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Millet ve memleketi maddi 
manevi bakımdan doğr~luğa, 

Büyük Kurultayın bu toplantlsında 
başaracağı işlerin özü de budur 

Parti Büyük Kurultayı 

münasebetiyle: 
... 

Karar 
günleri 

Recep PEKER 

Beynelmilel sahada büyük hi.di
aelerin seli akıp gidiyor. Bu hi.di
aelerin tesiri o kadar geniı ve fÜ· 
mullü bir mahiyettedir ki coğrafya 
vaziyetine göre sahneden uzak far
zedilen milletler için bile huzur ve 
emniyet meselesi birinci derecede 
ehemiyet almııtrr. Bizim gibi bütün 
cihanıümul hadislerde tesir almak 
ve tesir ika etmek bakımından bi
rinci derecede mühim vaziyette bu
lunan bir devlet için vakaların akı
§1 karıısında hareketsiz ve tedbirsiz 
kalmak felaket olurdu. Teyakku· 
zun, zekanın ve iradenin beraber 
çalıımasını istiyen bu vaziyet kar
ıısında mütenevvi acı tecrübelerle 
olgunlıt.ımıı, geliımiı olan yeni 
Türkiye devleti, muhake..1e ve ka
rarda süratle ve bünyesindeki ha
yatiyetiyle hadiseleri önledi. 

Südetler davasının halli sırasın

da (bir tek Çeki ilhak etmiyeceği
ne) söz veren ve Versay hükümle
rinin revizyonu için (milletlerin hü
riyeti) düsturuna dayanan Alman
ya dili, ırkı, kültürü ayrı bir mille
tin doksan sendik mücadele mah
sulü olan istiklalini bir günde payi· 
mal ettikten sonra .•• Adriyatik Üs· 
tünden Balkan topraklarına atılan 
köprünün bu tarafı batına yerleıen 
İtalya, Arnavutluğu, şarka doğru 
genişlemek için sıçrama tahtası o
l· rak kullanacağını söyledikten 
sonra devletler için huzur teminatı 
sayılabilecek bütün unsurlar orta
dan kalktı. Bu boşluk içinde bizim 
için da:1anacak en esaslı nokta mil
li birliğimiz, milli kudretimiz ve 

' bizzat kendimize itimadımızdan 

ibaretti. Bundan sonra da menfaat
lerini ve mukadderatlarını tehlike
de görenlerin biribirini ve hepsinin 
birden hüriyet ve istiklalden sonra 
en büyük dünya nimeti olan sulhu 
garanti etmelerinden başka çare 
kalmadı. Büyük tehlikeler karşısın
dl\ devletlerin bu kadar ameli kıy
mette bir müşterek anlayııla biribi
rine sokuluşu ve bu kadar s~ratle 
bi-hiri yanmda yer ahtı yaıadığı
mız günlerin zorluklarını yenmek 
için kafi teminat sayılabilir. Bu an-

(Sonu S ıncı sayfada) 
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Baıvekilimiz Doktor Refik Saydam dün akşam saat 20.5 da 
radyoda bugün açılacak olan Cümhuriyet Halk Partisi Be
!İnci Kurultayma dair bir hitabe yapmıttır. 
Bu çok mühim hitabeyi aşağıya aynen koypyoruz: 

Aziz Yurttaşlarım; 
Cümhuriyet J-lalk Paritisi yarın An'kara'da BC§inci Büyük K~ulta -

yım açıyor. ou 'h":idıse şunu'"\raae eaer-: ı uıx ""nıumııım ın:roucagınaan 

seçilip gönderilen mümessiller, devleti idare edenlerle 'oir araya gelerek 
geçen yıllarda başarılan ve önümüzdeki dört yıl içinde başarılması ge -
rekli olan memleket işlerini görüşüp karara bağlıyacaklardır. Bu itibarla 
kurultayın toplanışı milli hayatımızın en feyizli kaynaklarından birinin 
faaliyete geçmesi demektir. 

Pek iyi habrlarsmız ki Partimizin ilk kongresi bundan yinni sene e -
vel Sivas'ta toplanmıfb. O zaman aziz milletimiz, uzun ve yıprabcı bir 
harpten yeni çıkmış, her türlü müdafaa vasrtalan elinden alınmış ve bü -
tün manasiyle perişan bir hale getirilmiş bulunuyordu. Memleketin kalp
gahma kadar sokulup yerleşmiş olan düşmanlanmızm gözü önünde 
toplanan bu ilk kongremiz; milletimizin sönmez vatan aşkına, temiz ve 
salabetli imanına ve cihan değerindeki aail kanma güvenerek koca bir 
husumet alemine karşı aşılmaz bir çelik dağ gibi dışardan gelen ve içi -
mizde türeyen düşmanlara karşı vatan topraklarını müdafaaya karar 
venniıti. O zaman bütün dünyanın hayretlerle karşıladığı bu karan ta -
kip eden yılların, - her biri beşeriyet aleminin asırlan kaplıyan tarihini 
mefahirle dolduracak kadar - mehip ve muhteşem hatıralan hala ruhla -
rmuzda bütün zindegisiyle yaşamaktadır. 

