamutay, fevkalde günlere has 
bir manzara içinde idi. Hariciye büd
cesi dolayısiyle, Hatay meselesinin 
bahis mevzuu olacağını tahmin eden 
seçkin bir kalabalık, dinleyici locala
rını doldurmuştu. 

İlk sözü, B. Yusuf Kemal Tengir
nek (Sinop) aldı: 

karşısında 
hassasiyeti 

"- Hatayda neler oluyor? Gazete
lerde okuduklarımıza, duyduklarımı- Milleti? Hatay hakkında. hassasiyetine tercüman olan hatiblerden 
za, hükümetten sorduğumuz sualler B. Besım Atalay 8. Ibrahi.m Mete B. Süleyman Sırrı /çöz 
üzerine aldığımız cevaıblara göre Ha· 
tayda ç.ok feci vakalar cereyan ediyor,. 
diyen hatip, bütün bu hadiselerin fran 
sız müstemleke memurlarının işleri : 
olduğunu anlattı; bütün komşuları· I 
mızla olan iyi dostluklarımıza işaret 
etti ve dedi ki: 
"- Fransız deyince fransız hükü· 

meti ile fransız milletini biribidnden 
ayırd etmek icab eder. Fransız m\lleti 
bizi bilir, Fakat fransızlar, fransız 
resmi hükümeti, benim bildiğim za
mandanberi Türkiyeyi anlamadı, an
layamadı, anlamak istemedi (Anlatı
rız, sesleri). 

Briyanın söylediği "Şarkta tek kuv
vet sizsiniz!,, sözlerinin hala kulağın. 
da ol<luğunu söyl~yen hatip: "- Bazı 
emperyalistler, dedi, manda altına gir 
miş herhangi bir memleketin istikba
lini tazammun eden herhangi bir hare
ket vuku bulursa bu belki yarın bizim 
de başrmıza gelir, diye korkuyorlar. 
Fakat arkadaşlar, Hatay, hiç bir za
man müstemloke olmamıştır. Müstem
leke muamelesi görerek yer değildir 
(Değildir, sesleri, alkışlar) 
"- Bizde fransız dostluğu denildi

ği zaman hep onun yanında bir kelime 
görülür: ananevi dostluk.. Biz bu 
dostluğu anarken, o, şu şartlar içinde 
teessüs etmiştir, demiyoruz. Hududu
muz o zamankinden daha küçülmüş 
olmakla beraber, efendilik duyguları. 

Bugün Hataydaki zulümlerin Mil
mız o günkünden daha yüksektir.,, 
(Bravo sesleri, alkı§lar). 
Jetler cemiyeti mümessillerinin gözü 
önünde yapıldığını söyliyen hatip, 
Hatayda yapılan tescilin plebisitten 
farksız olduğunu işaret ederek dedi 
ki: 
"- Biz yakınlarda bir iki plebisit 

tecrübesi gördük. Avusturyanın sa
büc başvekili Şu~ig kendi arzu ettiği 
plebisiti yapabilseydi, muvaffak ola
caktı. Şuşnig yapamadı, Hitler geldi, 
yaptı. Demek ki arkadaşlar, bu gibi 
şeylerde muhitin şartlarının yeri var
dır. 

Bununla iktifa etmek Fransanın 

Suriyedeki memurları için kafi değil 
mi? Orada kuvvet onların e !indedir. 
Ben eminim neticede gene ekseriyet 
türklerde çıkacaktır. Milletler cemi
yeti mümessillerinin önünde yapılan 
bütün zulümlere rağmen "Türküm!" 
diyen kardeşlerimize selam göndere
lim (Alkışlar, selam sesleri) Hürmet 
gönderelim, ve diğer türklerin de tam 
bir cesaretle ben türküm 1 diye bağır
malarını dileyelim. (Şiddetli alkışlar) 

Franklen Buyyon ile !neboludan 
gelirke11, yolda, çocuk, ihtiyar, kadın 
erkek bütün memleketin istiklal için 
nasıl seferber olduğunu gören fransız 
diplomatının, "Her ne zaman bir mil
let böyle çoluğu ile, çocuğu ile, ihtiya
rı ile, gend ile bir davaya sarılsa be
hemehal muvaffak olur,, dediğini an
latan B. Yusuf Kemal, şu suali sordu: 
"- Ben sorarım size, ey millet ve

killeri 1 Bugün Hatay için türk mille
ti böyle değil midir? (Böyledir sesle
ri, alkışlar) Şimdi Hariciye vekaleti 
büdcesinin heyeti umumiye müzake 
relerini bitirip de fasıllara geçilmes1 
için reyleri.mizi şart ile vereceğiz .. 
Şimdiye kadar alınmış olan tedbirle
rin kafi olmadığı anlaşıldı. Daha mü
essir tedbirler alınsın 1 (Bravo sesle
ri, sürekli alkışlar). 

B. Fuad Gölı.·budak'ın si>zleri 

B. Yusuf Kemal Tengirşenkten son· 
ra, B. Fuad Gökbudak (Urfa) söz al
dı. 

Hatay meselesinin arab ve fransız 
cepheli bir türk davası olduğunu söy
liyerek bu davanın arab kafasile dai -
ma nakıs, fransız mantalitesi ile dai -
ma mütecaviz olarak mütalea edildiği
ni ilave etti. Evvela arab cephesini 
izah ederek "arab milletini ayakta biz 
tuttuk.,. dedi. Fransiz cephesine ge
çerek fransız diplomasisinin iki yüz -
lülüğü üstünde durdu. Klod Farer'in 
(Sevdiğim Japonya) başlıklı yazısın
dan pasajlar okuyarak sözlerini şöyle 
bitirdi: 

.. _ ... Bu hukuk prensiplerile halle· 
dilmiş bir davanın, fransız müstemle
ke memurlarının soysuzluk ve zulmü 
ile oyalanmakta olan davasıdır. Bu 
davayı takibe nereden başlamalıdır? 
Bu davaya cemiyeti akvam kapıların
da değil, en kanlı bir dramın istediği 

Milletin Hatay hakkında hassasiyetine tercüman olan hatiblerden 
B. Yusuf Ziya Özer B. Cavid Oral 8. Berç Türker 

Milletin Hatay hakkında hassasiyetine tercüman olan hatiblerden 
B. Hüsnü Kitabçı Bayan Senihe Hıza/ B. Hikmet Bayur 

bütün dekorlarla başlamalıdır. 

Dava ancak kendi davamızdır 
Bu sırada söz alan başvekilimiz de

di ki : 

"- Hepimizin bildiği veç-
~•lc rftol. ... arl.,..,.l.~l-... '---.... 

atlerini serbest ve açık olarak 
söylemek salahiyetini haizdir
ler. Bu bedihi bir §eydir. Her 
mebusun söylediği sözler an
cak kendi §ahıi mesuliyeti al
tındadır. Yalnız muhterem 
hatibin ıözlerinin bir nokta
sında durmak mecburiyetin
deyim. Dava ancak kendi da
vamızdır. Bizim davamızda 
arab cephesi yoktur.,, (Bravo 
ıesleri, alkışlar). · 

Sullıu severiz, fakat ••• 

Bundan sonra kürsüye gelen B. 
Hasan Reşid Tankut (Maraş) Büyük 
Önderin şu sözlerini hatırlattı: 

" Biz •ulhu istiyor ve sevi
yoruz. Eğer büyük devletler 
bizim bu arzumuzun samimi 
olduğuna inanırlar ise onlar 
da bize el uzatmakta gecikmi
yeceklerdir .,, 
Hatib hükümetimizin sulha olan 

sadakatini tebarüz ettirdi ve fransız 
politikasının oyalamalarından, inhina
larından bahsettikten sonra, Hatay
da, milletler cemiyeti mümessillerinin 
huzurunda yapılan cebir ve tazyik ha
reketlerini anlattı ve bu şartlar altın
da, fransız müstemlekecilerinin oldu
ğu gibi, bu komisyonun da bitaraf o
lacağına inanmanın saflıktan da ileri 
giden bir bedbahtlık olacağını söyle
di. 

B. Hasan Reşit Tankut, bütün taz-
yiklere rağmen soğuk kanlılık ve va
kararlarını muhafaza eden Hatay türk 
!erinin bu hareketlerini hürmetle an
dıktan sonra secime fesad karıştır-' ~ 
mak için tatbik olunan manevraların 
muhtelif safhalarını izah etti ve Fran
sanın kullandığı müstemlekeci ve iki 
taraflı politikanın değişmiyeceğini 
söyledi. 

Fransanın bütün gayesi Hatayda 
yerleşmek olduğunu anlatan hatib, bu 
hükümetin sırasına göre atlattığını, 
aldandığını ve provoke ettiğini ~öyle· 
dikten sonra, Ulu Önderin sıhhi va
ziyeti hakkında Beruttan çekilen tel
grafın da herhangi bir serseri tarafın 
dan değil, fikirlerini ve masraflarını 
bu politikacılardan alan sefil kimse
ler tarafından çekildiğinin muhakkak 
olduğuna kani bulunduğunu bildirdi. 
Türk milletinin göz bebeği ve bütün 
dünyanın takdirle sevdiği büyük ?i~ 
devlet reisi olan Atatürk'ün sıhatını 
ve hayatını en hasis bir menfaat uğru
na bayağı bir politika manevrası ola· 
rak kullanmanın çirkinliğine işaret 
eden hatib, Hataydaki komisyonun 
vazif csinin an<:ak Fransanın manev-

ralarını maskelemekten ibaret oldu-' 
ğunu söyliyerek, hükümetten fili ve 
müsbet bir netice beklediğini söyledi. 

B. Hasan Reşid Tankut, Türkiye
nin sulhçuluğuna bir daha işaret ede
rek, Türkiycnin münasebettar olduğu 
~ ....:ı •• .:ı.+1 ... 1. <\~tl"" ;,..ııtTT'l• ... _ 

mesine mukabil Fransanın herkesle 
münazaa halinde olduğunu tebarüz et
tirdi ve Fransa aleyhinde emri vaki 
yapanlara hak vermekten kendini me
nedemediğini söyledikten sonra, "bü
tün dünyanın selameti için dahi olsa, 
zillet ifade eden böyle sulbçuluğa as
la taraftar olamayız.,, dedi ve sürekli 
bir surette alkışlandı. 

Hakkımızı alırız 

Kendini Kamutay kürsüsüne çıkar -
tan sebebin türk milletinin bu sahada 
gösterdiği yüksek hassasiyet olduğunu 
ve en yüksek sosyetelerden başlıyarak, 
köylere varıncaya kadar her yerde ko
nuşulan tek mevzuun Hatay olduğun~ 
söyliyen B. Turğud Türkoğlu (Mam
sa) Taşı ile, toprağı ile, tarihi ile ~ürk 
olan Hataym bu hususiyeti üzerınde 
durdu. 

"- Frnsız milletinin kulağına şunu 
ulaştırmak isterim: Hatay bizim için 
ezeli ve ebedi bir milli davadır. Biz Ha
tay işini Milletler Cemiyeti çerçevesi i
çinde halletmişsek bu bizim için bir al
danma, bir avunma tarzı zannedilme -
sin: Ha tav halkı, mutl~lcn istikl<>lini a
lacaktır. Biz müstevli değiliz, biz sö -
mürgeci değiliz. Türk milleti yüksek 
varlığı için olduğu kadar diğer milletle 
rin de istiklallerini, beşeriyetin, insan -
lığın mevcud ve tanınmış olan kudsi 
haklarına tapan bir millettir. Binaena -
leyh keneli hakları için ,kendi varlığı 
için dahi aynı mukabeleyi arar. Buna 
tecavüz edenleri kırar, ezer, hakkını 
behemahal alır . ., (Bravo sesleri, sürek-
1 i alkışlar). 
Talıammiilii m iiz knlmamıştir 

Birinci Büyük Millet Meclisi za -
manında Franklen Buyyon anlaşması
nın müzakerelerine aid hatıralarım an· 
latan B. Rasih Kaplan (Antalya) ken
dileriyle hudud olduğumuz bütün mem
leketlerle aramızda tam bir dostluk ol
duğunu, yalnız Fransanın bu çerçeve 
dışında kaldığını, cenub hududları
mızda olan vakaların insana Fransa ile 
harb halinde imişiz hissini verdiğini söy 
liyerek. bu sene cıkan fransızca bir ki
tabta Kilikyayı Ermenistan yapama • 
dıklarına esef eder yazılar gördüğünü 
anlattı: 

"-Tekrar mı Adanaya gelmek isti
yorlar? Maraş, Antep, hepsi yerli ye -
rindedir." dedi. 

Hataya giden komisyon da dahil ol
duğu halde, sünni müslüman Kemalist 
müslüman diye türkler arasına sokul -
mak istenen aynhğın nefret edilmeye 
değer olan safhalarını izah eden B. Ra
sih Kaplan "- Fransa bizi yamltamı -
yacaktır. Beyhude uğraşmasın! Daha 

fazla bir intizarda kalmaya tahammü -
lümüz kalmamıştır. Onun için tedbir
lerimizi tacil etmek ve bu işi daha ka· 
ti surette halletmek lazımdır. (Alkıt
lar) dedi. 

murlarmı idareden çekmeleri ve 
Fransanın hatırı için mesuliyeıti üze
rimiae almamalıyız, demeleri. lazım 
geleceği mütaleasmda bulunmuştur. 

Hatip Hatay in.tihabatının bugünkü 
vaziyetine müdahale edilmesini iste
miş, Lozan muahedtsinin hükümleri
nin Fransa hakkında iskat edilmesini 
ileri sürmüştür. 

I kinci Çanak kalemiz 

Fransa hükümeti ile fransız milleti
ni ayrı ayrı iki kuvvet olarak kabul e -
demiyeceğini söyliyen B. Rüşeni Bar -
kın (Samsun) Müstemlekeci kuvvetin 
emrini kayıdsız ve şartsız olarak fran • 
sız hükümetinden aldığı emirlerle 
hareket edebileceğini anlattı. 

Besim Atalay (Kütahya) arap mil
letiniın fransızlarla beraber olmasına 
imkan bulunmadığını, Cezayirde, Tu
nu~ta zulümlerin unutulamıyacağını 

tebarüz ettirerek Fransa aleyhinde 
karar alınmasını istemiştir. "-Atatürk, dedi. Türk vatanının· 

hududlarını çizmiştir. Hatay bu türk 
vatanı haricinde bir parça değildir ve 
hiç bir vakit türk vatanı haricinde bir 
parça olarak kalmıyacaktır. Fransızlar 
türk vatanının harimine, Çanakkaleye 
ayak bastıkları vakit türklerden ne ce -
vah aldılarsa Hataya yerleşmeğe karar 
verdikleri vakit de aynı cevabı alacak
lardır. Çünkü bugünkü Türkiyenin ikin 
ci bir Çanakkalesi de İskenderun ve An 
takyadır. (Alkışlar). 

••/ş son haddine varmıştır!" 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) Türkiyenin 
herkese karşı muslihane siyasetini an
latarak davanın hallini üzerine alanın 
Ulu Şef olduğunu hatırlatmış ve de 
miştir ki: 
"- Ulu Şeffo attığı hangi adımda, 

muvaffak olmadığı görülmüştür?. Ar
tık şu anlaşılıyor ki, iş son haddine 
varmıştır. Artık türk milletinin ta
hammülü kalmamıştır. Mütareke yıllarına aid bir esl<i ha

tırayı anlatan ve fransızlardan vize a -
hp Zonguldağa geldiği zaman, karaya 
cıkması kin kendic;inden bir frans'z 
zabitinin iki lira aldığını söyliyen B. 
Hamdi Yalman (Ordu) Bunu, fransız
ların dostluklarını neye satabilecekle
rini bir misal olarak anlattığını söy
ledi. 
"- Fransız hükümetinin bizi aldat

tığı muhakkaktır, diyen haib, B. Eryo 
Türkiyeye geldikten sonra Kamutayın 

' içinde türk - fransız grupu diye bir 
grup teşekkül ettiğini söyledi-

''- Bütün bu dostluk yalanmış, de -
di. Bizi aldatmaya çalışıyorlarmış. Ben 
de o grupa dahil olmuştum. Eğer o gru
pun reisi burada ise, ben o gruptan res
men çekiliyorum. (Bravo sesleri) 
Böyle bir grupa dahil değilim (Al
kışlar). 

R. Ömer Asım'm sözleri 
B. Hamdi Yalmandan sonra B. Ö

mer Asım Aksoy (Gaziantep) kürsüye 
geldi. Hatib Hatay davasının Türkiye
nin fırsatlardan, vesilelerden istifade e
derek ortaya attığı bir dava olmadığını, 
eski, meşru, milli ve Türkiye için bir 
şeref davası olduğunu söyledikten son
ra Fransanrn meseleyi nastl sürünceme 
de bıraktıklarını ve ne gibi cebir ve taz
yik tedbirleri tatbik ettiklerini anlrtttı. 

Bitaraf komisyonun ise bitarafhk
tan çok uzak olduğunu misallerle anla
tan hatib, Büyük Önderin sıhati hak -
kında uydurulan haberleri de nefretle 
andı ve Türkiyenin dostluğu karşısın
da Fransanın iki vüzlü orensiplerini tc
oaruz ettırdı.,, 

'•Canbazlığa tahammül 
d 

. ,, 
e emeyız 

B. Ömer Asım Aksoy, her şeyden 
önce Türkiyenin şerefi bahis mevzuu 
olduğunu söyledi ve davanın simsar -
lığa canbazlığa tahammülü olmadığını 

zikrederek 18 sene evvel Fransanın Ga
ziantep'de güddüğü aynı politikayı ha
tırlattıktan sonra, o zaman yapılan mü
cadelenin Fransa için ne siyaset, ne de 
askerlik bakımından öğünülecek bir 
neticeye varmadığını zikretti. Hatib söz 
lerini, türk milletinin her ne pahasına 
olursa olsun davasından vazgeçmiye -
ceğini söyliyerek bitirdi ve uzun uzun 
alkışlandı. 

Türk alcvilere karşı yapılan 
tazyik 

B. İbrahim Diplan, Fransanın Ha
t~ydaki alevileri ayrı bir cemaat, ayrı 
bır millet gibi göstermeye maalesef 
muvaffak olduğu halde gene türk na
mı altında konulmuş sandıklara rey 
vermek istediklerini, fakat bundan si
Hih ve cebir kuvvetile menedildikleri
ni söyledi. Hatibin, hükümetin bu me
selenin halli için acil karar ve tedbir
ler alması hakkındaki sözlerini Kamu
tay alkışlarla karşıladı. 

IJiğcr hatiblcrin .lifözleri 

B. İbrahim Diplandan sonra muhte
lit hatipler söz aldılar. 

Dr. Mazhar Germen (Aydın) Tür
kiye cumhuriyetinin harici siyaseti
nin umumi hatlarını kaydettikten son· 
ra Hatay meselesi il.zerinde Türkiye i
le Fransa arasında ve Milletler cemi
yetinde geçen görüşmeler ve alınan 
kararların kısa bir hülasasınr yapmış 
ve bu davanın mutlak olarak türkun 
beklediği şekilde tahakkuk edeceğine 
dair olan inanını kaydeylemiştir. 

Dr. Mazhar 'Germenden sonra kür
süye gelen B. Cavid Oral Hataydaki 
yakın bir akrabasından aldığı bir mek
tubu okudu. Bu mektup diğer sütun
larımız.dadır. 

Yusuf Ziya Özer (:&kişehir) Ha
tayda bugün emniyeti şahsiye namına 
hiç bir şey kalmadığını ve türklerin 
her dakika tehlike altında bulunduk. 
larını söyliyerek, "Bu tehlikeye karşı 
Hatayın tamamiyeti mülkiyesinin za
mini sıfatile bu işe müdahale edelim. 
Ve emniyeti tesis eyliyelim.,, demiş
tir . 

Hikmet Bayur (Manisa) Hatay me
selesinin safhalarını ve Fransanın bu 
işte takiıb ettiği siyaseti anlatmış ve 
bugün Hatayda bulunan Milletler ce
miyeti komitesi ve azalarının mensub 
b\lhmd\JkleIJ, da.t milkıtler.i.n bu me-

Berç Türker (Afyon) Franklen Bu
yona aid bir hatırayı 1895 de Çarlık 
~usyadan gönderilmiş ve teşçi edil -
miş olan er.meniler tarafından İstan
bulda vukua gelen ihtilal hareketini 
ve bu hareket esnasında kendisinin 
memur bulunduğu bankaya yapılan 
baskındaki müşahedelerini anlatmış 
ve demiştir ki: 

"'Ermeniler, iğfale-\ 
kapılmayın! 

"- Şimdi görüyorum ki, fransız 
hükümeti çarlık Rusyanın ayni siya
seti tutarak gene böyle bir kaç erme· 
niyi kandırarak Hataydaki ermenileri 
iğfal etmek istiyor. Onlara hitab edi
yorum, ve diyorum ki, nasıl ki Çarlık 
Rusyası ermenileri iğfal etti, mahvet
ti. Aman diyorum, sakın ha bu iğfale 
siz de kapılmayınız, sarılınız Hatay 
türklerine sarılınız. Ve bilmiş olunuz 
k~, yarın türk ordusu gelip emniyette
sıs ederse Türkiyede yaşayan ermeni
lerin saadetine varacaksınız . ., 

Seniha Hıza! (Trabı:on) türk kadı
nının her davada olduğu gibi bu da
vada da kendisine düşen vazifeyi ya
pacağını söylemiştir. 

Sırrı İçöz (Yozgad) Türkiye - Fr<m 
sa muahedesinin kabulüne aid müza
kereler esnasında bulunmuş olan Ha
tay heyetine aid bir hatırasını anlat
mış ve, Hatay türkündür ve türk Ha
tayın l demiştir. 

"'Atatiirk bu davayı 
lyı//~rlıPr1>L·ı;r" 

lstamat Uzdamar (Eskişehir ) Ata-
türkün türk milletioni istiklaline ka
vuşturduğu gibi gene Büyük Şefin ve 
onun hükümetinin alacağı kararlar ve 
tedbirlerle bu davayı da halledeceğin
den katiyen emin bulunduğunu ve bu 
itibarla müsterih olduğunu söylemiş
tir .. 
İbrahim Mete (Seyhan) fransızlarla 

türkler arasında geçen karşılaşmala

rın hatıralarını taş.ıyan generallerin 
gelecek fransız nesline bu hatıraları
nı nakledecek kitaplar yazmasını tav
siye etmiştir. 

Halil Ment~ (İzmir) Türkiyenin 
Hatay istiklalini fransızlarla beraber 
tekeffül etmiş bulunduğunu hatırla

tarak Hatayda halkın emniyetle istik
lalini kullanmasına mani olan anası. 
rın bulunması dolayısilc bu istiklali 
Fransa ile birlikte tahtı temine alma
lıyız. Fransa ile orada bir idare tesis 
etmeliyiz, demiş ve ilave etmiştir: 

"-Bir izzeti nefis meselesi olan bu 
işten dönmemize imkan yoktur, her ne 
olursa olsun bu meseleyi halletmeli
yiz.,, 

Dış Rakanlık büdcesi 
Çok heyecanlı bir hava içinde ge~en 

ve sık sık alkışlanan bu beyanatlal'dan 
sonra kürsüye gelen Hariciye vekili 
Dr. Aras hatiplere cevab vermiştir. 

Hariciye vekilinin sürekli alkışlar 
ve tasvib seslerile karşılanan nutkun
dan sonra heyeti umumiyesi üzerinde. 
ki müzakere kafi görülerek hariciye 
büdcesinin fasıllarına geçilmiŞ ve ka~ 
bul edilmiştir. 

Bay Celôl Bayar 
diyor ki: 

(Başı ı. inci sayfada ) 

ıçın tamamiyle bir iş yılı addet
mektedir. Büdceyi tatbik etmek
te ne kadar dikkat ve hassa•iyet 
göıtermek hükümetin vazilesi 
i•e, büdce encümeninde ve he
yeti umumiyede arkadaşlarımız 
tarafından vaki ir§adatı nazarı 
dikkate almaklığı da hükümet 
aynı ıuretle bir vazife bilmek
tedir. - Bravo sesleri, alkıtlar -
Çalııacağız, muvallakiyetimiz 
ancak sizin müzaharetinizle ka
bil olacaktır. - Allah muvaffak 
etsin sesleri· Heyeti umumiye
nizin büdceyi bu suretle kabulü
nü hükümete karıı itimaJınızın 
bir nİ§anesi telakki ediyorum, 
bilhana teıekkürler ederim. 
• Şiddetli alkıtlar • ,. 

28-5- ı~ 

Fransız hariciye 
nazırt Bonne 

Eylülde 
Ankaraya gelecek 

Paris büyük elçimiı 

Bonne ile görüştü 
Paris, 27 a. a. - Havas bildiriY~ 

Hariciye nazırı B. Bonne Türkiye l:Jll 
yük elçisi B. Davazı kabul etmiş "e 
görüşmede İskenderun Sancağı rnetl 
lesi bahis mevzuu olmuştur. 

Paris, 27 a. a. - Fransız diplonı' 
mahfillerinde söylendiğine göre, hacı 
ciye nazırı B. Bonne, eylfıl ayı zarfıt' 
da Ankarayı ziyaret edecektir. 

*** 
Faris, 27 a. a. - Ajans ekonomile 

Finansier bildiriyor; B. Bonne, öııO 
müzdeki eylı1lde tayyare ile doğrudl 
doğruya Ankaraya gideceğini bildl! 
miştir. 

Milli dava, 
Milli karar! 

( Başı 1. inci sayfada ) 

ciha·nla boğuşarak, hepimizi kd'. 
tarmış olandır. 

Dış Bakanımızın bir daha il~ 
ettiği üzere Hatay, Türkiye i~ 
milli bir dava' dır. Binaenale~ 
Türkiye'nin tekmil milli dafİ' 
ları gibi hallolunmak muk•/ 
derdir. Biz banş ve uzlaşma 1 
sullerini sonuna kadar tecriib'; 
etmekle aldanmış olmıyoruS 

Bilakis bu tecrübe ile bize v~ 
kaybettirdiklerini veya mesele 
kiğıd üstünde müzminleşti 
ceklerini zannedenlerdir ki 
danmışlardır, aldanmaktadırltl 
içinde yaşadığımız zamanın ti 
rihi, Hatay davasının, dünya ti 

fı\~rnerı\\ıışh~'dug'-u-~ü ıc-a-Y1de'1~ 
cektir. Evvela hakkın büt"" 
kuvvetlerini ve imkanlarını )<1Jr 
lanacağız. Bu kuvvet ve imki' 
larm mutlaka iflas etmeğe m.Jr 
kum olduğuna herkesi inandıf 
makta menfaati olanlar vart" 
ne yapalım? , 

Hiç bir ihtimal, bizi, inkı11 
hm vazife ve şeref davasını Y' 
rıda bırakmağa sevkedemez.V' 
tandaş ve hatayh türkler, tıl 
bir itimadla, hükümete bağl•' 
smlar. 

F.R.ATAl' 

lzmitte Akyeşil - idman yurdt> 
maçı 

İzmit, (Hususi) - Türkiye fud~ 
ikincisi olan Akyeşil spor, idıfll" 
yurdu ile bir maç yaptı. Bu maç içil 
vali, mıntaka namına bir kupa kof 
muştu. Maç 5 binde fazla halkın sol' 
suz heyecaniyle başladr. Valimiz or 
taya konan kupayı bizzat galib tak~ 
Akyeşile verdi. İkinci haftaymda ı 

man yurdu sahayı terketti. 

Ankara Borsası 

27 - 5 - 1938 

ÇEKLER 
Açılıs Kapanı~ 

Londra 6.23 6.2325 
Nevyork 0.796918 0.7966 
Paris 28.62 28.61 
Milano 15.0914 15.0854 
Brüksel 4.7142 4.7125 
Atina 87.72 87.6855 
Cenevre 3.4850 3.4838 
Sof ya 65.0080 64.9&20 
Amsterdam 1.4396 1.4390 
Prag 22.8130 22.8038 
Viyana -.- -.-
Madrid 13.1620 13.1568 
Berlin 1.9775 1.9767 
Varşova 4.21 4.2085 
Buda peşte 4.0125 4.0112 
Bükreş 106.9020 106.8592 
Belgrad 44.9518 34.9375 
Yokohaına 2.7554 2.7542 
Moskova 23.77 23.78 
Stokholm 3.1132 3.1120 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 türk borcu l 18.90 19.-
(Vadeli) 

1933 ikramiyeli 
Ergani 95.-
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Hataydaki zulmün itiraz 
götürmez vesikası 

Halaydaki bir türkün feryadı 

Bay Cavid Oralın dün 
mektubu aynen okuduğu 

Kamutayda 
neşre_diyorıiz 

(Başı 1. inci sayfada) 

çok yakın bir akrabasından gelen bir 
:ek~u~u okumu§tur. B. Cavid Ural 
emıştır ki: 

" B d - en, engizisyon mezalimin-
~n hiç farksız olan fransız iıgali

nnı, karanlık, muzlim ve korkunç iı-
ıal d · · b' evresını yaıamıı Adananın ır 
Çocuğuyum, Bugün aynı hayatın ha
taylı kardeılerimiz tarafından da 
Ya!andığını biliyoruz. lıte &İze bu
~un en canlı bir vesikasını okuyaca
llll\. Bu, Hatayda bulunan çok ya
kın bir akrabamdan bana gelen bir 
~ktubdur. Bunu olduğu gibi huıu
&ı kısımları da dahil olarak okuya
C6inn: 

"Sevgili kardeşim ; 

25/5/1938 
Saat:22 

Sana uzun zamandır mektub yaza
tl'ladım. Elhamdülillah hepimiz sıhat 
"e afiyet üzereyiz. Sizlerin de sıhat 
\fc afiyette daim olmanızı cenabı hak
t~n. dileriz. Kardeşim, ailemizin hep -
sının selamlarını yollarız. Size çok
~n beri mektub yazamamamızın sebe
bı buradaki olan bitenlerin ardı arası 
kesilmeksizin uzaması ve bize mcktub 
>'azmak için imkan bırakmamasıdır. 

. Kardeşim, buraya akvam ccmiyeti
nın komisyonu gelince biraz ferahla
ınıştık. Biz türkler bu komisyonun 
~vam cemiyetinin yüzünü ağartmak 
ıç~~- geldiğini umuyorduk. Heyhat 1 
bütun düşüncelerimiz suya düştü. Bu
rada. bizim çektiğimizi bir Allah; bir 
de hız biliriz. Davulun sesi komşuya 
hoş gelir derler. Öyle imiş. Bizim fer
Yadlarımıza hiç kulak astığınız yok. 
Gazetelerinizi okuyorum. Yazdıkları 
dc\fcde kulak. Üstelik bir de fransız 
doatıuğu dillere destan oluyor. Hangi 
dottıuk be kardeşim? Hala anlamadı
~12. nıı? Bu adamların niyeti kötü. İş
;~ güçleri bizleri kodese tıkmak, 
~ b"açlaınak, aUngülemek .•. Her vaka
l ızlere ve bızimıc yUrUyen etlıll1k-
erc yükletmek ... Siz hata kulak asma
Yın diyorsunuz. Bizim bacanakla ko
:~Ştuk. Sizden yalvarmağa karar ver
~- Bu yazdıklarımızı büyük cumhu
~~ct hükümetimize ulaştırasın diye. 

ger ulaşıırmazsan ahrette iki elimi:: 

aldılar. 

Dayak, hapis, tahkir 
Bunlar kendi kuyrukları olan Hoy

boncu Memduh Selimle beraber ma
hud Koço'nun silahlı çetelerini Akte -
pede harekete geçirdiler. Bizim liste
ye yazılacakları ölümle tehdide ko
yuldular. Sandıklar etrafında fransız
ların partizan dedikleri silahlı serse
riler peydahlaştı. Türk yazılan sandık 
başından ayrılınca yakalanıyor, dip
çikleniyor, üstelik karakola götürülü
yor, dövülüyor, hapsediliyor ... Bunlar 
6 mayısta halkevi binamıza kurşun 
sıktılar. Bizimle beraber yürüyen Meh 
med Kılıcın evini kurşunlarla delik 
deşik ettiler. Bütün bu işler jandar
manın ve zabitlerinin gözü önünde 
yapılıyor ve ses çıkarılmıyordu. Ne
hacet, Kırıkhan istihbarat zabiti (tür
ke rey verenlerin yiyeceği tekmeyi 
sonra görürsünüz.) diye bağır bağır 
bağırıyordu. Bu hadiseleri Kırıkhan 
cemiyeti akvam mümessilleri de görü
yorlardı. Fakat hiç ses çıkaramıyor
lardı. 

Garo'nun verdiği iimid 

polis ve jandarmaların gözü önünde 
toplanan silahlı usbeciler türk listesi
ne yazılmak üzere sandık başına gelen 
eti türklere taarruz ve tecavüze başla
dılar. Bizim ile yürüyen yalnız bu 
mahallede dört yüzü mütecaviz eti 
türkü reylerini kullanmaktan vaz ge
çirttiler ve reylerini kullanmak için 
mütecavizlerin o mıntakadan uzaklaş
tırılması ve yahud o şubenin civarın _ 
da bulunan Şeyh Mehmed şubesinde 
reylerini kullanabilmelerini temin i
çin mazbata yaparak cemiyeti akvam 
komisyonuna müracat ettiler ve bu 
tecavüzlerin durdurulmasını ve hükü
metin mütecavizlerle beraber yürüme
mesinin teminini intiıhab nizamname
sinin 17 inci maddesine dayanarak is
tediler. 

Komisyon reisinin cevabı 

Komisyon ne yaptı bilir mi;in? 
Komisyon reisi (memlekette hükü
met ve kanun var, kimse kimseye te
cavüz edemez ve etmiyor. Bu mazba
tayı imza edenlere söyleyiniz. Kendi 
mmtakalarında rey versinler. Biz baş. 
ka karar ittihazına lüzum görmüyo
ruz) cevabında bulundu. Halbuki bu 
feci ve zalimane hadiseler komisyo
nun gözü önünde cereyan ediyordu. 
Hükümet de mütecasirleri yakalayaca 
ğma onları teıci ve teşvik ediyordu. 
Bu feci vaziyet karşısında halk ne yap 
sın? Elbette ki intibah hürriyeti ol
mıyan bir yerde, hayat tehlikesi, mal 
ve ırz düşmanlığı hükümet elile ceryan 
eden bir yerde sandık başına gidemez
di. Nitekim öyle oldu. O gün ve ertesi 
gün sandık başına gelenler azaldı. Bit
tabi türkler aleyhine olan fark 25 inci 
gün birden bire 1210 a çıktı. Yani bir 
günde 316 aleyhte kayıd oldu. Bu mu
kabil tarafın çokluğundan değid, bi
zim tarafın süngüler içinde sandık ba
şına bırakılmamasından ileri geliyor. 
Netice ne olacak. Türkler ekaliyette 
kalacak, arablar azhkların en azı ola
cak. Aleviler de ekalliyette kalacak 
ermeniler, ve diğer gayri müslim ce
maatler birleştirilerek türklerden son
ra suni olarak kazandırılan bu kütle 
hükümet kuracak, diğer unsurlar ya
vaş yavaş imha edilerek Antakyada 
fransızların himayesi ve idaresi ve 
emri altında yabancı bir devlet tasla
ğı kurulacak, fransızlar ehli salib de
virlerinin Antakya hükümetini kura
cak. Alemi intihabla aldatarak türk
leri ve diğer müslümanları bertaraf e
decek bir taraftan intihaba diğer ta
raftan cemiyeti akvama ve huauaile 
dini taassublara ve ehli aalib hatırala
rına dayanarak Hatayda bir müstem -
leke kuracak, Elcezire de böyle ola
cak ve Suriye de bu akıbetten kurtul
mıyacak. Huradaki :trarunz otoritesi
nin bu gayeyi güttüğünü görmemek 
için insan hakikaten gafil olmak la
zımdır. Para, taass\lb, gasb, yağma, 
tehdid, yaralama, öldürme, din, mill
yet, jandarma, polis, asker ve cemiye
ti akvam bu gayenin her gün tatbik e-

Hariciye vekilimizin nutku 
(Başı 1. inci sayfada) 

Türkiyenin bu mütemmim diyarı hal
kının çektikleriyle, bütün Türkiye yir
mi seneden beri muztariptir. Sakinleri -
nin her vakit ekseriyeti türk, bünyesi 
türk, kültürü türk olan Hatay aynı za
manda vatanımızın büyük bir kısmının 
emniyet kapısı ve kilididir. Bu latayı 
askeri işgali altına alan Fransa ile, se -
nelerden beri takibinden biran bile hali 
kalmadığırn.rz sulh ve eyi geçinme po
litikamızın icabı olarak, makul bir hal 
çaresine varmak için 1921 den beri da
ima biribirini ikmal edeceğini zannetti
ğimiz müzakerelerde bulunduk. 

Zaman zaman ümid uyandıran gün
ler olmadı değil... Fakat devam etme -
di. Bize karşı alınan teahhütlerin tat
bik edilmemiş olması yüzünden tabiati
le şikayete mecbur olduk. Bu suretle 
her şikayet safhası yeni bir müzakere 
açtı. Nihayet bildiğiniz Cemiyeti Ak
vam kararlarına varıldı. Bu kararların 
tatbikinin istilzam ettiği intihap tali
matnamesinin bütün mukarrerata mu
gayir yapıldığını gene Cemiyeti Akvam 
makamlarına kabul ettirdikten sonra 
bir yenisi tanzim edildi. Şimdi gfıya bu 
son talimatnameye göre yapılmakta o -
lan intihabat safhasını yaşıyoruz. Ara
da Fransa ile bu son talimatnamenin 
olsun iyi bir tatbika mazhar olması için 
işbirliği esasında bir anlaşmaya varıl
dı. 

İçinde bulunduğumuzu arzettiğim 
intihabat aafhaımm daha başında, iza
hı ve tadadı mümkün olmıyacak kadar 
tertiblerle ve iyi olnuyan niyetlerle 
kartılaıtık. 

tihakı aranuzdaki gittikçe artan dost- çözülmez kardeşlik bağlarının heye
luk münasebetlerimizin yeni bir teza - canlı tezahüratı olarak tavsif olunabi
hürü olmuştur. (Alkışlar). Almanya ile lir. (Sürekli alkışlar) Sonbaharda di
berdevam olan iyi münasebetlerimizin, ğer müttefikimiz Romanya ricalini 
Berlinde açılması derpiş edilen müza- de aynı hissiyat ile meşbu olarak aynı 
kerenin önümüzdeki ayın sonlarına suretle ziyaretimi~ mukarrerdir. 

doğru yapılması kararı, iktısadi sahada Son seyahatimiz esnasında komşu 
yeni bir genişliğe mazhar olacağını ve dost Bulgaristan'm kıymetli ricalini 
ümid ettirmektedir. (Alkışlar). de ziyaret etmek fırsatını bulduk ve iyi 

Cumhuriyet hükümetinin diğer bü- · b · komşuluk ve dostluk miınase etlerımi-
yük ve küçük devletlerle olan münase- b · zi karşılıklı teyid etmekle ahtıyar ol-
betlerinde ahenkli bir istikrar ve inki - d k 
şaf devam etmektedir. u · . v 

• .. •• w • • 1çınde bulundugumuz sene zarfın • 
Sıze butun açıklıgı ıle arz ve ızah d d . d"l harici faaliyetimizin 

ettiğim siyasetimizin ve kuvvetli dost- a erpış e ı en . 1 tm" lmak 
luklarımızın son aylardaki tezahür ve- ı ~~şlıcalannı tan:ıamıy e arıe ış o w 

sı·ı 1 r· · d .. 1 ı· · k" h . • ıçın dost Macanstana borçlu oldugu • e e mı e soy eme ıyım ı arıcı po- . k 
1
• 'k .. . muz ziyareti yerine getırme tasavvu-
ıtı amızın tam manzarasını gostermış v • 1 olayım: runda bulu~d.ugumuzu memnunıyet e 

Malu· mun ld w •• .. t k.l kayıt etmelıyım. uz o ugu uzere mus a ı 

ve kardeş Mısır'a ilk Hariciye Vekili o
larak citmekle mesud oldum. Orada 
gördüğüm dostluk asarı cidden büyük 
ve iki memleketin samimi münasebet -
terinin delilidir. (Alkışlar) .. 

Başvekilimizin refakatinde olduğum 
halde yunan ve yugoslav müttefikleri . 
mizin mümtaz ricalini ziyaret ettiğimi
zi biliyorsunuz. Bu iki dost ve müttefik 
memlekette bize karsı gösterilen cok 
iyi kabul ;:ıncak ~::tlk:\n miittef:ı..,.1en 

milletleri ile milletimiz arasındaki 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz ki sa
mimi duyguların karşılaştığı devletler 
ve milletler arasında iyi münasebetle • 
rin inkişafı pek tabii oluyor. 

İstikametini ve çalışma tarzını Şe
fimiz Atatürk'ün yük.sek ilham ve ir • 
şadlanndan alan, dahilde ve hariçte 
hemen herkesin itimad ve sevgisini ka· 
zanan senelerdenberi takib ettiğimiz 
bu harici siyaset yolunda yürümekte 
devam edeceğimizi arzederim." (Sil
rekli alkışlar.) 

Edirnede yeni bir açık 
müze kuruluyor 

Bu hususta Paris hükümetinin ve 
Berut'ta onun ali komiserinin dikkat 
nazarı celbedildi ve bu hareketlerin 
manası soruldu. Her defasında Paris ,, 
hükümetinden ve Fransa'nın buradaki 
Büyük Elçisinden teahhütlere ve anlaş
mamıza riayet edileceği cevabı alındı. 1 

Fransa ali komiserinin Hatay dele
gesi Ankaraya geldi. Kendisi ile uzun ı 
uzadıya konuşuldu. Hataya avdetinde 1 

ilk iş olarak yaptığı, Hatay'm gavri as
keriliği ahkamına rağmen, hakiki bir 
sebeb olmadan asker getirmek oldu. 
Hadiseler sonra bunun hedefini bize 
öğTetti. İki giln evvel Parla Büyük el
çimiz Fransa Hariciye Nazın ile ko -
nu§tU ve şikayetlerimizi saydı döktü. 
Kati emirler verileceği vadini aldı. 

Hataydan gelen haberler 
orada tüyler ürpertici bir 
tethit manzaraaı hükümferma 
olduğunu gösteriyor. İnti
habat bin bir türlü tazyik
ler içinde cereyan ediyor. 

Vaziyetin ciddiyeti, hatta ve
hameti işikirdrr. 

Park haline konan Selimiye a vluıu 

. Edirn~, <l:luauai) - Edicnede açrlmıf olan t.tnografya muze
smden ıımdı de büyük eserleri, kibir tatlarını Yeniçeri sikke ve 
rütbelerini gösteren pk kıymtli bir açık müze kurulmak üzeredir. 
Bunun üzerinde mütehassıslar çalıımaktadır. 

Bu büyük müze son sene içrnde tamir edilmektedir. 

Yakanda olacaktır. 