Muhterem yurtta§lnrım, 
Sivas kongresinin kararları, vatanımızı parçalanmaktan korumuş ve 

milletimizi istiklaline kavuşturmuş ise; bunu takip eden kongreler de 
aynı aziz varlıkları bütün cihanda ve insaniyet ailesi içindeki mevkiini 
kuvetlendirecek kararlarla temayiiz etmiştir. Eğer biz bugün temiz bir 
hliriyet havası teneffiis edebiliyorsak; eğer milletimizin bütün büyük 
ve miistakil milletlerle mü~avi haklar dairesinde görüşiip konuştuğunu 
görmekle gurur ve iftihar duyuyorsak; hülasa, eğer yiiksek manevi ya -
tından başka her türlü maddi imkanlara sahip kahraman bir ordunun 
bizi huzur ve emniyet içinde yaşatmakta olduğunu görüyorsak bütün 
bu nimetleri biz, o kongrelerin isabetli kararlarından doğan büyük ic -
raatına borçlu bulunmaktayız. 

Görüyor•unuz ki, C. H. Partisinin, baıka memleketlerdeki 
klasik partilere hiç ben:ze.miyen bir hum•iyeti vardır. C. H. 
Parti•i, yeni türk varlığı ile beraber doğmu§, beraber büyü
mÜf ve bütün dünyada hayranlık yaratan muazzam e•eri be
raber baıarmııtır. C. H. Partisi demek, türk milleti demektir 
ve C. H. Parti•i demek, türk devleti demektir; bu mefhum· 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Baıvekilimiz dün akf'U'I raJyoJa hitabelerini ıöylerken 

Cümhurreisimi.z /nönü dün öğleden şonra sact 
16130 da beraberlerinde Bn. lnönü ve Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam bqlunduğu halde ipodromu fe
reflendirmişler ve yarııları takip buyurmuılardır. 

iyetlerindehi .zevatla birlikte 19 mayıb atadyomuna 

Belerek iki BÜndenberi devam etmekte olan Türki

ye greko - romen güref birinciliklerini aeyretmif

lerdir. 
Değiımez Genel Başkanımız yanşlardan aonra, 

Bn. lnönü, Başvekil Dr. Relik Saydam, Dahiliye Ve
kili B. Faik O.ztrak, Hariciye Vekili B. Şükrü Sa
raçoğlu, Vali ve Belediye Reisi B. Tandoğan ve ma-

Cümhurreisimi.z stadyomda bir sat kadar kal

mıılar, geliı ile gidi§lerinde halkın ve aporcuların 

muazzam tezahürleriyle karfılanmıflardır. 

ANKARA BÜYÜK BAYRAM YAPIYOR 

Kurultayın bütün ôzalar1 
şehrimize gelmiş bulunuyor 

1 

Kurultay saat 1 O da toplanıyor 
~m 

Ticaret Vekilimiz B. 
C.ezmi Erçin 

Büyük Millet Meclisi.nde 

Ticaret Vekilimizin 
mühim nutku 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin 
evelki gün Büyük Millet Meclisinde 
bütçe dolayısiyle çok enteresan bir 
nutuk vermiş ve bir taraftan hatiple· 
rin suallerine cevap vermiş, diğer \a
raftan da ticaret politikamızın ve 
muhtelif işlerimizin vecit bir izahını 
yapmıştır. 

Beyanatın metnini @ncı sayfamız

da bulacaksınız. 

Son ayların en mühim iç hadisesi olarak, günlerdenberi hazır
lıkları devam etmekte olan Beşinci Büyük Parti Kurultayı bugün 
saat onda Büyük Millet Meclisi binasında mesaisine baılıyacaktır. 

Ankara, büyük inkılap günlerine has fevkalade manzarası için
dedir. Büyük meydanlara türk ve parti bayrakları asılmııtır, so. 
kaklar bu tarihi günün hususiyetini belirten dövizlerle süslenmİ!'· 
tir. Gece resmi, hususi bütün binalar tenvir edilmi,Ştir. • 

...................... - ....... ~ 
Milli ~ef'imizin 

. 
asi~ Türk gen~liğine ı 

takdir ve tebrikleri 
19 mayıa gençlik bayramı f 

dolayısiyle Beden Terbiyesi İ 
Genel Direktörlüğünün Milli i 
Şef İnönü'ne gençliğin bağlı- ı 
lık ve ti.zimahnı arzeden tel
grafına Cümhurreisimiz şu ce
vabı vermitlerdir: 

General Cemil Taner ,. 
Beden Terbiyesi Genel 

Direktörü 
Ankara 

idman bayramında gençli-

1
. 