Kardeşim; buranın delegesi Garo 
Ankara dönüşünde bize umud vermiş
ti. Ama bu umud birkaç sat sürmedi; 
altüst oldu. Çünkü bu adam Ankara -
dan döner dönmez Hatayda insanlığa 
asla yakışmıyacak canavarlıklar baş -
lamıştı. Artık herkes canından malın
dan umudunu kesmiş namuslu bir 
türk gibi ölmek istiyorlardı. Gelen 
sesler hep (sabredin, fransızlar dostu
muzdur, bu iş düzelecek) sesleri idi. 
Ama bu sesler yüzünden basılan evle
rin, kıyılan canların haddi hesabı yok
tu. Gene daldım. Asıl işe gelelim. Kı
rıkhan vakasından sonra oralarda da 
korku ba~ladı. 12 mayısa kadar kah 
aleyhte, kah lehde giden rakamlar 
ondan sonra hep aleyhimize döndü. 
Çünkü sandık başında silahlı kordon
hu üslc9mi~; c:andığa g;tmı"k istiyen 
herkese her kordondan geçerken 
(türk yazılırsan -evine cenazen gider) 
tehdidi savruluyordu. Bu yetmiyor -
muş gibi dürüst hareket eden bir ce
miyeti akvam mümessili de aandık ba
şındar. uzaklaştırıldı. Artı'( anla9ılı
yordu ki c.emiyeti akvam mümessilleri 
de buradaki zai.im idare ile at b.>şı be -
raLeı gidiyordu. Biz umudumuzu kes
medill.. Mecienice hareketimize devam 
ettik. Bütün bu tazyik ve şiddetlere 
rağmen aramızdaki fark büyüyemi
yordu. Nihayet onun da çaresini bul -
dular. Halebden, Şamdan, Uzkiyeden, 
Beruttan otomobillerle, kamyonlarla 
ameleler, bir sürü adamlar sandıkların 
başına getiriliyor, muhtelif cemaatle
re kaydettiriliyordu. Öz hataylı türk· 
ler ne pasaportile ve ne de şahidlerile 
kayıd için müsaadekarlık görmediği 
halde bu gelenler; ya papasın, ya muh 
tarın bir ilmü haberile hemencecik 
hataylı oluyor ve sandiklara kaydolu
nuyorlardı. İşte bu hareket aramızda
ki farkı biraz çoğalttı. Ayrıca türkler 
sandık başına gidemediği için bu da 
farkı büyültüyordu. 

dilen mübaıh vaaıtalarıdır. Cumhuriyet hükümetinin bu milli 

Müze üç asır evvelki Osmanlı ma- rafından baştan başa temizlettirilmİJ· 
liye nazırı Ekmekçioğlu Ahmed pa- tir. Orada esaslı bir tamir ve ısla 
pnın Karvanaaraymda kurulacak ve için Hususi sahibleriyle hazine mal 
Tatarhanhlarm kabir taşları dahi hu- tarı ayrılmaktadır. Bunun gibi meş ilk gün, lıcpsinden fazla idik .•• 

Bak kardeşim; 3 mayısta biliyorsu
~~~ .!ti buralaröa tescil muamel:sinc 
]"landı. İlk gün bizden tescil edi
~~ler, ötekilerin hepsinden 166 fazla 
ç-~· Bu fazlalık gittikçe çoğalacaktı. 
~nku eti türkleri kardeşlerimiz, a

ra lar, hatta bizim dilimizden konu
lan ermenilerin çoğu bizim sandığa 
Yazılrnağa karar vermişlerdi. Nitekim 
~ nıayısta İskenderunda bizim sandı -
ga iki ermeni dostumuz da yazılmıştı. 
Tescilin ilk gününden işlerin yüzde 
~0~n ötekilerin aleyhine gidişi; iş-
~~ı karmakarışık etti. Mayısın dör

duncü günü mahud soyguncu Hasan 
CA:bbare ve adamları bir komplo hazır 
ladılar. Eti kardeşlerimizin birinin 
§apkasını yırtmakla işe başladılar. Bu 
kard_eşi teselliye koştuk. Bu sefer de 
Nedım, Mchmed Ali Sıdkı ve Seyid 
a.dlumda Cebbarenin 'adamları başla
rına topladıkları bir sürü silahlı in
&anla bizlerin üzerimize ateş etmeğe 
başladılar. İskenderun karmakarışık 
oldu. Asker, jandarma memur, zabit 
}'ani bizden olmıyan h;rk~ bizlere ve 
dostlarımıza hücuma başladılar. Ya
ralananlar, inliyenlerle ortalık mah
§Cr yerine döndü. Bütün bu alçaklık -
lar cemiyeti akvam namına manda ya
pan güya medeni ve sizin dostumuz de 
diğiniz insanların zabitleri ve askerle 
rıi önünde yapılıyor ve ses çıkarılmı -
Yordu. Katiller sililı omuzda dolaşı
Y~rl~rdı. Zabit, nefer; yani medeniyet 
ç~l~rın resmi kuvetleri de dipçiklerini 
b.~zun aleyhimize kullanıyorlardı. Bü
tun bunlar mayısın dördüncü günü de 
tescilin bizlerin lehine gitmeğe başla
ınasındandı. İşte bu tazyik ve şiddet 
dcrh.al tescilin üzerine tesirini gös
terdı. Ve bizim lehimize olan rakam
lar 77 ye, ondan sonra 60 a düşmeğe 
başladı. Bilanda kardeşlerimizin hü -
kümcte koş.ırak İskenderun faillerini 
yakalatmak istediklerini, fakat bükü -
met kapısından koğulduklarmı duy -
juk. Kırıkhan kazası olmasaydı daha 
ilk günlerde bu hadiselerden korka
rak sandık başına gidememezlikten 
dolayı bizlerin sayımız çok düşecekti. 
Bu da çok sürmedi. 5 mayısta Kırık
handa zabıt Porsel, kaymakam Zahid, 
jandarma komutanı, polis komiseri, 
aulh hakimi Mardini bizim lehimize 
olan tcecll işin durdurmak için tedbir 

Rakamlar ••• 

Ne hacet, ordu, zabıta, devlet kud-

reti her şey düşmanın elinde ve bizim 
aleyhimizde kullanılıyordu. Bizim ise 
yegane kuvvetimiz hakkımızdı. Size 
hariçten bu gelişin iç yüzünü anlat -
mak için 24 mayıs akşamki rakamları 
vereyim : 

Türk 
Alevi 
Arab 
Ermeni 
Rum ortodoks 
Diğer cemaatler 

9655 
3362 
1884 

3555 
1141 

610 

Bunu hesab edersek türkten başka 
cemaatlerin topyekunu ile türk ara
sındaki fark öteki cemaatlerin lehine 
894 tür. Daha üç gün evel, yani 21 ma
yısta bu yekun ı 132 iken .?ç gü~ zar
fında kayıd işinin gene turklerın le
hine gidişi bizim mandacıları çıldır -
tıverdi Ne yapsınlar? Gene vaka çı
karmak ortalığa dehşet vermek, hadi
seleri tUrklere yükletmek, zavallı biz
leri ve arkadaşlarımızı hapislere gö
türmek. Hütasa herkesi korkutarak 
bu lehte gidişi durdurmak lazımdı. 
Bilmem son günlerin hadiselerini işit
tiniz mi? İşitmişseniz bunun da yapıl
dığını, yani zulümlere zulüm katıldı -
ğını öğrenmişsinizdir. Antakyamızda 
kayıd işinin başladığı ilk gün işler yo
lunda idi. Fakat ertesi gilnü Dörda
yak mahallesinde dövülen, tahkir edi
len, sandık başına gitmekten menedi
lenler çoğaklı. Çünkü bu mahaHcde 

H md
• meseleyi behema.hal kati ve iyi bir hal 

epsine rağmen ~fer bizi ır suretine isal etmek hususundaki kara -

Kardeşim, başını ağrıttım ama ne 

yapalım. Bizi sonunda töhmet altında 
bırakmayasınız diye bu hakikatleri 
yazmağı vicdan borcu bildim. Siz ha

la bize fransız dostluğundan, cemiye

ti akvamın adaletinden, komisyonun 

bitaraflığından bahsede durun.. Biz 
gene bu kadar ateş içinde çırpınıp ça
lışıyoruz ve bir varlık gösteriyoruz. 
Nede olsa Hataym gene en büyük ce
maati olarak işin içinden çıkacağız. 
Bu kadar tazyik ve süngü tehdidi al
tında bu neticeyi almak da bizim için 
en büyük zaferdir. Beşeriyetin iyi in
sanları bunu elbetteki anlar. Ama, za
limlere vasıta olanlara ne diyelim? 

Hala 1900 reyi geçemiyen bu insan

lar keneli esaret halkalarını keneli ellc

riyle boyunlarına geçirmeğe çalışıyor -
lar. Dönen dolabları görmüyorlar. Da

ha 936 intihabında rey adedi 2600 zü 

aşmayan cemaatlerin bugünkü kayıd 
muamelesi henüz yarıda iken 3600 ü 
aştığını görmüyorlar. Büyük tehlike 
başlannda dönüyor. Ne yapahm? Esa
rete alışmış bir milletin akibeti elbette
ki böyledir. Ama, biz bu kardeşlerimi -
ze de hürriyetin ve istiklalin şerefini ve 
büyük zevkini tattırmak için çırpın
maktan vazgeçmiyorub. Bu da türkün 
ebedi ve ezeli milli şıarıdır. Biz Hatay 
türkleri elimiz vicdanımızda kulağrmız 
sizde olduğu halde başımıza yıldırım -
lar dahi yağsa hedefe yürümekten asla 
vazgeçmiyeceğiz. 

Milli mücadele günlerinde nasıl ki 
ölmekten korkmamış isek, bucün de 
çoluğumuz ve çocuğumuz ile, kadın ve 
erkeğimizle, bütün mal ve canımızla 
istiklfil için çalışacağız. Ve mutlak mu
vaffak olacağız. 

Sizden istediğimiz tek bir şey vardır. 
B.~ !~rya?l~rımızı büyük cumhuriyet 
hu~umetımıze ve türk gazeteleri vası
tasıyle bütün cihana ilan etmenizdir. 
Çünkü burada ne vicdan, ne yazı, ne 
söz hürriyeti.. Hiç bir şey kalmadı .. 

Baki hepinize selam ve hepinizi ce · 
nahı hakka emanet ederim kardeşim. 

Kardeşiniz ... ,, 

rı da malürnunuz.dur. Mutadımız olan 
soğuk kanlılıkla, hakkımızdan ve dava
mızdan emin olarak, Hatay'daki kayıt 
işlerinin sona ereceği yakın günlerde 
tebarüz edecek neticeyi beklemekte
yiz. {Alkışlar). Binaenaleyh Hatiplerin 
bu mesele etrafındaki suallerine arzet
tiğim bu neticenin tezahüründen evvel 
cevap istemekte ısrar edilmemesini rica 
derim. 

Bu sabah Paris büyük elçimizden 
aldığım bir telgrafta şahsen kıymetli 
eski_ h.ir dostumuz olan Fransanın yeni 
Harıcıye Nazırının bir az evvel arzetti
ği~ kati vaidini yazılı beyanat ile de 
teyıd etmiş olduğunu öğrendiğimi ay -
rıca tebarüz ettirmeliyim. 

Diğer devletlerle 
Şimdi diğer devletlerle münaseba -

tımıza geçiyorum-
Türkiyenin milletler arası vaziyeti 

durmadan yükseliyor. Şarki Akdeniz -
de, Karadenizde, Balkanlarda, ve garbi 
Asyada müttefiklerimizle ve dostları -
mızla birlikte bir sulh ve istikrar ami
li olarak çalışılmaktadır. (Alkışlar) 

Büyük devlet!.:rden şarkta komşu
~uz Sovyet Rusya ile münasebatımız 
ilk günündeki samimiyetini muhafaza 
etmektedir. (Sürekli alkışlar). Garbta 
Fransa'dan maadası ile dostluk müna
sebatıınız mütemadiyen ilerlemektedir. 
Fransa ile münasebatımıza gelince A
tatürk'ün Kamutayın bu devresini a
çarken irad buyurdukları nutukların
daki şu beliğ cümlesini tekrar etmekle 
bu münasebatın her noktasını tekrar 
izah etmiş olurum: · 

''Yarınki Türk • Fransız 
münasebetlerinin dilediğimiz 
yolda inkitafına Hatay itinin 
iyi bir yönde yürümesi esaalı 
bir ölçü ve amil olacaktır ka
naatindeyim.,. 

lngiltere ile kliring ve kredi 
mukavele&i imzalandı 

. ~u büyük devletlerden lngiltere ile 
ın~ıafında devam eden iyi doıtluk 
munasebetimiz bugün Londrada imza 
edilen kliring ve kredi mukavelesi ile 
bir kat daha raaanet peyda etmit ola
cakbr. ( Alkıtlar.) 

İtaly.a'nın Boğazlar muka-..ele.ine-il-

susi bir dikkat ve itina ile h · · oraya top- ur Alı paşa bedestanının dahı tap 
!anacaktır. k d f · f d b'" 

• y 1 ve a astro en heyetı tara ın an u 
J?ı?er tar.aftan Mimar Sinan eser- yük bir dikkatle harta ve kadastrosu 

lerının Vezır Rüstem paşa büyük ha y 1 t . . -ı apı mış ır. 
nı, Eskı Eserlerı sevenler kurumu ta- _ 

Mersin hastanesine yapılan ilôve 

Yeni pavyonun cepheden görünÜ§Ü 

M~rsin, (Hususi) - Şehrimiz memleket hastahanesine ili.ve 
suretıyle yapılan 50 yataklı bir pavyonun inpatı bitirilmiıtir. 
Hastahane için yeniden satın alrnan bir rontgen makinası yakın
da monte edilecek ve cihaz memleketin istif ad esine açık bulun
durulacaktır, 

Erzincan selinden bir görünüş 

Geçenlerde Erzincanda Vaskert deresi latmı§ ve tehri basmış· 
tı. Yukarıdaki r~m Erzincan sokaklarını sular altında gÖ6teri
yor. 
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İktisad vekili, büyük ekonomi işlerini anlattı 
(Başı ı. inci sayfada) 

sile alınmış olan vergi ve resimlerin i
adesi mevzuları idi. Bunlardan başka 
istihlak vergisi azalmasına temas ede
rek memleket dahilinde şeker istihsa
linin artırılması için alınması dil§ü
nülen tedbirlerin ve hayat pahalılığ"ı 
dolaysıle lstanbulda olduğu gibi et 
meselesinin memleketin diğer tarafla
rında da ele alınması düşünülüp dü
şünülmediğinin izahına lüzum göster
diler. Ayrıca bir mevzu olarak muh
telif bankaların faiz mevzularının tet
kikini yaptılar. Ve belediyeler banka
sının su borusu meselesinin ele alın
masını istediler. 

Asfalt ocakları, benzin, ispirto 
İktısad vek{lleti büdcesi dolayısile 

beyanı mütalea buyururken gene bu 
mevzulardan bazılarını tekrar etmek
le beraber muamele vergisi matrahı

nın yeni esaslara bağlanması ve vak· 
tinde karar alınmasındaki ehemiyet ve 
her usul değiştirilmesinde istikrarı 

sarsacak vaziyetlere meydan verilme
mesi noktasından bazı mütalealar ila· 
ve buyur<iular. 

Asfalt ocakları hakkındaki mütale· 
aları geçen se~cki büdce müzakeresı 
dolayn;ile mevzuubahs olmuştu. O va
kit İktısad vekili sıfatile sayın Ba§VC· 
kil bu mevzuu izah buyurmuşlardı. 
Fen heyetlerimizin tetkiki neticesin
de yağ nisbeti az olan küçük asfalt o
caklarının, yol hizmetlerinde ve sair 
masraflarda istifade edilmesi için iş
letilmesini kolaylaştırmak mülahaza. 
siyle daha basit usullere tabi tutulma
sı muvafık bulunmuş ve bir kanun la
yihası halinde büyük meclise arzolun
muştur. Yeni kanun lliyihasına göre 
arzettiğim mahiyetteki asfalt ocakları 
petrol kanunun haricinde addedilerek 
mermer ocakları gibi ve taş ocakları 

nizamnamesi ahkamına tabi tutulmak 
esası kabul edilmiştir. Layiha B. M. 
Meclisi encümenlerinde müzakere ha
lindedir. 

Benzine ispirto karıştırmak, ben
zin ve petrol fiatlarının indirilmesine 
çalışmak gene muhtelif vesilelerle hu
zuru alinizde konuşulmuştu. 

Petrol ve benzin fiatları İktısad ve· 
kalctinizi zaman zaman meşgul eden 
ciddi bir meseledir. Bu mevzuun fiJi 
vaziyeti dolayısile arzcttiğim güçlü
ğü arkadaşlarım kolaylrkla takdir bu· 
yururlar. Buna rağmen mütemadi ta
ı,iblc fiatların imkan dahilindeki in
dirilmesi yolundaki çalışmalara de
vam olunmaktadır. Nitekim gene sa
yın arkaaaşımın ışaret ettığı veçnııe 

ıon günlerde de bir tenzil yapılmıştır. 
Ve gene tckarrür ettirilmiştir ki, ha
ziran sonlarına doğru satış artma nis
betlcri ve değişen alım fiatları hesap
lanarak yapılacak bilançoya göre ye
ni bir tenzil derpiş edilecektir. Hazi
ran sonlarında tahmin ediyoruz ki, bu 
defa yapılmış olan tenzil den daha mü
him bir tenzil elde etmek kabil ola
caktır. 

Benzine ispirto karıştırmak, birkaç 
scnedcnberi hattli daha evcl rica edi
lerek belki 6-7 senedenberi ortaya çık
mış ve bilahare üzerinde müte~ddid 
fenni tetkikler yapılmış muhtelif ve
kalet mümessillerinin toplanmasile 
projeleri hazırlanmış bir mevzudur. 
Bu husustaki projeler henüz elde bu
lunuyor. Fakat şimdiye kadar bu mev· 
zuda cesaretle huzuru Alinize geleme
diğimizin başlıca bir sebebi vardır O 
da, henüz tam hazırlanmış değiliz. 
Petrol araştırmalarımız son kabul e
dilmiş olan maden programımızla bir 
derece daha kuvvetlendirilmiştir. Sen
tetik benzin mevzuu ayrıca tetkika ta· 
bi tutulmaktadır. Bunların yam başın· 
da iıpirto mevzuu da ayrı bir mesele 
olarak elimizde bulunuyor. Bunlar a· 
raarnda bir milli mahrukata istinad et· 
mek esasını daima göz önünde bulun· 
duruyoruz. Varidata tesir ve ckono· 
mik ihtiyaçlarımıza mutabakat bakı· 
mından bu meseleye en muvafık bir 
şekil vermek için ihtiyatlı hareket e
diyoruz. Teahhürün sebebi ancak bu 
dur. 

Vergilerin iadesi 

tenzillcrin yarı bir kolaylık teşkil et
tiğine de şiiphc yoktur. 
Şeker istihlak resminin azalması se

bebini Maliye vekili arkadaşım huzu
ru alinizde izah buyurdular. Filvaki 
son senelerde şeker iatihaali ve buna 
teban istihlak vergisi düftllektcdir. İs
tihsalin azalmasına arkadaşımın dedi
ği gibi pancar fiatlarının azlığı yüzün
den, pancar ziraatine rağbetin azalma
sı sebep olduğu gibi kuraklıkların da 
tesiri olmuştur. Şeker fiatlarının dil· 
şürülmesi takriben iki misline baliğ o
lan memleket ihtiyacı karıısında ha
riçten şeker ithaline mecbur kalıyo
ruz. 

Bu sebeble mali bakımdan ithal is -
tihlak vergisinde gördüğümüz azalma 
diğer tertiblcrdc telafisini bulmakta
dır. Yalnız iktısadi cepheden arkadaşı -
mm tamamiyle haklan vardır. Ve bu 
nazarı dikkatimizden kaçnuş değildir. 

Bunun üzerine alılkadarlar meşgul ol
maktadırlar. Sayın başvekilimin emir -
lcriyle memleketin muhtelif mıntaka
larında yeni fabrikalar tesisi tedkik e
dilmektedir. Şarkta, orta Anadolu ve 
garbta kurulacak olan bu yeni fabrika -
larla memleket ihtiyacını dahilde temin 
etmek esasına doğru yürünecek ve bu 
arada pancar ziraatinin layikiylc in

zım geldiğini unutmamak icab ettiği
ni arzctmck isterim. Vaktinde alın
ması icab eden karar, karşı tarafın bu 
lüzuma iltihak etmemesi halinde vak
ti geçirilmiş olabilir. Bu gibi hallerde 
mütemadi teşebbüslerle ve takible 
vaktini daima korumaya çalışıyoruz. 
Fakat eğer zaman zaman biraz teah
hl.ir vukua gelirse bunun için tabiatin
den milnbais telakki etmek zaruridir. 
Usul değiştirmek mevzuunda gene 
çok ihtiyatlı bulunmak lazımdır. Fa
kat memleket menfaatlerini korumak 
için acil tedbir almak bahsinde gene 
itiraf edeyim ki, bu arzumuzu tama
men yerine getirmek bazen kabil ola
mamaktadır. Bunu mahiyeti itibarile 
korunması icab eden memleket men
faatlerinin meydana çıkartmış olduğu 
ani ihtiyaçlara atfetmek Hizım gelir. 

dir? dediler. 

Jladenle,., lıayaı pahalılığı, 
kömür i§leri 

Bu suallerin son ikisine maliye ve
kili arkadaıım arzı cevab etmişler
dir .. Bendcnizin de ilk suallerine ve
receğim cevab kanundaki hükmü te
kcrrUrdcn ibaret olacaktır. Son tadil 
şekline göre ödünç para verme işle-
rinde tefeciliğin ne olduğu tarif e
diliyor. Ve bunun tabi tutulduğu 
eczalar hepsi, ağır para cezası olmak 
üzere hayli ağırdır. Her suç gibi şüp
hesiz ki bu da daimi takibat altında 
bulunmakta ve yakalandığı takdirde 
mahkcmclcrimizce eczaları verilmek
tedir. Tefeciliğin kaldırılmış olması 
her hangi bir suçun kalkmış olması 
Mdiscsinden farklı değildir. Bcrç 
Türker arkadaşımız iktisad vekaleti
nin meşgul olduğu mevzulardan ma
denler sanayi kontrolu, kömür istih
sali, hayat pahalılığı, Türizm Kara
bük fabrikaları deniz ticareti, işleri 

hakkında da vekaletin ne düşündüğünü 
ve ne yaptığını öğrenmek istediler. 
Mevzuları, iktisad vekaletinin meş
gul olduğu bütün işleri ihtiva etmek 
itibariyle fazla tafsilata girdiğim 

takdirde yüksek meclisi yormuş ola
cağımı tahmin ederim. Fakat arzula
rını tatmin etmiş olmaktan da geri 
durmak istemediğim için kısaca bah
sedeyim: Madenler bahsinde, hükü
metçe kabul edilmiş olan maden prog
ramımızın tatbikine geçildiğini ve 
bu programın tatbiki neticesi olarak 
da istihsalimizin, ve ihracatımızın 
artmasını beklediğimi bilhassa yük
sek huzurunuzda tebarüz etirmekten 
zevk duyarım. Programın tatbikatı, 

bir taraftan araştırma işlerimizi ge
nişletecek, bir taraftan da istihsali 
arttıracaktır. Maden istihsalimizin 
1.700.000 ton kömüre 250 bin ton de-
mire, 120.000 ton krom cevherine, 
10 bin ton istandard bakıra varacağı
nı ve gümüşlü kurşun ve altınlı gü
müşlü kurşun istihsali için de tesis
lerin hayli ilerlemiş olacağını şimdi
den arzcdcbilirim. 

kişafı için tedbirler alınacaktır. 

Eı meselesi, banka faizleri, 
muamele vergisi 

Et mevzuu dolayısiylc İstanbul için 
alınmış olan tedbirlerin bütün memle -
kete teşmili arzusuna iştirak etmemek 
kabil değildir. Ancak bu mevzuun ne 
kadar mudil ve güç mevzu olduğunu da 
unutmamak lazungclir. !stanbulda a • 
lınmış olan tedbirin müessiriyetini ve 
faydasını tamamilc gördük. İlk (Ünler
de bu tedbirin akamete uğratılması için 
bazı reaksiyonlara maruz kalınmıştı. 

Canlı hayvan scvkiyatnun azalması, 

stok bulunmaması müşkülatı arttırmış
tır. Fakat bugün aradan geçmiş olan 
bir kaç aylık tecrübe ve çalışmalarla 

bu güçlükler önlenrnit bulunuyor. Ted
bir muvaffak olmuştur. Yakın günler
de yeni bir fiyat tenziline imkan hasıl 
olacağına da bu itle mctgul olan heyet
lerimiz tahmin etmektedirler. lstanbul
daki tecrübenin neticeleri alındıktan 

sonra gene ihtiyatlı bir surette bunu 
diğer taraflarda da yer yer tatbik etmek 
zamanı gelecektir. Fakat, bu hususta 
arkadaşınuzm bize biraz zaman ve fır
sat vermesini rica edeceğim. 

V zii m meselesine gelince ••• 
Bu noktadan bahsederken Halil 

Mentceş arkadaşımızın üzüm mevzuu
na aid olan mütalealarmı da bu müna
sebetle huzuru Alinizde tahlil etmek 
lüzumunu görüyorum. Vaktinde ka
rar almak mevzu ile alakası dolayısile 
cevabımı bu sırada arzetmiş oluyo
rum. Üzüm meselesi iç'in Halil Men
teşe arkadaitmız önümüz.deki sene re
koltesinin fazlalığına işaret ederek 
satış noktasından alınması İcab eden 
tedbirlere aid mütalealarını beyan bu
yurdular. Filhakika önümüzdeki sene 
beklenen üzüm rekoltesi, memnun 
olacağımız bir rakam üzerinde kendi
ni gösteriyor. 1937 senesi rekoltesi 42 
bin tondu. Bir sene evel 70 bin ton ü
zerinde olan rekolte geçen sene 42 bin 
tona düşmüştü. Önümüzdeki sene için 
bu mikdarın iki misline çıkacağı, ya
ni seksen bin tona baliğ olacağ·ı tah
min edilmekteair. 1937 senesi satışları 
bidayetcn hayli güçlükler arzetti. Ar
kadaşım hiç şüphesiz bu intiba altında 
beyanı mütalca buyurdular. Fakat ilk 
başlayan güçlüğü müteakip alınan 

muhtelif tedbirlerin de yardımı ile 
bertaraf edilmiş, satış normal bir yola 
girmiş ve bugün memleketimizde sa
tılacak üzüm kalmamıştır. Fiatlarda 
vasati fiat itibariyle son senelerde 
daima bir yükselme seyri takib etmiş
tir. Önümüzdeki sene mahsulün bere-
ketıi ve iyi olmasının, fiat noktasın
dan ve maliyeti indirmek noktasın
dan müstahsilimiz için bazı kolaylık
lar temin edileceğini ve bu sayede sa
tışlarımızın normal yolunda ilcrliyc
bilcccğini tahmin ediyoruz. 

Bu münasebetle muhterem ar-.Banka faizleri mcvzuunda ~~z. • kad hınlı:ı:iıuuu ~ ı.u.:. .. 8 :.7~ •• :. ı.....~. 
ve Emlak Bankaları ı~in ar aşımıza kındaki işaretlerini yalnız zikirle 
Maliye Vekili arzı cevab ettiler. iktifa edeceğim. Esasen muayyen ve 

Belediyeler bankası için de Dahili • mahdud memleketlerle ihracatımızı 
ye Vekili cevab verdiler. Yalnız su bo- teksif etmek, ötcdcnbcri intizar ctme
rulan işinin belediyeler bankasınca bir 

1 d'iğimiz bir yol olmakla beraber satış 
elden idare edilmesi yolundaki mütale • kabiliyetlerinin haddi azamisini, müm 
alan dolayısiyle arzctmck isterim ki, kün oldukça, kullanmaya büyük che
Karabüktc inşa edilmekte olan demir miyct veriyoruz. Önümüzdeki satıŞı 
ve çelik fabrikalarımız, memlekete, ö • mevsimine kadar bu yoldaki imkanları 
nümüzdeki seneden itibaren, lüzumlu aramak ve satıcıyı, satJş kolaylıkları
olan su borularını imale ba§lıyacak ve na mazhar kılmak için çalışıyoruz. Ye
bu itibarla mesele esasından halledil - ni anlaşma için alakalı muhtelif mem
miş olacaktır. lckctlerlc temas halindeyiz. Kliring 

Muamele vergisi mevzuunda muh- heyeti umumiyesi hakkında Halil 
terem arkadaşımız, muamele vergisi e- Menteşe arkadaşımın mütalcalarını, 

&asının, matrahının dcğiştirilme.ai ve bu müsaadclcrile sona bırakacağım. 
nun fabrikalar yerine memlekette imal Maliyetin indirilmc&İ 
edilmekte olan ve nim mamul halde di- Burada yalnız üzüm maliyetinin 
ğcr fabrikaların maddci ibtidaiycsini indirilmesi için işaret ettikleri bir 
tcıkil eden aksam için ilk imal fabrika- kaç noktaya daha arzıccvab cdece
lannda, hariçten getirilen ibtidai mad- ğim. 
deler için de idhal arasında alınmasının Uzüm maliyetinin indirilmesinde 
daha büyUk kolaylık teıkil edeceğini bilhassa istihsal kredileri faizlerinin 
işaret etmiş oldular. Muamele vergisi uzaltılmasında ve bağcıların muhtaç 
münhasıran ve doğrudan doğruya lk- oldukları bazı maddelerin kezalik 
tisat Vekaletimizc ait olmamakla bera- mümkUn olduğu kadar ucuz bir fiat
bcr muhterem hatibe bu mevzuların la temin edilmesindeki faydaya · aid 
Maliye Vekaletiyle müştereken tcdkik mütalcalarmı tamamiyle kendi nok· 
edilmekte olduğunu arzedebilirim. He· tai nazarımıza ve tatbikimize uygun 

·· mahzurları bertaraf edebilecek ve olmak üzere arzedcbilirim .. Bu mcv-
nuz 1 k d' f · bcklediğ-imiz kolaylık ve faydayı temin zuda kullanılmakta o an re ı aız-
edccck bir formül tesbit edilmiş değil- leri diğ~r faizlerden zaten ~iraz d~-
d' ha müsaıd bulunuyordu .. Faız haddı-
ır. ni azami yüzde 8.5 raddesinde olaca· 

Tesis mürakabesi: Malumdur ki ye- ğına dair geçen gün kabul buyurdu-
ni fabrikalar kurulurken ihtiyaçtan faz- ğunuz kanunda §Üphesiz bu kredilcr
la fabrikaların mevcudiyetile araların • deki faiz haddi de mütenasiben isti
da muzur rekabetlerin hudusuna mani fadc edecektir. Bu sureti tedricen is 
olmak için İktısat Vekalcti?ize bir te- tihsal maliyetinde faizin tesirini is
sis mürakabcsi salahiyeti verilmiştir. tcdiğimiz yola doğru götürmek ka
Arkadaşımız bu murakabenin ifasına rarımızı tatbik etmiş bulunuyoruz. 
esas tutulacak olan imalat miktarının Bağcıların muhtaç oldukları muh
mcmleket ihtiyacına tamamı tamamına telif maddelerin ucuz bir oekildc ih
mutabık olacak bir hadde değil biraz tiyaçlarına hazır bulundurulması nok· 
daha geniş hcsab edilmesindeki fayda - tasına da büyük ehemiyet vcrdiğirni
yı ifade ctmiı oldurlar. Kendilerini bu ze delil olmak üzere bugünden eli· 
noktadan haklı bulduğumu arzcdcrkcn mizdeki rekolteye aid olan kükürt, 
aynı noktai nazarla İktisat Vekll~tini- potas, göztqı, kutuluk kereste gibi ih
zin yU~de 25 marjı eaaa olarak aldığını tiyaçların temin edilmiş olduğunu ve 
ifade ederim. memleket dahilinde bulunduğunu 

Bu suretle memleket ihtiyacın.dan memnuniyetle arzedebilirim. 

Afyon ticareti, afyon inhisarını te 
sise scbcb olan şartlar düşünülürse 
afyon ticaretimizin bugünkü bulun
duğu vaziyete eripncsini tahmin güç
tür. Bugün memnuniyetle arzedebi
lirim ki afyon ticaretimiz bir kaç se
ne evvelki ağır vaziyette değildir. 

Daha normal hale gelmiştir. Hariç 
satışlarımız fazlalaştığı gibi dahilde 
stok olarak bulundurulmakta olan 
atyonların da mUhım bır kısmr mus-
tahsil elinden inhisar idaresine inti
kal etmiştir. Müstahsil elinde kalan 
cüzi miktar istok da evvelce kanunun 
vermiş olduğu müsaadeye göre yapı
lan ilanlara rağmen inhisar idaresine 
teslim cdilmiycnlcrden ibarettir. Ev
velce yapılmış olan ilan üzerine tes
lim edilen afyonların bedelleri satıl
dıkça ödenmesi tcahhüd edilmiş olma 
sına rağmen daha evvel ödenmiştir. 
Yeniden mcvcud istokların afyon in
hisarının eline geçmesi imkanları 
tetkik edilmektedir. Afyon inhisarı
nın iltihakı ile kurulacak olan toprak 
mahsulleri ofisi kanunu müzakeresi 
sırasında arkadaşlara, arzu ederlerse 
bu mevzu üzerinde daha ziyade raka
ma müstenid izahat arzedcbilirim. 

Hayaı pahalılığı 
Hayat pahalılığı mevzuunda, neler 

yapıldığını arkadaşlar soruyorlar. 
Takdir buyururlar ki, hayat pahalılı· 
ğı mevzuu yalnız iktisad vckaleti~i 
alakadar eden bir it değildir. Bu bır 
hükilmct meselesidir. Hükümet ha
yat pahalılığı milcadelesine metodik 
bir surette başlanması için şimdiden 
IUzumlu olan tetkiklere girişmiştir. 
Kendi teşkilatımızın hayat pahalılığı 
tetkikine yardım hazırlıkları bir ta
raftan ilerlerken, bir taraftan da il
mi noktai nazardan hayat pahalılığı 
mevzuunu tetkik ve tahlil etmek ve 
bu husustaki faydalı usuller hakkın
da tavsiyelerde bulunmak üzere yük
sek ilmt otoriteyi haiz miltchasaıslar 
davet ettik. Bunlardan birisi memle
ketimize gelerek ilk tetkikatını yap
tı. Yakında raporunu alacağımızı 
ümid ediyoruz. .İkinci bir mütehas
sıs ta temmuz ayı nihayetine doğru 

memleketimize gelecek o da ihtisası 
dahilinde olan tetkikleri yapacaktır. 
Bunlar yapıldıktan sonra bir prog
ram hazırlanacak ve hükümctçc alın
ması lizım gelen tedbirler hakkında 
şüphesiz yüksek meclise vaktinde 
tekliflerde ve maruzatta bulunulacak 
tır. 

Turizm 

ve bazı yakın ve fayda vermesini 
beklediğimiz memleketlere doğru 
propaganda faaliyetimizin tcvaiini 
de istihdaf ediyor. Şüphesiz ki bu 
çalışmalarda tecrübe ve faaliyetiyle 
bugüne kadar hakikaten değerli mev
cudiyetini tanıtmış olan otomobil 
ve turing kulübün mesaisinden bun
dan sonra da istifade edilecek ve 
hatta kendisine yeni çalışma sahaları 
da gösterilecektir. Turizmin memle
ketimize temin edeceği menfaati ta
mamiyle takdir etmekte ve ehcmiyet
tilc mütcnasib bir turizm politikası 
takibctmcği kararlaştırmış bulunmak 
tayız. 

Karabük fabrikaları 
Karabük fabrikaları hakkında arka

daşım malilmat arzu ediyorlardı. Ka
rabük fabrikaları inşaat faaliyetinin 
§imdiden takdirinize layik olacak 
bir dereceye varmış bulunduğunu ar
zedebilirim. Önümüzdeki sene başın
dan itibaren fabrikalarda ilk ocaklar 
yanmış ve istihsalata başlanmış 
olacaktır. (Bravo sesleri). 

Deniz ticareti 
Deniz ticareti işleri iki cepheden 

takib edilmektedir. Yolcu nakliyatı 
kısmını kabul buyurduğunuz kredi
ler dahilinde sipariş edilmiş olan ge
miler, yakın bir zamanda temin etme 
ye başlıyacaklardır. Sipariş edilmiş 
olan yeni vapurlardan ilki sularımıza 
gelmiş ve hizmete girmiş bulunmak
tadır. Biribir "n i takib etmek suretiy
le gelecek olan diğer gemilerin em
niyetli nakliye hizmetinden bütün 
sahillerimiz yakın zamanda istifade 
etmiş olacaktır - alkış - Bu arada eş
ya nakliyatı mevzuu da ciddi surette 
ele alınmış ve deniz bankın ve diğer 
milli bankalarımızın iştirakiyle vü
cudc getirilmiş olan sosyete şilep 

ilk gemilerini tedarik etmiştir. Ya
bancı memleketlere mallarımızı taşı

yacak olan büyük ticareti bahriye fi
losunun çekirdeğini teşkil eden bu 
gemiler de şimdiden hizmete girmiş 

bir vaziyettedirler. 

Kliring sistemimiz 
Halil Menteşe arkadaşım, umumi 

münakaşa dolayısiylc kliring kaldırı
larak serbest döviz tediyesi imkanları
nın araştırılması hakkında mütalcalar
da bulunmuşlardı. Geçen sene aynı 
mevzu ilzcrindc bir müzakere cereyan 
etmiş olduğunu B. Meclis şüphcsizki 
dcrhatır buyurur. Bu mevzuda o za
man iktisad vekili sıfatiyle sayın baş-
v~ıra:_..: ......... n+~1•D1orın!I hıu:riin il&v• 
edecek yeni hiç bir şey olmadığını 

evvel emirde arzctmeliyim. Filhakika 
kliring sistemi sistem olarak · bağlı 

kaldığımız ve hiç bir zaman değiştir
mek istemediğimiz bir sistem değil
dir. Kliring hakkında mütalea yü
rütmez ve bunun neticelerini mütalca 
etmezden evvel sebeblerini araştırmak 
şüphesiz doğru olur. 

ruzatımdan bizim kliringc bağlı oldll' 
ğumuzu zannetmemelidir. Nihayet bO 
bir vasıtadır. Hiç bir zaman şekil ~c 
söze bağlı kalmak usulümüz değild.~: 
Milli ekonomimize hizmet ettiği rnü . 
detçe bundan istifade edilecektir. f'lı
tckim sayın başvekilim hükümet pr?ı: 
ramında bunu pek güzel ifade etrnıj~· 
lcrdir. O cümleyi hülasa etmekle no 
tai nazrımızı en iyi ifade etmiş ola~ 
ğım. "Eğer dünya konjonktürü dci' 
şirse ve herhangi bir memleket bize~ 
sas maksadlarımızı koruyabileC 
başka bir §ekil teklif ederse ve yah 
da milli menfaatlerimiz herhangi 
diğer şekil altında temin edilebili 
biz böyle bir şekli tcdkik ve kabul 
mck hususunda asli tereddüt et 
yiz . ., Maruzatım bundan ibarettir. ( 
kışlar). 
lktısad Vekilinin bu beyanatını 

kiben yeniden ıöz almı-ş olan bir k19 
hatipler bazı mütalealar ileri sürın" 
!erdir. 

Tekrar künıüye gelen lktısad ve 
1i Şakir Kcsebir bu mütalcalara ka 
da şu cevabı vermi,tir: 

- Somer arkadaşmuz petrol 
benzin inhisarının faydalı olacağ~ 
dan ve bunun bir an evel tetkik edil
mesi lüzumundan bahis buyurdulal• 
Henüz böyle bir meseleyi vadedece) 
vaziyette olmadığım için maalesef af' 
zularını tatmin etmiş olamıyacağıtıl
Bu mevzuda evvelki maruzatıma yalnJ.! 
şunu ilave edebilirim ki yakacak ma>'1 

maddeler üzerinde hiç bir zaman te(° 
kikten geri durmıyacağız. Bunun el 
muvafık şeklini aarmakla meşgulilz 1' 
meşgul olacağız. 

Okka ve kilo meselesine ölçüle' 
kanununa göre daima yaıkından takil> 
ettiğimiz bir meseledir. Bazı yerlerdi 
okka kullanıldığını bilmiyoruz. Buııf 
tesadüf ettiğimiz zaman kanunun alY 
kanunı infaz edeceğiz. 

Hüsnü Kitapçı arkadaşımın mütal~ 
alarma ayrıca ilave edecek yeni blf 
şey görmüyorum. 

Muamele veligisi hususunda İktısaO 
veklctinin ilk vazife sahibi olarak rol 
almasını işaret etmiş bulunuyorlat• 
Mali mevzuatımıza tcalluku itibai.rl' 
bu vergiye aid mütalcalara maliye vf/ 
kili arkada~m daha evcl ccvab ver 
mişti. lktısadi tesirlerini düşünme~ 
şüphesiz vckaletinizin esaslı vazifelC" 
rindendir. İktısad vekalctiniz bu v 
fcyi ifa ediyor. Bugün dahi elimizıd' 
bu yolda teklifler olduğuna muh.~ 
rem arkadaşımın kani olmasını rı6 
l;;UC'-Cl;lll&. '"'a1u . .... .;~""' f'C" •alllli:SUIH;; 

kararlaşmış bir değişiklik olarak yU~ 
sek huzurunuzda bunlardan bahsede' 
cek mevkide bulunuyorum. 

Hayatı ucuzlatırken 
Halil Menteşe arkadaşnnın da e.ıJ! 

mütalealarına ilave edecek yeni bir et' 

het görmedim. Yalnız bir noktayı tt' 
barüz ettirmek isterim. Hayat pahall" 
lığı mevzuunda yer yer bazı tcdbirl~f 
alırken yeni kalkınmaya başlamış mii' 
tahsile bunu inikas cttirmiyelim, bıl' 
yurdular. Bu cihetten tamamiyle e' 
min olabilirler. Et meselesinde bunull 
misalini görmüş olduğumuzu zannedi• 
yoruz. Etin fiatını 10 kuruş indirif• 
kcn bu farkın müstahsilin eline g~e' 
cck paradan değil, bilhassa resimler" 
den ve mütcvas&rtların karından ibr 
ret olmasına chcmiyct verilmiş ve JO 
kuruşluk tenzilat da bu sayede olmur 
tur. Müstahsilin cvelcc alm1' oldu~ıS 
para bir santim bile eksilmiş dcğildif· 
Maamafih, bunu söylerken şunu da i• 
şarct edeyim ki, nerede gayri mantı~ 
gayri meşru bir pahalılık elemanı gO". 
rüraek ona karşı tedbir almaktan getl 
kalmıyacağız. Çiftçi veya sanayi et• 
babı diye bazı farklar gözetmek 'le 
prensiplerimize uymaz gerek gıd' 
maddelerinde gerek sınai mamulatt• 
arıyacağımız normal kazanç fcvkin~' 
gayri makul karlar olmaması ve bU• 
tün menfaatlerin telif edilmiş olması• 
dır. Bu menfaatin müstehlik, müstab• 
sil ve mütevassıt menfaati olmak üze" 
re hepsinin birden temini ve tevazU!' 
ettirilmesidir. Sınıf farkı gözetmiye• 
rek bütün vatandaşların müsavi mua" 
mele görmesini ve müsavi mcnfaatlef' 
den istifade etmelerini istiyoruz.,, 

Ziraat büdcesi 
lktısad büdcesinden sonra Hariciye 

büdccsinin müzaJtercsine gcçilmi,ıir· 
Bildce dolayısile söz alan mebusları• 

mrz, günün büyük mcaelcsi olan aa· 
tay davamız üzerinde Kamutayın 'le 
milletin alaka ve hassasiyetine tercii· 
man olmuşlardır. 

Mamul maddelerin ihracı halinde 
daha evet gerek imali esasında, gerek 
iptidai maddelerin memlekete hariç· 
ten ithali sırasında alınmış vergilerin 
iadesi prensip olarak zaten eveldcn· 
beri mevzuatımızda yaşamaktadn. Ma 
liyc vekili arkadaşım bu hususta arzı 
ccvab etmişlerdir. İzahlarına iUive e
decek başka bir cihet olmamakla be· 
raber memleketimizin günden güne 
bu ihtiyacı daha fazla hissedeceğini 

nazarı itibara alarak bunu daha kolay 
formalitelere ve daha emniyetli tcd· 
birlere bağlamak lüzumunda muhte
rem hatibe iltihak ederim. Bugün ge
rek muamele vergisi, gerek istihlak 
vergisi kanunlarımız mamul maddeler 
memleketten harice çıkarıldığı tak
dirde, alınmış olan vergi ve rcsiml~rin 
bazı fonnalitelcr ikmal edilmek şar
tile, iadesini kabul etmiştir. İptidai 

yüzde 25 fazlaya kadar yapılacak is· Hilsnil Kitabçı arkadaşımın temas 
tihsali silrproduksiyon saymıyoruz ve ettikleri mevzulara ve bu meyanda 
bu limit dahilinde fabrikalarımız ara- Bay Halil Menteşenin üzüme aid 
sında rekabet cereyanını, fakat bu re- mütalcalarına ccvablarımı arzctmit 
kabctin biri.birini yıkıcı ve yıpratıcı oldum .• 

Turizm üzerinde Türker arkadaşı
mız izahat arzu ettiler. Dr. Şevki U • 
ludağ arkadaşımız da yine sözlerinde 
bu mevzuun tafsilini arzu buyur
mu9 oldular. 

Milletler cemiyetinin bütün mem -
lckctlerde yapmış olduğu bir ankete 
verilmiş olan cevablar göstermiştir ki 
kılering, döviz takyidatı dolayısilc 
vücud bulmu~ bir sistemdir. Döviz 
takyidatı ise her memlekette milli pa
rayı korumak ihtiyacından doğmuş, 
bilahare milli ekonomide ve bilhassa 
harici ticaret işlerinde istikamet ver
mek maksadını temin eder bir alet gi
bi kullanılmıştır. Etrafımıza göz gez
dirdiğimiz zaman henüz hiç bir mem
leketin kendini döviz takyidatından 
kurtannış olduğunu görmüyoruz. İk -
tisadi ve mali noktadan ve para cep
hesinden birçok takyidler henüz kuv -
vetini muhafaza etmekte ve hatta gün 
geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. 

Dünya konjonktürü karşısında muh
telif memleketlerin buhranlar geçirdi
ği devrelerde türk iktisadiyatının 
metod ve sistem dahilinde inkişaf e
debilmek, istihsalini arttırmak, mah
sullerini kuvvetlendirmek ve stokları 
elden çıkarmak diyebilirim ki klcring 
sisteminin memleketimize temin et
miş olduğu büyük faydalar olarak zik
redilebUir. Bugün harici ticaret ista
tistiklerimize baktığımız zaman görü
yoruz ki, klcringli memleketlere olan 
ihracatımız her yıl muntazaman art
maktadır. 1935 de 75 milyon olan ihra
catımız, 36 da 90 küsur milyon, 37 de 
109 milyona baliğ olmuştur. Kleringli 
memleketlerle olan bu inkişaf klering 
sisteminin memleketimiz konjonktü
rüne ve harici ticaret ihtiyaçlarına ve 
memleketimize uygun bir sistem ol
duğunu göstermektedir. Kliringin e
sas prensiplerimize de tevafuku var -
drr. Filhakika harici ticaretimizi mu
vazeneli bulundurmak ve malımızı a
lanın malını almak prensiplerimizin 
tatbikatını kliring sistemi kolaylaş
tırmıştır. Bu itibarla kliring yerine 
serbest döviz esasına mUstenid bir sis
teme geçmeyi bugün derpiş etmek 

mevkiindc olmadığımızı bilhassa arzet 

Hariciye vekilimizin diğer sütunla• 
rımızda verdiğimiz izahatından sont• 
bu büdce kabul edilmif ve Ziraat ve· 
kalcti büdcesinin müzakeresine ba§' 
lanmıttır. 

Sorulan bazı suallere ve mütaleala· 
ra Ziraat Vekilimiz B. Faik Kurdoğlıl 
ccvab vcnniş ve büdceyi izah ctmi•tit• 
Bu izahlardan Sôllra Ziraat büdcesi de 
kabul cdilmiftir. · maddelerden alınmış olan gümrük re

simleri için de (i) cetveline tabi ol
mak gibi bir imkan mevcuttur. Vakıa 
bu cetvel henüz pek geniş değildir. 
Fakat ihtiyaca göre, tevsi edilebilir. 
İptidai maddelerin gümrük resimle· 
rin de mütemadiyen yapılmakta olan 

olmamasın da temin ctmit oluyoruz. Bcrç Türker arkadaşımız umumi 
Vaktinde karar almak ve usul değiş- müzakere dolayısiyle nutuklarım i

tirmektc ihtiyatlı bulunmak mevzula- rad ederken ödünç para verme kanu
rında muhterem hatip ile gene hcmfi- nunun kabulünden sonra tefecilik 
kiriz. Tuttuğumuz yol tamamen bu kaldırılacak mı diye bir sual sordu
yoldur. Ancak vaktinde karar almak lar. 
için İktısad veklctine vermiş olduğu- İpotekli gayri menkul satışından 
muz salahiyetleri kullanırken bunla- zarar gören borçluların vaziyetleri 
rın yalnız bir taraflı olarak değil, ba- nazarı itibare alınmış mıdır? Fcrdle
zen karşılıklı olarak· kulı'll!mlmHı ti- re aid tasarruf hcsabatı yckQnu ne-

Turizm işi: bu da hayat pahalılığı 
mevzuu gibi doğrudan doğruya ikti
aad vekiletinizin işleri arasında olma 
makla beraber ilk hazırlıklarını de
ruhte etmiş bulunuyoruz. Bu sene 
büdccde arkadaşlarımın görecekleri 
ufak bir zam ilcrdeki esaslı çahfma· 
lara imkan verecek programları ve 
esasları hazırlamak maksadına matuf
tur. Bu meyanda bir büro teşkilini 

mck isterim. Böyle bir tedbirin bu
giln alınması memleketimizi kliring 
hcsablarının bakiyesi olarak borçlu 
bulunduğu 29 milyon lira vadelerinde 
bu hesablara inzimam edecek olan 15 
milyon lirayı ödemek gibi bir vaziyet 
ihdas eder ki bunun ne dereceye ka
dar kabili tahammül olacağını söylc
meğe lüzum yoktur. Maamafih bu ma-

En nihayet varidat büdcesinin fasıl· 
ları ve onu tak~ben de umumi muvaıe· 
ne kanunu projesinin maddeleri oku .. 
narak tasvib edilmi,ıir. 

Kamutay, pnzarteai 2ünü ıaat 15 dl 
toplanacakt.ıır. 
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H 1 K A Y E IP&•Jll•l•Dlil 
Nöbetçi Eczaneler 

latanbul elektrik ıirketinin 
sabn alına. nıukavelesi 

Finlanaiyadaki türk birlikleri 
iane topluyorlar 

Finlandiyada 1 ampere ve Hel•inki 
ıehirlerindeki türk birlikleri Kırıe
hir felaketzedelerine verilmek üzere 
iane toplatmaktadırlar. B. Brovna gelen sivil 

Pazar : Yenin Cebeci ecsanelerl 
Puarteal : Halk •• lakaıya " 
Salı : Eıe •e Çanka1a " 
Çartamba : Sebat n Y eniıeblr " 
Pe1"1embe : htanbal ecaaneal 

Tamperede oturan S. 1. Abacn adlı 
bll!ıiyetli bir türk, bu haberi vermek
le beraber, Kızılaya da f~llketzedele
re yardım olmaık üzere 10 dolarlık bir 
çek ıöndermi9tir. 

Cuma : lılerkeı: ,. 
Cwnarteai : Ankara " memurlar Esash maddelerdeki hükümler nelerdir 1 HALK " YENl 

11 : C. B. Windt Çeviren: Hilırntlt Tana SlNEMALAR 
Seana uatleri 

Nafia Vekili Bay Ali Çetinkaya ile lanbul elektrik ıirketi mu· 
rahbaıı arasında 23 • Mayıı : 938 pazar sünü akteclilen aatın al
ma mukavelesinin bazı eaaab maddelerini hüliaeten atai• koyu
yoruz: 

ıltago 
'ııd lllln beşincı ı. ,.aK dai· 

eBorta derecede bır ı .~.nur olan 
.-....,~r_ovn karıaiyle aal.ıahlcyin ma-

ef otururlarken, aaat yedi idi. 
011 Çaldı a . 

J~rovn telefon ahizesini kaldı-

~ doktor FergOf, sız miainiz, 
o]a efendim, olsun, hayırlı aabah-

u.n. 'Gene ne d~rdiniz var? 
~k ebemiyetli bir mesele, Bay 
y :ileyin size geleceğim. 
ı..._rovn, yavatça, 
:-~ır, dedi. Sa.kın beni maka

ıiyare.t etmeyiniz. Hava biraz 
i . Bu akp.m evime gelirseniz 
)ı edeniniz. 

l'eati bay Br •n, alcprna görU,ü-

~ .ahizeyi yerine koyduktan 
bacrın bir nefes aldı ve tekrar 

tına oturdu. 
Ilı, 

1 ~ir teye canın ıııkdmıt gibi ıura
. tın, nen var? • 
ıye IOrdu ,. . 
iti erg°' ve kumpanyasının gene 

ÇılttL 

!undan dolayı mı canın sıkıldı? 
...... _,_ b'lAk' iti h-. -s ne var, ı a ıs, ıen 

nt~ :' ,_. kaaanının. 
..--.... .,:;: ın,ı~rını çattı. 

beıiz a1eruıaaa. _....-.-t bir •· 
hareıc iyor. Çok bilyU.k bir dikbt-
benı :!~~!yor. Bana öyle geliyor 
. ._ ... ud altında bulundwıı-

ıe-:'11· bir kaç dakfıb 1e>nra karı-
k~ıp gitti. Vazifeei batına 

ğle ..,;e ::~ö~ bindi. 
'il.da b' 1 ı : ikı bay merkez bul
i ka ır eve gelerek aumörle ye

ları ta çıktılar. Aaanaörden çık
:_~ g()zleri, üzerinde A. 
1-11ı bir 1-ha ·1·...; ay lardaıı 4 • ... ... ı ı,. ••. 

Saldı. . hın apartımanm kapısı
Bay Bır bayan kapıyı araladı. 
ı? an Brovn'la mı mütcrref olu-

:_Yan batını eğerek: 
.a:.•et efendim. 
edikten IOIU'a, gülüm&edi. 

!:Yurunuz, efendim, Forgef ve 

1 
Y'aSı finna.ından geliyonu

ga lba? 
Si ·ı . 

ııcıa:: Pollı 1, diye kendilerini ta-
a1A- aoııra, paltolarını açarak po
-.ıııetlttini g6eterdiler. 
~~ Brovn dona kaldı. 

lia . ız, bi.r arattırma yapmak için 
. ._. idareaı tarafından cönderildik. 

ttenber1 mevkuf bulunan koca
IOn yıllarda bir çok yolıuzluklar 
~~r. Metru olmayan bir ,ekilde 
ııı: ıne0ıeçen para elli bin dolara 

mo&aanır.. ,Yle tahmin ediyoruz ki, 

S
. ıızın de biraz haberiniz var

. ıze baz 
lıu IÖ .ı teyler aormak istiyoruz. 
eli 

1 
zlerı~ muhatabı olan kadın i

hı~ e YiizünU kapadı. Sıralar iç in
ildi ıra _hıçkıra &ilamaia bafladı. 

llıe hır parça celdikten aonra, 
Urlardan biri ona, 

bi ~anız bu elli bin doları ne yap
~e ıöyle.r misiniz? 

Yan Brovn ne ıöyliyeceiini ıqır-

- ..,~Ui bin dolar deiildi. Azami on 
ll"lni bin dolardı bay,-r 

...... y ' - . 
t ~dl}'o~~n~z bayan Brovn; bi

n ~ıt. ettığımıze göre, hemen he
.El eUı ban doları buluyor ı 

ayan Brovn bembeyaz katildi. U
Yorınu, :L· • • _ g-..ı tıtrıyordu. 

~ koCanızın kadınlar pefinde ko._ 
&unu da b'l' T kat ı ıyoru.z. Neden bize böyle 

tl_e baluyonunuz? Evet, kadın-
l\ t~tınde dolatıyordu. Belki, para
y ll kıamını kadınlarla yemiıtir. y:: .. Brovn'un gösleir bllyiidilkçe 
re u. Ondan aonra, oluktan bop
aaına bopnc:h. 

""';'~en zaten lroc•mm belli aldattı-
hiı ediyordam. Her Ç&rfAIDba ik-

i 
Sıkıp Pliyor •e cece aut bire 

ru eve dönlycwa. §.imdi bepüni 
'Jorum. 

ziıne devam etti. 
- Hatti bir sefer gecenin üçünde 

eve geldi; bu saate kadar satranç oy
nadığını iddia etti. Her halde, kendi
ne pahalıya mal olan batka bir kadınla 
münaaebeti vardı. Çünkü, müfettit ıı
fatiyle gözünü yumduiu için, bana 
yalnu bazı kimaelerin kendi.sine her 
ay verdikleri üç yüz ili dörtyilz do
lardan bahaediyordu. Kocam heniız 
dört yıllık bir memur olduğuna göre, 
bugÜıne kadar azami on beş ila yirmi 
bin dolar almıt olabilir. Fakat, ihtimal 
ki, onu yolsuzluğa saptıran kadınlar 
olmuştur. 

- Peki, öyle iae on bet bin dolar 
nerede? 

- Bir kaç bin doları ıeyahatte har
cadık; Kontibank'da on bin doluımız 
var. 

- Kocanız umumiyet itibariyle ne 
vakıtlar eve celi yor? 

- Sabahları saat sekizde &id~r ve 
her gün munta&amM ... t bette eve 
geHr. 

- Kocanız hergiln CSfleden 10nra 
saat üç ile bef ar•mda nereye gidi
yor, bunu bize söyle rmiaini.z? 

- Vazifesine. 
- Olamaz; çünkü, aaat üçte paydos 

oluyor. Bu ... ue, memurların hepai 
daireden çıkmlf bulunuyorlar. 

- lm!rjm )'9&1 ~ lrıocNn• koo
dim gidip alıyorum. Tam saat bette i
fini bitırl,or. Bunu befincl dakeden 
de öirenebilirainiz. 

- MUfettltllk daireai mi? Mtlfett~ 
lik daireelııin .. Georgia" ila ne müna
sebeti var? 

- Kocam mUfettitllkte memur. 
- Hayır Bayan Brovn, sizin koca-

nız "Georıia" ıigorta kumpanyaaın
da memurl 

Bayan Brovn gözlerini açmıt. me
murlara bakarken itin farkına vardı. 

- Ah, timdi anladım. Siz galiba, bu 
katta ıoldaki apartunanda oturan An
tonli Brcwn'u kastediyorsunuz. 
İki memur hayretle biribirlerine 

baktıktan aonra, biri, 
- Af buyurunuz, bayan Brom; biz 

hakikaten Antıoni Brovn'u murad e
diyoruz. Browı'ların bu kadar bol o
lutiarı, bu &ibl yanlıflıklara .ebebiyet 
veriyor. 

Erteei gUıril ve.medar Anton Brom 
ile m\lfettlf Antıoni Brovn biri.birleri
ni doltça Hlimladılar. Fakat, bu H· 

fer, her ubah karpl.,tıkları aunsör
de delil de, tevkifhane oduında. 

1 

2 
3 
4 
5 

' 1 
8 
~ 

Her itin 
YENl HALK 

ı4.45 14.30 
Ul.45 16.30 
ıı.45 11.30 

Camuteal ıUnlerl 
YENi HALK 

ıs ıs 

14.45 14.30 . 
ı6.45 ıuo 

ı8,45 11.30 

Paı:ar sfialeri 
YENi HALK 

11 11 
13 13 
ı4.45 ı4.30 

16.45 16.30 
18.45 18.30 

Geceleri uat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
N amaraları 

Yanpn ihban: (152ı). - Telefon, müra
caat tehir: (l023-ı024). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havapı:ı 
Anı:a llemurlutu: (1146). - llesajerl 
Şehir Anban: (3705). - Taka i Te
lefon numaralan: Zincirli cami cinn: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpuan civa
n: (2806, 3259). - Yenitchir, Havmba-
11, Biı:im tabi: (2323) - Havmbaıı: 
Güven taksi: (3841); Birlik takai: (2333) 
- Çankm caddeai, Ulus taksi: (1291). 

O tobüslerin ilk •• soD 
Seferleri 

Sabah Aktanı 
ilk Son 
sefer aefer -

Ulus il. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulua M. na 

6.45 
7.15 

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

Ulus il. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulua il. na 

Ulua il. dan Keçi6ren'e 
Keçi&ren'den Ulus il. na 

Ulua il. dua Etlllr!e 
Btllk'ten Ulus il. na 

Ulua lıl. dan Cebeci'1e 
Cebeci'denUlua il. na 

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

6.30 
7.00 

6.00 
uo 
uo 
f.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yenltehir'den Ulus M. n& 7.00 
Ulaa il. dan Yeniıebir'e 7.ıo 

.. ~ AldrBpr&•:pe 6..15 
.A.kk&pril'den L puan'na 7.SO 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

11.00 
ıı.ao 

U.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
M5 

1 U. llqdam ile latuyoa anamda ber 
bet dakikada bir aefer olap traı a
maalan aeferlw daha aktır. 

f U. Meydanı ile Yenlpblr, Bebnhklar, 
Cebeci, Samanpuan anamda saat 1 
daı 20 ye kadar TU&tl ber 1Mt dakika
da: aut 20 den il • kadar her on da
kikada; aut 7 den 1 • "tı den il • 
kadar ber ıs. IO " ao dakikada bir 
mantuam seferler ftl'dlr. 

I Aktamları Ulaa llerdanından aut 2S 
deki son aeferlerle banlarm Ulus 1ı1.,.. 
damna dönlltleri sinemaların daiıhı 
saatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 

Posta aaat 19 a kadar lstanbal cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhiitlü 18 e kadardır. 

Trea Saatleri 

Haydarpata'n Her sabah 1.20. Her 
aktam 19.15 ye 19.50 
de (Puarteai, per· 
ıembe, cumarteal 
Toros sürat.) 

Samsun hattana 
: Hersün 9,S5 (Ka:rae

rl, Sıvas, Amasra ba 
bat U.erindedlr.) 

Diyarbakır llattı ı Beratla 9.11 
Zoaplclak llattı : ,. 15.00 
Kmkble'ye r&70toblla • 16.05 

GONDELIK. 

Hicd: 1357 Rami: 1S54 
Rebifll'nvel: 21 Mayıs: 15 

LD. 8. D. 
Gtn .. : 4 u Aqalll: 19 S1 

r 

Plevne 
müdıf aısında bir 

• 

lnalllı zabitinin 

' 

1 - İmtiyaz mukavelesi ve saire ile 
şirkete bah'edilmit olan aali ve feri bil 
tün imtiyaz, hak ve menfaatler, bü
tün ıebeke ve fabrika teaiaatı, leva
zım ve mef ruptı, ıirketin Türkiye
deki bütün menkul ve gayri menkul 
mal hak ve menfaatleri 1 klnunuaa
ni 938 tarihinden muteber olmak ü
zere hükümete devir ve temlikini tir· 
ket kabul etmittir. 1 kanunu sani 938 
tarihinden itibaren işletme muameli
tmın varidat ve maaarif atı hükümete 
aid olacaktır. 

2 - ı lcinunusani 938 den evvel 
tirketin bütün akit ve vecibeleri tir
kete aiddir. Ancak b.u akitlerin hük
mü bu tarihten sonraya aid olanlar 
hükilmete aiddir. Bu akitlerin listesi 
mukaveleye bağlıdır. 1 kanunusani 
938 den sonraki zaman için ıirketçe 
ödenmit para varsa bunlar tirkete 
iade olacaktır. 1 knunusani 1938 den 
evvel ıipariı olunan mağazaya gir
mcmiı olan malların bedeline muka
bil şirketçe bu tarihten evvel öden
miı paralar vanıa - bu paralar 1938 bi
lançoauında muteber olmamak p.rtiy
le - hükümetçe ödenecektir. 1 kin unu 
aani 938 den önce mağazaya ıirmit o
lan malzeme bedeli tirketçe bayilere 
ödenecektir. ı kanunusani 1938 den 
sonra ıirketçe yapılm19 olan akitler 
hükümetçe ifa olunacaklardır. 

3 - Milfterilerle hileiı meri bulunan 
bilcümle abonman senedleriyle muka • 
veleler eekisi gibi cari olacaktır. Mü§
terilerin 1 kanunusani 938 den evvelki 
zamana aid borçlan, 1937 - 1938 sene
lerine aid faturaların tahakkuku 937 -
938 senesine aid &ünlerin adedi niıbe -
tinde taraflar arumda tufiye oluna • 
caktır. BllyQk aufiyat yapan mütt9* 
Jer sUnl8k JrayıdJar flaeriDdea ...... 
1•nacü w ,unlUk Jra,...uan olma~• 
Jar h•Jdnnda sGn1erln adedi nl8betl ... 
zan itibara ahnacaktn'. Bu eeu dahi
linde tahakkuk edecek tirket alacağı 
hükümet mesuliyet kabul etmiyerek 
ve takibata giripemek prtiyle % 5 
tü.U üereti muklıbillnde müfterilenlen 
taW1 oJunemıktu. llıket bu allOklıJ• 
rmı taldbte ...... lirbt mOfterl -
!erinden aldılı naklcl. tenlat mektub
lan nw " depositoJan ı temmuır 
938 tarihinde hlHdlmete dnreclecek • 
tir. t•tmJeir malOm i8tilıkak Nhlblerl
nin bir liatealnl de aynı tarihte hilkU
mete verecektir. Şirket mllfterilerin 
hesabında yuıh olan bu paralardan ve 
teminatlardan alacatının ödenmemitJ 
olan mikdannın mahsubunu istemek 
hakkını haizdir. 

4 - Şirket reeml, huııw!, fennt bUtUn 
evrak ve vesaiki hilldimete denedecek 
tir. Muhasebeye aid dosyalar, defter
ler bilAnço ve ~r h~ evrak ve vcü • 
kalanm da tealim etmele mecburdur .. 
Franaızca ve tiirkçe olanlardan ya1ma 
framucalanm •lacakludır. 

5 - Hilldlmete temlik edilecek mal· 
lamı tescili için llzımcelen bütUn mu
raflar bükilmetçe temin olunacaktır. 
Şirket devir ve feraı muamelealnln ifa-
11 içln hükümetin ıöatereceli zatlara 
bir vekiletname verecektir. AnalAr ü
zerindeki binalar tapuca kayıdlı delil -
lene bu muamelenin yapılması için ö
denecek masraflar billdlmetce •erile • 
cektir. 

6 - Aynen devir ve temlik ve ferağ 
için verilecek harçlar, kaydiyeler, re -
simler verciler mukavele hUJdlmlerinin 
icablarma göre bütün verciler hüldlme
te aiddir. Tasfiye aonuna kadar firkete 
aid meblailar her türlü verpden muaf
tır. Tasfiye muameleainin icab ettirdi
li vergi ve resimlerle de prket mllkel • 
lef tutulmıyacaktır. 

7 - Umum miidilr hariç dijer me • 
mur ve müatabdemler 1 temmwı 938 
tarihinde mevcud olanlan bilkUmete in 
üka1 edecektir. Şirket ı Jrinunuenel 
1937 deki vuiyete ı&e Uıtiyat undı -
ğı, muavenet aandıiz, huaual ICl'lll&ye 

YC ikraz aandığı mevcudlarmı hükü
mete teslim edecektir. Şirket. memur
lara kallı kanun ve İf akidlerinden 

Solda• al•: doğacak meauliyetten lnııtulup tu • 
1- Gülle atar - içine 111, 7Uıad çorba ko- hatıraları minat vermeğe mecbur olmryacaktır. 

nur. Şirketin taahhütleri ve vecibeleri 
2- Be70 - lraaadhdır, uçar· lcllir· hWdimete o--.it 0 , ___ ,_.ır. 
3- Ateı 1anınca çıkar. ,,...__. ·-~ ...-a~ 
4- Denlade batmaı: tekne • mUaabaka. ~-............. aldıtmus 8 - MW>ayaa bedeli 11 milyon türk 
5- Xıamaelara muallat olan bir böcek - bir talsma mıld•larcla rase- liram olarak teabit cdllmit ve buna ma· 
6- CP!:, ._. ... tefrika edibnlı olan ba tan mevcud kıymetleri olarak takdir 
7-DiL ıGnl ....... kit.alt haHncle ç1- olunan 800 bin lira U&ve edilerek satın 
8- Xınmn - Mısınn ıünet tanrısı. lap ~.ır..-ı_.L.o. _ _._, alma ı...-eti 11milyon8001..:- lira 0 _ 
9- DoR .11a,.,,an yiyeceii- •• ~....- .ur"" U111 

Yubrıdaa qafıya: KitM tem· rnn .... ...._.... larak tesbit edilmiftir. Ecnebi firketler-
1- Genç at - senç at. ... ..:-1--..1. L ' 1 ya-•·- n-.-.:1 ı 
2- Ya1la atılar - ı:iynet. bir nota. s- •-•.-- ••P&iı ı.a.lmakta· e r...u• muma_. anlat""' ıra gtire, 
3- s..ı uaktan iyi plen. cbr. ecnebi bir para ile borclanmMı burada 
4- Bolaır içinde aüert bir llHDln bahuı- Oaa icla ima !tir ..... ı..:..... da kabul edilerek 11.800.000 ttirk Ura-

daia .......... ...1 L..!.&.L ~ 
5- Yedi el•. ris J11. ve-• l&tlta P.•oalım eo- sına mukabil 1.873.000 in&ilf.s Jiruı o-
l- ıca .............. blnlhlıtar. .... .................. ---' larak kabul edilmittir. 
7-Null. -.. 
a-~ .U. ~mir· lıir ... rlL Htudimet bu bedeli" 5 f.ı.ll 1038 

- "'-MMMMıwwıMMMM..,.WWıMMM-.ılılllW_._~.... aenol tOrk borcu tahvilleri .._. altın 
.. ~ ' ·~T---~IOla-

giliz lirası kıymetinde 18 7 300 .ded ve 
43 kuponludur. Tahvillerin itfuı ve 
kuponların tediyesi 6 ayda bir yapıla -
caktır. Beher kuponun kıymeti bet: fi
lindlr. ilk itfaya 1.onklnun1940 dan 
itiba~n baflanacaktır. Tahvil ve ku
ponlar vercilerden muaf tutulmuttur. 

9 - HUktimet ı ilkkinun 938, 10 ha
ziran 939, 10 ilkkinun 939 tarihlerin -
de aatın alma bedelinin altıpr aylık fa
izi kaifıhğı olmaık ve muraflar da 
dahil bulunmak üzere (47,325) ingitiz 
lira116deyecektir. Bundan batka 1 aon
klnun 940 dan batlamak üzere her altı 
ayda bir masraflar dahil olmak üzere 
75413 ingiliz !iruı taklit ödeyecektir. 
Yıl taklitleri 10 haziran, 10 klnunuev -
vel tarihlerinde Oamanh Bankasuun 
Londra merkezinde ödenecektir. Tak -
aitlerin tediyesinde, Türk borçlarınm 
halen ve atiyen tibi olacağı ahkima 
yani meri olan itillfnamede yapılacak 

her tUrHl tadiltt tahdidat tecdld veya 

Karacasuda 

temdicllere göre ifa edilecektir. 
10-31 Ükkanun 1937 tarihindeki tir

ketin kasa ve bankalardaki mevcudat • 
ile cüzdan kıymetleri kendisine aittir. 
Hükümet ve firket yekdiğeri üzerinde 
olan mukavele ve sair hususlardaki id
dia ve tal~blerden kar~h~ biribirle?
ni ibra ederler. Tarife tatbıkatmm pr• 
ketin müıterilerden fazla aldığı para • 
lar dolayıaiyle firket tebriye edilmittir. 
(Halktan fazla aldığı paraların yek\lnu 
1 milyon lira olarak tesbit edildiği ve 
bunun satın alma bedelinin tesbitinde 
mahsubu yapıldığı tesbit edilmiıtir. lb
rada belediye hariç bırakılımınr. Şir
ket tesisatının devir ve teslim muame • 
lesine 1 bazira~ 938 de bq1anacak bir 
ay sonra 1 temmuz 938 de ikmal ile fi· 
len ipetme hükümete intikal etmiı ola
caktır. Devir ve teslim taraflarca ind • 
hab edilecek 6ir heyet tarafından yapı
lacaktır. Mukavele bir taraftan Büyük 
Millet Meclis.ine ve bir taraftan da his
sedarlar umumi heyetine arzolunacak· 

tır. 

çalışmalar 

Karacasuda yapılan kazıda 

bir ıfenka bulundu 
Karacasu, (Hu-

ıuıt) - Karınca

lı dağın eteiine 
yalanan Karaca· 
au llçeelnde bll
:rlk .. kalkm-............. 
keti hetl••'fbl'· 

Karacasu y u n 
cumhuriyetin ye
ni ve modem •e
hirleri anamda 
y e r alacaima 
filphe edilmez. 

Eülden bura· 
da otel ft lokan
ta yoktu. Karaca
aululum miaafir· 
penerJill .... 
Pi• kümeyi aç 
n açıkta bırak· 

mucir. Fakat bir 
ilçe merked için 
bir oteli olmunak 
bir lokantalı bu· 
lunmamak b 1 r 
noksandı. Yapııı 

biten belediye o-
teli bu ekaiklifi tamamlanuıtır. 

Belediye ıehrin yegine caddesini 
çam apçlariyle bezemlftlr. Şehir 
plinma g6re birde aobk açıJmıttır. 

Halkm timdi en mühim ihtiyaç 'ft 
dileii ıu yoliarmı ıaWıdır. Proje ya
pılmıt Nafıa vekaleti tudik etmiı, 
Sıbat veklletl ıilzme havuzu yapıl
madan suyun dofrudan dofruya kay-

naktan alınmuını iitemlttlr. Bunun 
kabil olamıyacafı blldirildlfin.den ,... 
kmda projenin bOtUn merulmi ta
munlanarak ıeleceği umuluyor. Ka
racuuda Geyvede yapılan kuılarda 
çok dikkate deler eserler bulunmq
tur. Bulunan eserler aramdaki ır..
fenb bllhaaa detırli blr tarih .... 
ridir. - O. BECERiK 

Bir memur aranıyor 

Etibanktan 
iyi Almanca ve Türkçe bilir bir memur almacakbr. 

Miiracanıa..;n tabrlren idare merkezine yapdması. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - . -- -= ~ 
§ Tlrk Haya Kurumu § - -- -- -= = 
§ BÜYÜK PIY ANGOSU 5 = ~ = ~ 
5 ikinci Keticle 11HAZiRAN1938 dedir. § - -- -
iBtı}'tlk ikramiye 45.000 liradır~ - . -- -5 Banclaa batbı 15.000, 12.000, ıo.ooo liralık 5 - -ii ='--- :-•erle (10.000 Ye 20.000) liralık iki 5 
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R ESMİ İLANLAR 
. . ~ · ·. ·. ~ icra· 

Ankara icra Dairesi Gayri Men -
kul Satı§ Memurluğundan : 

Maliye bakanhğı 
t . . 

1334 - 1918 dahili istikraz 
tahvillerinin mübadelesi 

M. M. bakanhği · · 

Pamuk ~orab ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

3) !halesi 30 mayıs 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. (1430) 

İpotek olup satışa çıkarılan İs111et 
paşa mahallesi uzun yol tapunun 2 
pafta 4 ada bir parsel numarasında ka
yıdh ev aşağıdaki şartlar dairesinde 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştem i lôtı 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum 
huriyet Merkez Bankasından : 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi
yat (153) yüz elli üç kuruş 75 santim 
olan (18900) on sekiz bin dokuz yüz 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 

Motör yağı alınacak 

Birinci kısım: Kapıdan girildikte 
zemini çimento ufak bir aralıktan, 
sağdaki kapıdan girildikte tavan ve 
tabanlı bir oda ve zemin ve tavanı be
ton ve su tertibatını havi bir mutbah 
ve 13 ayak merdivenden çıkrldıkta ta
van tabanı ahşab iki oda ve bir banyo 
ve bir hala vardır. 

27.1.1938 tarih ve 3322 numaralı ka
nun hükümleri ve Maliye vekaletiyle 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
arasında aktedilen mukavelename hü
kümleri dahilinde ihraç edilecek olan 
ikramiyeli 1938 tahvillerinin 1334-1918 
dahili istikraz tahvillerile mübadele
sine aşağıdaki esaslar dahilinde ı ha
ziran 1938 tarihinden itibaren başla
nacaktır: 

1 - Mübadele 1334 - 1918 dahili istik
razına aid asli senetler üzerinden ya
pılacaktır. (Bu istikraza aid muvak
kat makbuz senetleri yeni tahvillerle 
mübadele edilmiyecektir.) 

2 - Değiştirme ve 1334-1918 dahili 
istikraz asıl tahvillerinden 

1 adet 20 lira itibari kıymetinde 1-
lik tahvile mukabil 1 adet 

l adet 100 lira itibari kıymetinde S 
lik tahvile mukabil 5 adet 

1 adet 500 lira itibari kıymetinde 25 
lik tahvile mukabil 25 adet 

Beheri 20 lira itibari kıymetinde ik
ramiyeli 1938 tahvillerini temsil eden 
muvakkat makbuzların verilmesi su
retiyle icra edilecektir. 

Yeni tahvillerin muvakkat ma kbuz
ları bilahare aynı numürayı muhtevi 
asli tahvillerle tebdil edilecek ve bu 
mübadele keyfiyetinin ne zaman baş
hyacağı ayrıca ilan edilecektir. 

3 - Mübadelenin başlangıç tarihi o
lan 1 haziran 1938 tarihinden 1 tem
muz 1938 tarihine kadar mübadek 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez banka
sı şubelerile Türkiye İş ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankaları şube ve 
ajanları tarafından icra edilecek l 
temmuz 1938 tarihinden sonra değiş
tirme işine yalnız Türkiye Cumhuri
yet Me~kez bankası Ankara şubesin
ce devam olunacaktır. 

4 - Yeni tahvillerin ilk ikramiye ke
•idesi tarihi olan 1 teşrinisani 1938 ta
rihine ve müteakip keşide tarihle
rine kadar 1334 - 1918 dahili istikraz 
tahvillerini değiştinniyenler icra edi
l•n k•!lid .. t~r dolııyıııilc lıl!r lıiı hcıl\. -id 

diaamda bulunmıyacaklardır. Bu ta
rihten sopra yapılacak mübadelelerde 
eski tahviller ikramiye amorti isabet 
etmemiş yeni tahvillerle değiştirile-
cektir. 3242 

Maliye Vekaletinden 

Ücretli memur ahnacak 

2 - Şartnamesi yüz kırk beş kuruş 
bedel mukabilinde M. M. V. satın al
ma komısyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (2180) iki bin yüz 
seksen lıradır. 

.. 4 ::-- lhalesi 13 haziran 938 pazartesi 
gunu saat on beşte yapılacakt ır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatından en az bir saat evel M. M. 
vekaleti satın alma komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (1591) 3218 

Erat paviyonu ve komut anlık 

binası yaphrılacak 
M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1) İzmir tayyare alayında yaptın!; 

cak altı adet erat pavyonu ile bir ko· 
mutanlık binası inşaatına talih çıkma
dığından yeniden pazarlıkla eksiltme. 
ye konmuştur. 

2) İnşaatın hepsinin keşif bedelı 
(201.555,11) iki yüz bir bin beş yüz eJ. 
li beş lira on bir kuruştur. 

3) Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma 
günü saat 15 dedir. 

4) İlk teminat (13.577.76) on üç biıı 
be§ yüz yetmiş yedi lira yetmiş altı 
kuruştur. 

5) Keşif, proje ve şartnameler 10 
lira 06 kuruşa M. M. V. satın alma ko· 
misyonundan alınır. 

6) Eksiltmeye gierceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılr belgele
riyle idari şartnamenin dördüncü 
maddesinin (F) fıkrasmda yazıh bel
geleriyle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatından behemehal bir saat e
veline kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1530) 

~1'10 

Yatakhane inşası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehir hava okulunda yaptı 

rılacak yatakhane inşaatı kapalı zarf· 
ıa eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inpatın keşif bedeli vahi..li 
kıyasi fiyatı üzerinden (375.151.90) il~ 
yüz yetmiş beş bin yüz elli bir lire 
doksan beş kuruştur. 

Talibleı teklif mektublarında vahı 
di kıyasi fiati üzerinden tenzıHit ya· 
pabilirler. 

İdari ~~rnan.ede bitme müddeti 3 
nisıın 939 ctur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) Müteahhid nam ve hesabına 10 
ton sokoni I AA 71 motör yağı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2) T ahmin edilen bı;deli 3700 lira o
lup ilk teminat parası 277 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 14.6.1938 günü saat ıı de
dir. 

4} Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (1602) 3220 

l . H~~.o ·k~~um~ .... ı 
ltmtı duyar1 ve asi aH yol 

münakasası 
Türk Hava Kurumu Gen.:l Mer

kezinden : 
1) Ankara Türk Hava Kurumu mer

kezi ve Türkkuşu okulu binalarının 
ihata duvarları ve asfalt yolu yaptırı
lacaktır. 

2) Keşif bedeli (10431) lira (13) ku
ruştur. 

3) Muvakkat teminat (782) liar (33) 
kuruştur. 

4) Proje ve keşif evrakı (1) lia mu 
kabilinde Hava Kurumu hesap işleri 
şubesinden alınır. 

5) İhale, 30 mayıs pazartesi giinü 
saat 15 de Ankara Hava Kurumu mer
kezinde kapalı zarf usuliy le yııpıla· 
caktır. Teklif mektupları. ihaleden bıı 
saat eveline kada. altıncı madctf"i c 
gösterilen vesikalarla birlikte bi mak· 
buz mukabilinde Genel sekreterliğe 
teslim edilmelidir. 

6) İsteklilerin, Nafıa vekaleti tara
fından verilen müteahhitli 'esikasiy
le (2490) sayılı kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesikaları 
haiz olmaları lazımdır. 2905 

Plôn freze tezgôh ı 

ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 18.000 lira olan 

bir aded plan freze tezgahı 8. 7. 938 
cuma gUnü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada i.dare .binasında 
satın alınacaktır. 

İkinci kısım: Ve umumi kapıdan 
girilip sağdaki kapıdan girildikte sağ
da iç içe tavan ve tabanı tahta iki oda 
ve yandaki aralıktan tavan ve tabanı 
beton ve bahçeye bir kapı ile çıkılır 
bir mutbah vardır. 

Ve mutlıahta su tertibatı mcvcud
dur. 

Ye on dört ahşab bir merdivenle yu
karı çıkıldıkta ufak bir koridor ve ta
van ve tabanı ahşab iki oda vardır. Ve 
koridor yanında su tesisatını havi bir 
hala ve bir banyo vardır. 

Üçüncü ksım: Uzun yol üzerindekı 
mezkur evin ikinci demir kapıdan içe
ri girildikte zemin ve tavan beton bıı 
aralık ve sağ tarafda zemin ve tavanı 
beton üç oda ve solda bir aralık üze
r!nde terkos tesisatını havi banyo, he
la, mutbah vardır. 

Dördüncü kısım: Arkadaki bahçe
den on dört ayak basamak sözaiftcn 
mamul bir merdivenle üçüncü kısmın 
üst katına çıkıldıkta zemin ve tavanı 
beton bir koridor ve solda üç oda ve 
bir balkon ve sağda su tesisatını havi 
heHi ve banyo ve mutbah mevcuddur. 

Üçüncü ve dördüncü dairenin pen
cere ve kapı camları henüz takılma
mıştır. 

Üçüncü ve dördüncü daire inşaatı 
tamamen betondur. 

Birinci ve ikinci daireler ahşab ve 
balla hela banyo mutban betondur. 
Heyeti umumiyesinin üzeri Eskişe

hir kerestesi ile örtülüdür. 
Ve her kısımda elektrik tesisatı var

dır. Ve heyeti umumiyesine on üç bin 
altı yüz on lira kıymet takdir olun
muştur. 

Satış şartları 
1 - : Satrş peşin para ile olmak ü-

zere 29.6.938 tarihine müsadif çarpm
ba günü saat 14 - 16 ya kadar icra da
ıresı gllyrı merucuı satış memurıugun-

da yapılacaktır. 
2 - Talihler takdir edilmiş olan 

yukarıdaki muhammen kıymetin % 
7.5 ğu nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubu ile 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - : Satış günü arttırma bedeli 
takdir edilen kıymetin % 75 ini bul
duktan ve üç defa nida ettirildikten 
sonra mezkur günün on altıncı saatin

de en çok arttıran talibine ihale olu
nur. 

4 - : İşbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetın 
% 75 ini bulmadığı takdirde 14.7.938 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci art
tırmada en çok arttırana ihale oluna
caktır. 

1 
dığı ve ikametgahının meçhul bulun
duğu anlaşılmıştır. Hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 140 ıncı mad-
desi mucibince borçluya ilanen tebli
gat icrasna karar verildi. Tarihi ilanı 
itibaren bir ay verilmiş olan mehil 
zarfında bir itirazı varsa bildirilmesi 
aksi surette icraya devam olunacağın
dan tebliğ makamına kaim olmak üze-
re keyfiyet ilan olunur. 3224 

!" Orman kor~·ma 1 
Eksil tme durdurulmas ı 

Orman Korwna Genel Komutan
lık Satın Alma Komisyonundan : 
• Orman koruma genel komutanlık 
ihtiyacı için kapalı zarfla 27 ve 28 
mayıs 938 tarihlerinde eksiltmesi ya
pılacağı evvelce ilan edilen on bin 
çift kundra ile 50 bin kilo pamuğun 
satın alınmasından sarfınazar edildi
ği ilan olunur. (1619) 323 l 

A. Levazım Amirliği 

Sığır eti alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satır 

Alma Komisyonundan : 
1 -Vize Alpullu birliği için 70 ton 

sığır etinin kapalı zarfla ihale 30 ma
rıs 938 pazartesı günü saat 17 de Vize 
>atınalma komisyonunda yapılacaktır 

2 - Sığır etinin tahmin edilen bede
li 18200 liradır. Muvakkat teminatı 
1365 liradır. Şatrnamesi her gün satın 
alma komisyonundan görülebilir. İs· 

teklılerın teminat mektublarını saat 16 
ya kadar Vize satın alma komisyonu 
·eisliğine teslim etmeleri ve ihale sa· 
ı• r.d3 komisyonda bulunmaları. 

(1445) 2893 

Sade yağı alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

A lm a Komisyonunda n : 
1 - Vize Demirköy birliği için 15 

ton sade yağın kapalı zarfla ihalesi 
mayısın otuzuncu pazartesi günü saa· 
11 de Vize satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Sade yağın tahmini edılen be
deli 18.000 liradır. 

Muvakkat teminatı 1350 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin teminat mektubla

rının saat 10 na kadar Vize satın alma 
komisyonu reisli~ine teslim etmeleri 
ve ihale saatında komisyonda bulun· 
maları. (1448) 2896 

Satılık kavanozlar 
Ankara Levazım Amirliği Sat m 

Alm a Komisyonundan : 
1 - Amirlik anbarında mevcud 

2139 adet muhtelif büy üklU . 
paklı boş cam kavanoz 4-h 
saat 10 da Ankara levazım 
satın alma komisyonunda 
satılacaktır. 

2 - Kavanozları görmek · 
]erin istasyonda anbar müd" 
ve pazarlık için belli vakitte 
yona müracaatları. (1624) 

Sığır eti alına 
Ankara Levazım AmirliJI 

Alma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birlikleri 

senesi ihtiyacı için kapah zat 
yıs 938 sah günü ihalesi yap 
bin kilo sığır etine verilen 27 
santim fiyat makamca pahalı 
ğünden yeniden ihalesi 30 
pazatresi günü saat 16 da yap 
Muhammen fiatı 32 kuruş 50 
diı. İlk teminatı 6125 liradır. 
denler şcırtna111esini 500 kuruş 
lınoe tümen satın alma ko · 
dandan alabilirler. Taliblerİ' 
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
sika ile teminat mektublarıd 
zarflarını belli gün ve saatte' 
bir saat eveline kadar tümen 
ma komisyonuna vermeleri. (1 

Odun 
Ankara Levazım Amirliği 

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizonu 

lunan birlik için senelik ihtİ 
lan 1.496.000 kilo odunun 2 
938 tarihinde saat 11 de kap 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2 
olup muvakkat teminatı 1s70 
80 kuruştur. 

3 - Münakasa Diyarbakır Lf 
liği satın alma komisyonunda 
caktır. İstekliler münakasa 
saatten bir saat evvel temina 
birlikte zarflarını komisyona 
!eri şarttır. ( 1405) 

Sığır eti alınac 
Ankara Levazım Amirlijt 

Alma Komisyonundan : 
1- Vize birliği için 70 ton sı 

nin kapalı zarfla ıh?.ıesi 30 ~ 
paazrtesi günü saat 16 da Viı' 
dma komisyonunda yapuacak 

2 - Sığır etinin tahmin ed
0 

deli 21.i)OO liradır Muvakkat 
1575 liardır. 

S - Şartnamesı her giin sa~ 
komisyonundan görülebilir. 

4 - İsteklil'!rin teminat me 
mu saat 15 jC kadar Vize satıl 
ı<omisyonu reisliğıne teslim e 
11c ihale saatında komisyonda 
tr.aları. (14.,.6) 28~ 

4 kalem yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat m Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. llk te 

Beyaz peynir 
Çay 
Kuru üzüm 
Bulgur 

Kilo Lira K. Lira 

1100 
35 

700 
2000 

495 
122 
210 
200 

50 

Baş hukuk müşavirliğinde çalış
mak üzere imtihanla ücretli memur
lar alınacaktır. Ücretler imtihan ne
ticesine göre tesbit edilecektir. Aza
mi ücret 100 liradır. Hukuk mezun
ları tercih olunur. Taliplerin 31.5.938 
sah günü akşamına kadar müşavirlik 
ıicil kalemine müracaatla isimlerini 
kaydettirmeleri ve imtihanları yapıl
mak üzere 2 - haziran - 938 perşembe 
günü saat 10 da müşavirlikte hazır 
bulunmaları ilan olunur. (1626) 3238 

Fabrikalo'r, , · ; , : 

3 - Eksıltrr.e 2 haziran 938 pe:-şem 
'le günü s.ıat 15 de M. M. V . satın a 
na Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk :eırinat 18756 lira 10 ltun.ı' 
>lup şartname keşif ve proıeıer tS 1:

a 7 > kuruşa M. M. V. satın alm .. K~. 
ia~ alınır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 li
' •k uvakat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtilmaktadır. (1528) 3122 

5 - : Birinci ve ikinci arttırmalar
da ihale bedeli ihaleyi müteakıb ve· 
rilmedıgi takdirde uzerine ıhale edı
lenin talebi iızerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tes-

1027 50 77 
Kırıkkale a~keri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört katedl 

yecek 13 - haziran - 938 saat 14 de açık eksiltme ile satın alınacaktır 
teklilerin 77 lira 06 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri 
rikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli 

A akeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alm a Komisyonundan: 

70 ton mutahha r avrupa 

Linters pamuğu 
Tahmin edilen bedeli (42.000) lira 

olan 70 ton mutahhar Avrupa linters 
pamuğu askeri fabrikalar umum mü
dülrüğü Ankara satın alma komisyo
nunca 15 temmuz 938 cuma günü saat 
15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (10) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (3150) lirayı 
havi teklif mektublarmı mezkur saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1594) 3219 

S - Eksilımeye girecekler kanut•i 
teminat .. e ~.ı90 sayılı kanunun iki vc
üçüncü maddelerinde yazılı belgele;;. 
le idari şartnamenin 4 cü maddesinir 
(F) fıkarsında yazılr vesikalarla bir 
tikte teklif mektublarının eksıJtmt: 
gün ve saatından behemehal bir saat 
evetine kadar Ankarada M. M V. ~at?r 
alma kot'Tlısyonu riyasetine vermeleri 

(1431} 2889 
, 

Muhtelif tezgah ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.dan : 
1) Müteahhit nam ve hesabına mü

bayaa edilecek olan 6 adet muhtelif 
tezgah açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6.999 lira 
olup ilk teminat parası 524 lira 93 ku 
ruştur. 

Bergamut esansı 

alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 1000 · 

1600 kilo Bergamut esansı pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 31-V-938 tarihine ı a<ı · 

lıyan salı giinü saat 15 de Kabataşta le· 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2712 - 1415) 2836 

7 kalem eşya ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlrğı Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Komisyonca satın alınması laz ımgelen eşya cins, mikdar tahmin bed eti alım tarihi ve usulleri aşağıda ya-

zıl1111ştır. · 
2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu alımlara girmek isteyenlerin kapalı zarf eksiltmeleri i

çin teminat ve vesikalı teklif mektub larmı eksiltme saatından en az bir saat evci komisyona vermeleri 
Açık eksiltme ve pazarlık içinde teminat ve vesikalariyle tam vaktında komisyonda bulunmaları. 

Mikdarı Tahmin bedeli teminat alım usuli İhale gün ve saat 
1 - 2000 Kilim 350 kuruş 525 lira kapalı zarf 6.6.938 Pazartesi 
2 - 6300 Yem torbası 80 kuruş 378 lira kapalı zarf 6.6.938 ,, 
3 - 400 Keçeli belleme 2 Lira 60 lira Pazarlık 7.6.938 Salı 
4 - 1200 Timar fırçası 125 kuruş 112,5 lira açık eksiltme 7.6.938 ,, 
S - 500 Gebre 15 kuruş 225 kuruş Pazarlık 8.6.938 Çarşamba 
6 - 1250 Bez su kovası 110 kuruş 10315 kuruş Açık 8.6.938 ,, 
7 - 750 Z incir saplı şaplı 220 kuruş 12376 kuruş Açık 9.6.938 Perşembe 

yular (1466) 

10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
2981 

limi vezne eylemesi için yedi gün ka
dar mühlet verilecektır. Işbu müddet 
zartınoa ıhale bedeli yatırılmadıgı 

takdırde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evel en yüksek teklifte bulunan 
talibine teklif veçhile almağı razı o-
lup olmadığı göriıldükten sonra tek
lif veçhile almağa razı ise ihale farkı 
bırıncı talibten tahsil edilmek uzere 
b~ talı be ~hale edilecektiı. Teklif veç
hıle almaga razı olmazsa gayri menkul 
yeniden on beş glinlük ikinci cırttır
ınaya çıkarılacak. 

6 - : Her iki arttrrmada gayri men
kul talibine ihale edıloıKte .apu haı 1-

ınüşteriye, ihale tarihine kadar olaıı 
müterakim vergi ve dellaliye resmi i

se satış bedelinden ödenecektır. 
? - : Borçlu ve alacaklılarla diğeı 

alakadarların gayri menkul üzerınde
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle yirmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. 
~ksi takdirde haklan tapu siciliyle 

sabıt olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç tutulacaktır. 

8 - : Arttırmaya iştirak edecekler 
10.6.938 tarihin de 37 /45 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan prtnamemizi okuyabi-
lirler. 3215 

Ankara 3. üncü icra Memurlu
ğundan : 

Posta idaresinin Ankarada çocuk sa
rayı cadedsinde 1-40 No. lu şapkacı 
Safiyeden istediği 22 lira 30 kuruş 
hakkında tanzim ve berayı tebliğ gön
derilen ödeme emrinin arkasına veri
len meşruhatta borçlunun bulunama-

ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. (1622) 

3 kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat m Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Ilk te 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 

Kilo Lira K. Lira 

3000 
1800 
2000 

3150 
990 
800 

4940 370 
Kırıkkale askeri sanat lisesi° ihtiyacı olan yukarıda yazılı üç kalem 

13 - haziran - 938 saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İstektil 
370 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrİ 
muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün "e 
atte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. {1623) 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm A lm a .Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk tefti 
Kilo Lira K. Lira 

Makarna 2000 600 
Pirinç 5000 1250 
Tel şehriye 200 60 
Arpa şehriye 200 60 
Kuru fasulye 2500 300 
Nohut 1700 255 
Yeşil mercimek 1500 225 
Toz şeker 5000 1350 
Zeytin tanesi 1200 420 

4520 339 
. Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dokuz 

yıyecek 13 - haziran - 938 saat 13 de açık eksiltme ile satın alına 
İsteklilerin 339 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askhi fabri 
muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve 
te mekteb satın a lma komisyonuna gelmeleri. (1625) 
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Kazanç vergisi borçluları 
Ankara Deftel"darlığmdan : Vergi İhbarnamenin 

mikdarı cilt varak Verginın 

Mükellefin ismı· Adresi Hceip No. Senesi Lira K. No. Nevi 

A ~i 
p hınet Hamdi Komisyoncu 

ot Şmit Mütecıhhit 
Cafer Halit Müteahhit 
~brahim oğlu İbrahim Müteahhit 

ervet Zeki Taşaron 
Esat Terzi 
Vasil oğlu Ligor Hususi müteahhit 
İslam 

Muharrem oğ. 
kadir Sungur 
Ahmed Hikmet 
Ahmed Hikmet 
Yusuf oğ. Rıza 
Mchmed 
liüseyin 

~brahim oğ. Hliseyin 
Uan O. Şakir 

Akif 

Ahçı 

Kunduracı 

Şemsiye tamircisi 
Şemsiye tamircisi 
Hallaç 
Stbzeci 
Kağıtçı 

Marangoz 
Bakkal 

Taşaron elektrikçi 

Akif Taşaron elektrikçi 
~Chrned Oğ. Hüseyin Bakkal 
li ehıned Oğ. HüseyinBakkal . 

asan o. Burhanettin Müteahhıt 

Saraç Sinan No. 8 
Hamam sokak No. 5 
Saraç Sinan No. 6 
Mevcut mahal 43/3 No. 

1708 
1589 
776 

Balık pazarı Güzel lsmir so. 1183 
Çulha zade apartıman 1463 

1880/1 
Koyun pazarı 

Bağlum köyü No. 644 
Y. Bey Hilal 
Y. Bey Hilal 
Ulucanlar 
Koyun pazarı 
Koyunpazarı No. 197 
Ulucanlar 

19 

7 
815 
815 
106 

48/1 
41 

804 
Osmanbey Tacettin No. 19 1552 
Çıkırıkçılar yokuşu berber 
Mehmed yanında 1097 
Çıkırıkçılar yokuşu berber 
Mehmed yanında 
Etimesut No. 93 
Etimesut No. 93 
Hacı Murat Öksüzce No. 20 

1097 
164 
164 
24 

934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 

934 
937 
934 
934 
934 
934 
934 
934 

937 

934 
934 
935 
935 

121 10 
24 28 
42 14 
41 41 

121 90 
129 60 
96 00 

2 03 
3 60 

26 40 
36 00 
56 53 
6 93 
3 08 
8 82 

15 00 

7 80 
5 78 

74 44 
51 74 

80 
80 
80 
80 
80 
12 
57 

80 
1 

13 
13 
80 
80 
80 
80 

31 

79 
80 
2 
2 

35 
38 
42 
39 
43 
34 
70 

8 
63 
25 
24 
17 
13 
04 
18 

89 

53 
9 
3 
4 

kazanç .. .. .. 
,, 
" .. 
.. 
" 
" ,, 
,, 
.. 
" 
" 
.. 
.. .. .. 
•• 

~hrned oğlu " 
Uharrcm Faruk Terzi 

~Ctnzi ~eo.ı:eci 
İbrahim oğlu Bakkal 

Altıntaş 

Yenice Otel sokak No. 9 
Sincan köyü No. 11 

934 
361 934 
1114 935 

163 

87 70 
10 80 
5 17 

80 
3 
8 

15 
2 

72 

.. 
" 

~Chmed Nuri 
unua çavuf 

\'unus çavuf 
:ustafa oğ. Şakir 

Ustafa oğ. Şakir 
lriustafa oğ. Şakir 
~Yscrili Hamdi oğ
u Osman ve Salih 

o·1 g u Mehmed 
~aYscrili Hamdi oğ-
~ Osman ve Salih 

oglu Mchmed 

.. 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

" Sümer palas 

Zir No. 45 
Zir No. 45 
Etimesut 

,, 

" 

" 
89 

,, 

33 
33 

159 

" 
" 

83 

934 
934 
935 
934 
935 

935 

935 
" 935 

5 97 
4 50 
4 50 

56 38 
83 00 

38 84 

43 40 
38 77 

Tülüce hükümet caddesi 715 

934 1440 00 

2 
l 
1 
2 
2 

2 

2 
2 

3 
87 
88 
24 
25 

26 

1 
2 

•• .. 
" .. 

•• 

•• 
" 

" 

~cbiye Nimet 
~bduUah kızı 

ahmurc K.olacı 
~Stnan oğlu Ömer Sebzeci 

Altıntaş Kargirli sokak 1325 934 11 04 
24 90 
28 00 

80 
46 
46 
46 
47 
39 

44 
62 
73 
89 
28 
53 

" Sanayicaddesi 1197 934 .. 
a~ar Berber 

~~an Hüseyin Kahveci 
Doğanbey İbadullah cad. 1282 934 

" 
s·~seyin oğ. Mahmut Yalova kahvesi 
:N Uleyman oğ. Osman Terzi 

Doğanbey İbadullah 1273 934 7 73 
13 06 " 

evşeıhirli 

Fevzi paşa Müdafaai Hukuk 2031 934 
Bozkut'r Telgrafhane so. 1391 

.. 
Os.ınan (Ağa) 
~ccep oğlu Salih 
:Nuh Naci ve 

Hancı 
Bakkal 

934 
Akköprü İstanbul caddeai 1555 934 

18 62 
11 41 

46 
46 

90 
66 

.. .. 
§eriki Haydar Yeşilılgaz kahvesi 
Adem oğlu Aıbdur
~hrnan ve Tahsin 

bdUlaziz oğlu 
Abdülkadir 

Lokantacr 

Sebzeci 

Altıntat kargirli sokak 1329 

Zafer caddeai 928 

Ak köprü 1336 

Yenihal caki 12 849 

934 31 04 46 70 .. 
934 11 59 46 81 " 
934 31 06 68 .. 
934 .. .Mehmed oğlu 

~Urhanett• F . ın 

A~~ıus oğ_ıu Sadullah 
1 lvı 

Balı: kal 
Sebzeci 
Şaraphane 

Terzi 

Yen hal eaki 4 841 934 
110 40 
90 00 
62 00 

147 50 

46 
46 
46 
79 

75 
79 
76 
69 

.. 
Yeni hal eaki 7 842 934 

" 
Jorj Yanopla 

Baklacı bankalar cad. No. 40 2281 934 .. 
Anafartalar 2174 

~1~ih oğlu Ahmed 
1 Rıza 

Mamakta Be.kirin 934 16 80 
1 80 

113 40 

39 
2 
6 

57 
8 

96 

" bahçesinde 936 Sayım 

Çorapçı Koyunpazarı 18 934 kazanç 
Işıklar caddesi 

Arat· 
Aın:ıi ınşaat ~irketi Ali Nazmi Ap. 7 No. 1220 934 394 87 

3 08 
3 23 

47 
80 
80 

44 
36 
37 

.. 
Aıtni 

Çay bayii 
Çay bayii 

Koyunpaazrı 20 934 
Koyunpaazrı 20 935 .. 

Yukarıda isim ve ikametgahları ya zıh mükellefler namına tarholunan vergile re aid ihbarnameler hali hazır 
adresterinin malfım olmaması hasebile tebliğ edilememittir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci 
llladdesi mucibince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (1621) 3233 

Vilayetler 
Jehir haritası yaphnlacak 
Ordu Belediyesinden : 

Yo:ı - Eksiltmeye konulan iş: Yapı 
cib' ar kanununun birinci maddesi mu 
rn ınce kasabanın 311 hektarlık kıs-

ının hali h . tak azır harıtası yaptırla 
,,.. tır. Ketif bedeli 5425 beq bin dört 
.,uz v;,._. b . :s 

"·•uıı e! lıradır. 
!llu 2

1
- Bu ı,e aid prtname ve evrak 

:ı nardır . 

vaki gecikmeler kabul edilmez. Mek
tupların dış zarfları mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

(2628/1380) 2780 

Bir makinist aranıyor 
Kayaeri Valilitinden : 

Natıa silindirleri için 75 lira ücret
le bir daimi makinist alınacaktır. Ta
lip olanların ehliyet veaikalariyle be
raber 1 haziran 938 gilnUne kadar 
Kayseri Nafıa Müdürlilğüne müraca-
atları. 3111 

~ose tamiri ~ - Eksiltme tartnamesi, 
- Fenni tartname Zonguldak V aliliiinden : 

C - Kegifname, ' D Mukaddema kapalı zart usuliyle ek-
raf h-; Haritası yapılacak kısmın et- siltmeye çıkarılıp da talip çıkmayan 

u udları, Zonguldak - Devrek yolunun 6xuOO-
rna~ - Hali hazır haritası yapılacak 47x000 kilometrelı:ri arasında yat>ı'.ıa
n :ıı~r tefrik edilerek gösterilen sı- cak 15367 lira 68 kuruş kefif bedelli 
ır arıtasr. şose esaslı tamiri işi artırma, eksiltme 
İstiyenler b O dd · 'b' A. u şartname ve evrakı kanununun 4 ıncı ma esı mucı ınce 

rc~;~ra, lııtanbul belediyelerinde gö- 6.6.1938 pazartesi günü ııaat 15 de Zon 
bedı ;r~er. Ve Ordu belediyesinden guldak vilayet daimi encümeninde i-

e sız olarak alabilirler. hale edilmek üzere yeniden kapalı 

n 3 - Eksiltme 2 haziran 938 tarihi_ zarf usuliyle eksiltmeye s;ıkarıur.ış-

oerdrausbctlalya~ per. şembe günü saat 14 te tır. 
ed Eksiltme sartnameleri ve buna mü-tak ıyesı encümeninde yapıla - :.. 

tır. teferri diğer evrak nafıa müdürlüğün-
4 - Eksı·ltme de ve daimi encümen kaleminde görü-

kapalı zarf uıulile 
Yapılacaktır. le bilir. 

S Muvakkcıt teminat 1152 lira 57 ku-
tekr-: Eksiltmeye girebilmek için is- ruıtur. Eksiltmeye girmek istiyenle-
t ~nın 406 lira 78 kuruş muvakkat · f ' k N tıa ern rin talimatnamesıne tcıv ı an .ı. 
ğıd~~t ve~csi ve ~undan başka aşa- vekaletinden alınmış müteahhitlik eh. 
si lazıı,::~. alan haız olup gösterme liyet vesikalarile Ticaret odasından 

A T' bu yıl için alınmıt vesika ve muvakkat 
~ - ıcaret odasına kayıdh oldu- teminatları ile birlikte teklif mektup· 
guna dair vesika · 

B _ . . • . tarını yukarıdaki günde ihale saatın-
1 Bu gıbı şehır hali hazır harita den bir aaat evetine kadar vilayet da-
; Yaptığına dair Nafıa Vekaletinden imi encümen reisliğine vermeleri ilan 

a ınmı§ ehliyet vesikası, olunur. (3015-1576) 3157 
6 

- Teklif mektubları yukarda Ü Bir senelik ekmek münakasası 
ÇUncu maddede yazılı saatten bir saat 
eveJine kadar Ordu belediyesi daimi Buraa C. Müddei Umumiliğinden : 
~ncUnıeni riyasetine götürülecek mak Buna cezaevinin 938 senesi haziran 

uz n:ıukabilinde verilecektir. Postada ayı iptidumdan itibaren 939 seneal 

mayıs ayı sonuna kadar bir senelik 
ekmk ihtiyacı aıağıda ,artlar daire
sinde kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye çıkarılmı§tır. 

ı - Safi buğday unundan yapılmak 
ve belediyenin piyaaada ikinci nevi 
addedeceği ekmekten olmak üzere 
beheri 960 gram itibariyle her gün 
için en az 300 ve en çok 900 ekmekı 
teslim edilecektir. 

2 - Ekmekler her gün sabahları sa
at dokuzda cezaevinc teılim edilmit 
olacaktır. 

3 - Evsafı ve mikdarı ıösterilen 
ekmeğin rayiç hazıraaına ıöre mu
hammen bedeli Uzerinden alınması 
iktiza eden yüzde yedi buçuk nisbe
tindeki muvakkat teminat akçesi 2216 
lira, 16 kuru§ olarak teabit edilmi§tir. 

4 - Teminat için banka mektubu 
ve yahut mal sandığına nakden yatı
rıldıiına dair reami makbuz ibrazı 11-
zımdır. 

5 - İhale gUnU 30·5-938 pazartesi 
&ünü aaat 16 dadır. 

6 - ihale Bursa C. M. umumiliğin
de yapılacaktır. 

7 - Taliplerin 30-5-938 gUnU aaat 
16 ya kadar teklif mektubları ile te
minatlarını ayrı ayrı ııı:arflara koymak 
suretiyle Bursa C. M. U. llğindcn top 
lanacak komiayona vermeleri lazım
dır. Bll müddet geçtikten sonra yapı
lacak teklifler kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu hususa aid masraflar ve i
lin Ucretleri alıcıya ıld olacaktır. 

9 - Daha ziyade malQmat almak 
isteyenlerin bu i§e aid şartnameyi al
mak üzere Buraa Cumhuriyet müd
dei umumilili ile cezaevi müdürlüiü
ne müracaat etmeleri illn olunur. 

2872 

Proje yaptırılacak 
Zonguldak Urbaylığından : 

Zonguldakta yaptırılacak tehir ote
li ve gazinosuna aid proje ihzarı işi 
müsabakaya çıkarılmııtır. 

Teklifler 30 buiraıı 1938 peqembe 

Mahkemelerder1 
Erdek Asliye Mahkemesinden : 
On beş sene evvel gaybubet oderek 

şimdiye kadar kendilerinden hiç bir 
haber alınamıyan Erdeğin Halit paşa 
mahallesinden Nuri oğlu Hüseyin 
Hilmi ve Nuri kızı Hayriyenin gaip
liğine hükUm verilmesi talebile kar
deşleri Klmil tarafından Erdek asli
ye hukuk mahkemesine ikame olunan 
davada kanunu medeninin 32 inci mad 
dcai mucibince mumaileyhin Hüseyin 
Hilmi ve Hayriyenin hayat ve mema
tı ve bulunduğu yer hakkında malfı
matı olan her tahsın bir sene zarfında 
Erdek asliye hukuk mahkemesine bil
dirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah 
kemeainden: 

Yeni Postahane caddesinde Kırşe

hirli bakkal Ömer'e: 
Ankara Bahkpazarr Yeniçağ sokak 

No .3 müskirat deposu sahibi Yusuf 
Ziya İligaz tarafından aleyhine açılan 
62 lira alacak davasının yapılmakta o
lan duruf1?1aıunda vekilinizin istifa et
tiğini gösterir bir davetiye gönderil· 
miı ve adresinizin meçhuliyetine bi
naen tebligat yapılamamıştır. Usulün 
141 inci maddesi mucibince ilanen teb 
ligat yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan duruJması bırakılan 20.6.1938 
pazartesi saat 9.5 da mahkemede biz
zat hazır bulunmadığınız veya bir ve
kil göndermediğiniz takdirde mahke
menize gıyaben bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1629) 3240 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara Yeni halde iki numarada 
balıkçı Burhana : 

Posta telgraf idaresi vekili avukat 
Ali Rıza Acara tarafından aleyhini
ze açılan 11 lira 23 kuruş alacak da
vasının yapılan duruşmasında adre
sinizin meçhul olmasına binaen teb
ligat yapılmadığı görülmüş olduğun
dan usuliln 141 inci maddesi mucibin 
ce ilanen ve 20 gün müddetle tebli
gat yapılmasına karar verilmiş ve du
ruşmada 20-6-938 pazartesi günü saat 
9-5 a bırakılmış olduğundan o gün 
mahkemede ·bizzat hazır bulunmadı
ğınız veya bir vekil göndermediiiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı-
lacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 3223 

Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mah 
kemesinden : 
Ankaranın Poyracı mahallesinden 

ölü ~Şefik'e aid ayni mahallede kain 
tapunun 335 ada ve 6 panıel numara
aında mukayyet 8070 lira kıymeti mu
hammeneli bir bap evin nısfı ile gene 
ölüye aid Ureğilde köy önünde ve 7 
kapı numaralı etrafı duvarla mahdud 
bir avlu içinde iki katlı ve 600 lira kıy 
meti muhammeneli ev ile 3650 metre 
murabbaı ve için.de meyvah ve meyva
sız 110 büyük ve 50 adet küçük ağaçlı 
800 lira kıymeti muhammeneli bahçe 
ve ayni köyde tamir bahçesi mevkiin
dc tahminen 900 metre murabbalık ve 
500 lira kıymeti muhammc!neli tarla ve 
gene ayni köyde baş tarla namile 
29500 metre murabbaında ve 200 lira 
kıymeti muhammeneli diğer tarla ve 
200 lira krymeti muhammeneli has tar
la ve Mikeli mevkiinde 2750 metre 
murabbaında ve 110 lira kıymeti mu
hammeneli tarla ve İki tepeler arası 
mevkiinde ve tahminen 8270 metre 
murabbalık ve 100 lira kıymeti muham 
meneli tarla ve gene Kom tarla nami
le tahminen 4600 metre murabbaında 
ve 500 lira kıymeti muhammeneli tar• 
lalar 28.6.1938 salı günü saat ıo da malı 
kemece ve bilmüzayede aatılacağın· 

dan dellaliye ve tapu harcının da müş
teriye aid olacağından talip olanların 
yüzde yedi buçuk pey akçeaile birlik
te mezkur tarihte Ankara 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesine ve daha ziyade 
malUınat almak iatiyenlerin mahkeme 
kalemine müracaat etmeleri lüzumu i-
lin olunur. (1627) 3239 

&ününe kadar Urbaylıia teslim edil
miş olmak l~zımdır 

İ§tirlk edecek olanların prtname.i 
ile vaziyet pllnını paraıız olarak Zon
ruldak Urbayhğından almaları ilin o-
lunur. (1483) 2970 

Benzin alınacak 
latanbul Belediyesinden : 

Belediye motörlü nakil vasıtaları
na lüzumu olan 377380 litre benzin ka· 
pah zarfla ebiltmeye konulmuştur. 
Beher litresine 15 kuruş bedel talunin 
edilmiıtir. Ekailtnıe 9.6.938 perıcmbe 
günü saat ıs de deimi encUmende ya
pılacaktır. İstekliler 2490 No.lı ka
nunda yazılı vesika ve 4080 lira 37 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubiyle beraber yukarıda yazılı günde 
aaat 14 de kadar daimi encümene ver
melidirler. Bu aaatten 10nra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (3059 /1609) 

3221 

Satahk çam eşcarı 
Antalya Orman Batmüh•nclia Mu 

avinliğinden : 
1 - Antalyanın Alanya kazuınm 

Söiild Q11D1nından bir aene müddetle 

Satılık ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Sahibi ve Eski 
Kıymeti Cinsi Mahallesi borçlu Yeni No. Izahat 

160 Hane Doğanbey Anadolu o-
teli eski müs
teciri Mazhar 

17-4 931 ve 932 seneleri kazanç 
vergisi bakiyesiyle milli 
emlak satış bedelinden 
1342 lira 42 kuruş borçu 
için . 

Yukarda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satıla
cağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Taliplerin 13-6-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
vilayeti idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1547) 3107 

Ankara askerlik şubesinden : 
Ankara askerlik 9ubeai mıntakasında olup da şubede kayıdlı muhtelif sı

nıflara mensub olan yedek subay ve askeri memurların 938 yılına aid yokla
malarına 1 haziran çar§&Illba günü sabahı ba§lanacak ve 30 haziran perşembe 
günü aktaını bitmek üzere bir ay devam edecektir. Hangi sınıf ve subay ve 
memurların yoklamaları için 'ubeye müracaat edeceği günler aşağıda yazı
lıdır. 

Mektubla yoklamasını yaptırmak isteyenler şubedeki defter ve sıra numa
rasının mükemmel ve açık okunaklı künyesiyle ahvali sıhhiyesinin nasıl ol: 
duğunu ve halihazır ikamet ve memuriyet adresini ve fen kıtalannın hangı 
kısmında ihtisasları olduğu bildirilmelidir. 

Yoklamasını yaptırmağa gelecekler yanlarında fotoğraflı ve soy adı ya
zılı nüfus cüzdanlarını ve askeri vesikasını ve malüliyetine dair rapor varsa 
aslını beraber getireceklerdir. 

Bu müddet içinde yoklamaya gelmeyenler hakkında 1076 sayılı yedek su
bay ve askeri memurları kanununun 10. maddesi tatbik olunur. 
Yedek piyade 1.6.938 ila 7.6.938 akşamına kadar 
Yedek süvari ve Jandarma 8.6.938 ,, 10.6.938 ., " 
Topçu 11.6.938 ., 14.6.938 ., .. 
Levazım harita dcmiryol 15.6.938 ,, 16.6.938 ,, " 
Hava deniz senayi harbiye 17.6.938 ,, 18.6.938 ,, " 
Muamele heıab memurları ve mızıka 20.6.938 ., 22.6.938 ,, .. 
Tabib eczacı ve beytar 23.6.938 ,, 25.6.938 ., " 
Askeri. hakim. istihkam. muhabere. 27.6.938 ,, 29.6.938 .. .. 

nakliye 
Askeri Sanatkarlar: Tüfekçi, kamacı, 30.6.938 ,, 30.6.938 
Makinist. Demirci. Marangoz. Saraç. 

.. .. 
Elektrikçi 

(1505) 2993 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Liıeler Alım, Satım Komisyonundan : 

Beher kilo 
tahmin İlk 

Mikdan bedeli teminatı 
Cinai kilo k~ Lira Kr. 

Eksiltmenin 
yapılacağı 

cün ve aaat 

Şartname 
Eksiltmenin bedeli 

ıekli k~ 

Ekmek 420.000 10 3150 00 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 210 
aaat 14.30 da 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

61.000 
61.500 
20.500 
23.250 

47 ) 4802 13 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 355 
40 ) aaat 14.45 de .. 
47 ) 
35 ) 

Sadeyağı 37.500 100 2812 50 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 188 
saat ıs de 

Toz teker 
Kesme ıeker 

72.000 28 ) 
19.750 30 ) 

1~56 38 6.6.19l8 panrtesi 
aaat ıs.ıs de 

Kapalı zarf 130 

38 kalem 
yaı ıebze 

Tüvanen M. 
kömilril 
Kriple 

Tilrk antruiti 

274.700 ) ) 
"kilo" ) ) 

399.800 )31927) 
"adet" )"Lr.") 
58.300 ) ) 

"demet" ) ) 

2.070 
"ton,. 

100 
"ton" 

25 
"ton" 

) 
1100 ) 

) 
ısoo > 

) 
2500 ) 

23!M 53 

1167 13 

6.6.1938 pazartesi 
saat 11 de 

7.6.1938 Salı 
llGat 16.30 dl' .. . 

Kapalı zarf 160 

'{apah zarf 

Komisyonumuza bağlı yatılı liseleriıt mayıs 1939 sorıuna kadar ihtiy~ları 
olan yiyecek ve yakacakları eksiltmeye korunuştur. Bu hususta gerekli du
rum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeci
liğinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 9 38 yılı ticaret odası vesikalarile 2490 
sayılı artırma, eksiltme kanununun tarif atı dairesinde hazırlıyacakları tek
lif zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen belli saatten bir saat eveline 
kadar komisyon başkanlığına tn5.kbuz mukabilinde teslim etmeleri muktazi 
olup postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

Teminatlar İstanbul liseler muhase beciliğine yatırılacaktır. Ve tartnaınc
ler liseler alım, satım komisyonu sekreterliğinden bedelleri mukabilinde a-
lınabilir. (2915-1527) 3078 

satılığa çıkarılan 4224 metre miklp 
çam eıcarı 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 4. 6. 938 tarihine mU
sadif cumartesi günü saat 11 de An
talya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mi
kap muhammen bedeli 490 kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 1552 lira 32 
kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddesine gBre memleket 
ihtiyacı için yapılacaktır. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
&örmek istiyenlerin Antalya orman 
başmühendis muavinliğine, Ankara 
orman umum müdürlüğüne milracaat 
etmeleri ilan olunur. (1601) 3181 

Ankara Belediyesi 

Arsa satılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Plln icabı olarak Yeni,ehirde 
1152 ada 29 parselde bulunan 168 met
re murabbaı anaya Ulveıi icap eden 
180 metre murabbaı belediye malı at· 
sa on beş &Un mUddetle açık artırma· 
ya konulrnuttur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (54) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle-

rin hergün yazı itleri ve iıteklilerin 
de 31mayıs1938 sah ıünU saat on hu
çııkta belediye encümenine müracaat-
ları (1514) 3044 

Defterdarlık 

Kirahk bahk avlama yerleri 
Ankara Defterdarlığından : 

Keşan ve İpsala kazaları dahilinde 
vaki Pamuklu, Serçe, Kınalı, Mala
matına, Küçük ve Büyük Gala gölleri 
dahilinde Emes dalyanı ve Enez iske
lesinden sahile kadar Meriç nehrinin 
tamamı ve eski Meriçin tamamı ile 
Enez dahilindeki deniz sahili ve hu
dudu millt dahilindeki iki kazanın bil
cümle balık saydı mahallerinin üç se
nelik balık saydı rusumu senevi (5292) 
lira bedel ile 20 gün müddetle arttır
maya konulmuş ise de talibi zuhur et
mediğinden ihale tarihi olan 18.5.1938 
tarihinden itibaren 2490 sayılı kanu
nun 45 inci maddesi mucibince 10 glin 
teındid edilmiştir. 

İhalesi 28.5.1938 cumartesi günü öğ
leden evel saat 11 de Defterdarlıkta 
yapılacaktır. Teminat akçesi yüzde 
7,5 hesabile 1191 liradır. Taliplerin 
'8rtnameyi görmek veya daha fazla 
malUmat almak istiyenlerin Ankara 
defterdarlığına müracaatları ilan olu-
nur. (1620) 3232 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 16 - 3 - 938 tarih ve 1653 sicil, 
2053 ehliyet numaralı şoförlük ehliye
timi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eakisinin hlikmü olmadığı ilan olunur. 
Hamdi oğlu Yusuf Tozan. 3227 



-12-

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

F R 
HASAN 
FARE 

ZEHlRl 

lle öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük h~r nevi fa. 

releri, sıçanları derhal öldürür. Teıiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyiik 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 2614 

BaJ, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlann111 derhal 

keser, icabında günde üc kaıe ahnabilir. 
2762 

. 

Cer yan kesilece 
Ankara elektrik şirketinden 

Çankaya· Kavaklıdere Yüksek Tevettür ~ebekesinde 
yapılacak bir tadilat dolayısiyle 29. 5. 1938 pazar günü sa
bah saat 5 den 8 e kadar Sarı Köşkten Çankayaya kadar 
olan şebekede umumi cereyanın kesileceği sayın abonele-
rimize ilan olunur. 3201 

ODEON 
\>lak f abrikaS1mn yeni arfisU 

Bayan IFAKAT'İn 
270221 YE~l OKUD~UGU PLAKLAR 

Benı sana baglayan 
270222 B~nim olsan (Yasemin) 

Mıhnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

BESTEKAR SADETTiN KAYNAK 
Satışa çıkarılan ve çok kıymetli eserleri havi olan bu plak

lar cidden tavsiyeye şayandır. 

---Elbise meraklılarına 
Mevsimlik İngiliz, Kupon, Yerli kumaşlarımız gelmiştir. 

Güzel ve Şık giyinmek isterseniz 

M. Nail Terzi Evi 
ne uğrayınız. Çocuk Sarayı Telefon : 3742 

ur us 

HR5RRRT • 
5ıhhalinizi 
/p/Jditl edigo;· 

rJ~~ ... 

O!IL!llll 
iT 

ile ö~ Vrünüz 
Um~mt d1po111 ı ı . llrupfn. lttınbwt, Gıtıtı, Voywada HH ı 

Çubukbarajı gazino 

müdüriyeti muhterem 

Ankara 

halkını 
Hcniiz resmen açılma

mış olmakla beraber, 
~erek gazinosunda, ge
rek bahçesinde sernsı 

temin edilmi~ olan .. 

Baraj 
miie .. sc1:;elerinc davet 
eder. Birinci ~ımf gazi
noda vcmck icin tabldot " .. 

fi atı 

120 kuruı 

3217 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıraş

tan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

POKE 
hraı bi(aklanm kullanımı. 

!stanbulda yazlık 

Mobilyah apartman 
Taksim Talimhanede beş odalı ve 

mobilyahdır. Beş ay yaz için kiralık
tır. Beyoğlu Melek sineması, Şükrü 
adresine müracaat. 2688 

1 

1 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yapında Sarraf 
Hakkı Aparbmaru No. 1 

l .. r;·;·.···M·~··ş~~i·t·····i<~~k·~·~ ... • Nümune Hastahanesi Cerrahi ıefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 

hastalanm kabul eder. Tel: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 2644 ..................................................... 

?S- 5-1~ 

[31 Gf!1 :JJ!j',.I ~ 
S::: ~bbk .,.,. - Dikmen .. ıaıt !''''~~~~~··;;·~·~·= 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı - Dört satırlık küçük ilanlardan : ı 
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. iBir defa icin 30 Kuruş 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono- !İki defa icin 50 Kurus ı Oç defa için 70 Kuruş : 
mi sokak No. l/A haneye. 2935 Dört defa için 80 Kurus j 

Sablık - Ankaranın her tarafında Devamlı küçük ilanların her defası i~! 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa- 10 kuruş alınır. M.:seli 10 defa nesred1j 
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktJf·ı 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır. kt-! 
2406 3036 lime aralarındaki boşluklar müstesıı'j 

Sablık - Ankaranın her tarafında 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük iJjlıl 
. ah 120 harften ibaret olmalıdır- , 

irat getirir beton, kargır ve şap ucuz Dört satırdan fazla her satır için ayrıcJj 

~~~~ve apartımanlar Neşet Şeren 3~~~ ~~.~~.~~~ .. ~!~~:~· .... , .... , .. ,,.,,.,,.,,,,...) 
Sabhk - Ankaranın her tarafında 

imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecck toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Acele satılık arsalar - Elektrik Ş. 

karşısında (550 M.) (20) M. cepheli 
(17) M. bina cepheli Lakavüz bağla-
rında. 7500 M. Tl. 2181. 3103 

Satılık villa - lstanbulda merkeze 
yakın havadar denize bakar kiralık bir 
katı havi çiçek ve mcyva bahçeli yeni 
bir vil1a satılıktır. Terkos, gaz, sıcak 
su kalori.fer vardrr. Ankara Cihan ote-
linden sorulması. 3225 

Satılık ar&a - Keçiören Tepebaşı 

otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulvarı 41 / 3 
No. lu dükkanda Ekremc müracaat. 
Tl. 3816. 3183 

Satılık Kaptı Kaçti- Şcvrole 934 
modeli lastikleri akömülatörü yeni mo· 
törü iyi bir halde bedeli 500 lira müra· 
caat Tl. 2979 3196 

Kelepir Bağ ve Bahçe - Hacı ka
dın deresinde muntazam ev bol meyva 
v~ üzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 
Tel : 2181 3198 

Satılık Araalar - Maltepedc münfe
rid inşaata müsaid uygun fiatla. H. Dil 
man Koç apartmanı 4 Ti. 2181 3197 

Kiralık : 

Kiralık - lstanbulda Kızıltoprak is
tasyonuna 5 dakikada 5 odalı yeni ve 
kargir müstakil bir ev yaz için kiralık -
tır. Bahçe, tcrkos; ve hava gazı, elek 
trik. Kazım Özalp cadde. Nihayetinde 
Ural sokak No. 8 Moiz apartımanı 2. ci 
katta Bayan Ragibe'ye müracaat. 

3134 
Kiralık müstakil ev aranıyor - Ye

nişchirde 5 odalı konforlu bahçeli bir 
ev aranıyor. Telefon: 3117. 3136 

Kiralık daire - Yenişehirde 4 oda 
uır noı ve ayrıca nızmetçı OQasncaıon -
fer ve banyosu ve balkonları bulunan 
Atatürk bulvarma ve parka nazır kon
forlu bir apartıman dairesi kiralıktır. 

Tel. 3117. 3137 
Kiralık - V ckfiletlere 3 dakika me · 

safcdc bütün dükkanların bulunduğu 

Meşrutiyet Cad. köşesinde Özenli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
lira. 3138 

Kiralık dükkan - Çocuk sarayı kar-\ 
şısında posta şubesinin bulunduğu dük
kan 1 - hazirandan itibaren kiralıktır. 
Bitişik kunduracıya müracaat. 3146 

Kiralık - Yenişehirde Atatürk cad
desinde Y cnice apartrrnanında kiralık 
daireler vardır. Apartıman katibine 
müracaat edilebilir. 3149 

Devren kiralık daire - 3 oda 1 hol 
mutbak, elektrik, banyo. İçindeki mo· 
bilya da satılık. Işıklar Cad. Trakya a
partımanr 6 No. ya müracaat. 3147 

Kiralık köşk - Etlik cami durağ# 
da otobüse 50 metre kargir yeni yaP' 
oda 2 hol mutbak, banyo, elektrik (o 

terkos. Görmek için alt kattakilere g 
rüşmek için 2691 No. ya telefon. 3l6i 

Kiralık hane - Cebeci caddesi 1'ıf 
tuluş istasyonu karşısmda orta mektcl 
,. ..ı ... .,, . .ızı Kuşe başı asfaltta No. 1 4 <İi 
bir hol, banyo, mutbak daraça. Gö~ 
ıçin her gün s , : 8 pazarlar her~ 

3184 
Kiralık - Yenişehir Atatürk Bul-" 

rı Ökmen apartunanında küçük aiteleı' 
bekarlara elverişli möbleli sıcak su! 
radyolu üç odalı daire 5 ay kiralıkt11 

Saat 10 - 12 müracaat. 3Zl1-
Kiralık Oda - Yenişehir Demirter' 

Necatibcy caddesi Özveren Ulus sol<' 
2 No. lu apartman alt kata müracaat. 

320· 

Kirahk daire - 5 oda mutbak ballf 
kömürlük fevkalade manzara. MaW' 
pe Uludağ sokak No. 14 içindekileı'ı 
müracaat. 3228 

Acele kiralık - Bahriye Cad. Ka)' 
seri sok ağında Havuzlu apartıman ~ 
ci kat 5. ci daire 3. oda 1. hol mutba) 
Banyo. Apartıman kapıcısına mürad 
at. 3176 

Kiralık - BAKANLIKLAR KAll 
ŞISINDA Belçika sefareti arkasındJ 
Karanfil sokak 43 No. da 3 oda, 1 hoı 
konforlu kapıcıya müracaat. 3186 

Kiralık oda - Atatürk bulvarındJ 
Kalaç apartımamnda mutbak banyosi' 
le müstakil daire halinde cylfıl nihayt' 
tine kadar müsait şerait kapıcıya ınU· 
racaa~ 3222 

Kiralık - Atatürk bulvarında he! 
türlü konforu haiz kaloriferli iki oÔ'° 
bir hol, bir taraçadan ibaret apartm\11 

dairesi dört ay için devren kiralıktı!• 
Arw halinde senelik te verilir. Tele' 
fon: 3331 3226 

Kur~lar: 

Daktilo kur&u - 4 7 inci devrcsiı:ıt 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayd' 
diploma verilir. Ycnihal arkası yeni h3' 

mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

iş arayanlar: 

Her nevi arazi etüd, mesaha ınşa3' 
aplikasyonu işleriyle hesabatı kabııl 
edilir. Ankara P. K. 436 (Dip. TopO) 
ya müıacaat. 3177 

Bir bay için - Möble ve konforlu <Y 

da. Yenişehir, Tuna C. Yiğitkoşun S. 
No. 15 3179 

İngilizce dersleri - Uzun müddet 
ecnebi mektcblerinde, Boğaziçi liscsirı• 
Jc hocalık etmiş tecrübeli bir mualli.ı.1 
tarafından. Bilhassa imtihanlara haıır 
olmak aynı zamanda iyi ingilizce öğreı.1 
mek isti yenlerin Ulus'ta ( N) rumuıu· 
na mektupla müracaatları. 3185 

Bundan başka alakart lis
tede her türlü yemekler 

Bahçede en ucuz yemek 
ve içki tarif esi. 

fsT~nbul Belıdlynt 

~ehir1i"gatl'OSll 

111111111111111 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir tiyatrosu 
BU AKAŞM SAAT 21 de 

Aranıyor : 

Möbleli oda aranıyor - Y cnişehir• 
den Kavaklıdercye kadar her tarafta o
labilir. Konfor ve sükunet şarttır. UJııS 
ta müşavir rumuzuna mektupla müra • '-·------------------

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

caat. 3163 

iL 1 
HALKEVlN'DE 

BİR ADAM YARATMAK 
--- - Dram 3 perde -Taksitle Muamele Y apıhr ----- = Dr. Bôsıt Ürek -~ 111111 Yazan : Necib Fazıl Kısakürek 

DiKKAT: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 

ı, arayorum - Tahsilim orta muhtC" 
lif müesseselerde çalıştım. Bonservis· 
lerim vardır. Hesap, yazı, daktilo işle • 
rinde sınangılıyım. Ulus'ta F. Z. rurntı• 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESI 

TESIS T ARIHl 1860 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Heferansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

TRIUMPH 
Motosikletleri 
Emin Sait Ersan 
r ele fon: 2686 P .K. 
No. 507 Ankara 

2831 

-
: Cebeci Merkez Hastane~i : 
- le Hastalıkları mütehassısı E 
: Her gün hastalarını Y enişe- : 
_ bir Meşrutiyet caddesi ÜrekE 
E apartmanında saat 13 den: 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 E -':111111111111111111111111111111111111111,.. 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6043 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kanül Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı Işleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

zun:ı mektupla müracaat. 3166 

sonra (Halkevinde) satılmaktadır. 3115 

'--------------------------' 

Arsa Aranıyor - Cephesi 15 met• 
reden fazla olacak fiatı ve inşaat vaı:i• 
yeti ile posta kutusu 64 de müracaat. 

3213 

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

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE BU GÜN BU GECE 

Aşkın - Musikinin - Şiirin şaheseri 
....... ~ 

Zengin dekorlar - emsalsiz revü sahne-- -- - lcriylc dolu emsilsiz bir _şaheser LA HABANERA -- -
Nefis İspanyol danslarile dolu bu cm- - -- ALTIN YAGMURU - -

salsiz film büyük bir muvaffakiyctlc - -- --devam ediyor - - Baş rolde : Alice Fay - -- -Programa ilaveten: 19 Mayıs 938 - -- - Programa ilaveten: Güneş · Harbiye -İstanbul spor şenlikleri - -- - futbol maçı - -Seanslar: 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 - - ~ - - Seanslar: 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 1 - -
Gece 21 de - - v. - - Gece 21 de IO - -Bugün saat 1 de talebe matin~i "'llllllr"' Bugün saat 1 de talebe matinesi l===~======= 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları yap.ılır .H::.:::::::~~~.~ .. ~~:~~::' 
"Unyon" Ankara acentel~ı 1334 