ği~ bf.z.e gösterdiği man.zara bu 
BUn ıçın kıvanç ve yarın için 
ümit ve inanç ve,.icidir. Bu gü- i 

1 

zel bQ§arılardan dolayı bütün • 
dünyada kuvetin v~ civanmertliğin remzi olan asil türk genç- i 
liğini ve onu şevk ve idare e- i 
denleri takdir ve muhabbetle İ 
tebrik ederim. f 

• ismet INöNU 1 r Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
Tümgeneral Cemil Taner'in Milli Şe
fe çektiği telgrafın metni üçüncü say· 

.. !~~ı.~~.~~~ ................................. . 

Kurultay'a iştirak edecek olan 417 
parti mebusundan başka 211 vilayet 
delegesi tamamiyle şehrimize gelmi~ 
bulunmaktadır. Delegeler dün vila -
yetleri mebuslariyle beraber şehrin 

muhtelif f"rlerini gezmişlerdir. 

ilk gün: 
Kurultay'da 417 parti mebusu, 211 

villiyetlerden gelen delegeler, ve üçü 
partiye bağlılık muamelesi bitirilmiş 
olan hükmi şahsiyet sahibi Zongul -
dak Maden Mühendisleri Birliği, 

Harp Maliılleri Cemiyeti ve Ankara 
Tiftik Kurumunun birer mümessili 
olmak üzere 631 delege bulunacaktır. 

Kurultay Milli Şef İsmet 1nönü'
nün bir beyannamesi ile mesaisine 
başlıyacak ve gene Değişmez Genel 
Başkanın bir nutku ile kapanacaktır. 

Ruzname §udur: 
1 - Değişmez Genel Başkan Vekili 

tarafından büyük kurultayın açı
lışı, 

2 - a) İki başkan vekili, altı sekreter 
seçimi, 

b) Değişmez Genel Başkanın 
söylevi "veya okutturacakları 

bildirik.,, 
c) On beşer üyeli program - tü

zük, hesapı ve yirmi beş üyeli 
dilek komisyonlarının seçimi. 

ç) Program, tüzük projeleri ve 
hesap hlilasaları ile dilekler 
hakkında Genel Sekreterlikten 
gönderilen tezkerelerin okun-

( Sonu 3 üncü sayfada) 



Avrupa'da 4 hafta 

Bulgaristan'm manzarası 
Bulgar istasyonlarının, aokağa 

süslenip çıkan kadınlar kadar te
miz, bakımlı ve tendürüst olduğunu, 
muharrir arkadaıların Avrupa mek 
tuplarında okumuısunuzdur. Temiz 
yolcu kaldırımı, sıma§mıyan satıcı
lar, basit fakat bakımlı istasyon 
bahçeleri ve, eğer memurlara ait 
ikametgahların pencere&inden ka
dın yahud çocuk baıları uzanıyor
sa, bunlann da taranmıı ve geçen 
yolcu kafilesini istikbale hazırlan

mıı olması, bulgaı istasyonlarının 
bariz vasıflarıdır. 

Bulgaristan, kesif nüfuslu bir 
memleket olduğundan, hemen her 
iatasyonda, bir insan kalabalığı gÖ· 
ze çarpar. Bunun büyük bir kıamı, 
köylüdür. Bulgar köylüsünün giyin· 
mesinde, aadelik ve ittirat vardır. 
Erkek giyimine ait birçok parçalar, 
kadm giyiminde hemen her ıey, çar 
tıdan alınmııtır. Gerçi mintanlar, 
bluzlar, önlükler, el iti ile bezen· 
mittir. Fakat dikkatli bakacak olur
.. nız, bulgar köylüsünün halinden, 
bulıar köyü ile bulgar çarıısı yani 
bulgar zirai iatihsaliyle bulgar en
düatriıi ve ticareti arasında arkı bir 
bitiıme mevcut olduğunu tesbit e
derain.iz. 

Bulgar köylüsünün, çank yerine 
potin giymesi, el dokumasından, 
~ttikçe hazır bez, hazır kumaı ve 
ıayağa aeçmeai, milli ekonomide, 
mühim bir merhaleyi aımıt olmak 
demektir. Çünkü, Bulgaristan gibi 
koyli nüfusu hakim olan memle
ketlerde, tehirli müstehlikir milli 
iatihlak ve dolayısi1le milli istihsale 
olan hizmeti mahduttur. On binle
rin, piyasaya dökeceği para, ne ka
dar kalite ve bükse masruf olsa mü-

balağalı bir rakam teıkil edemez. 
Asıl yüz binlerin ve milyonların alıı 
veriıidir ki, İstihsalin kemiyet ve 
keyfiyetini yükseltir. 

Bulgaristan'da, mühim nüfus yı
ğınları köydedir. KöyÜn alım kabi
liyetini yükseltmek lazımdır ki, ıe· 
birlerde tekasüf etmeğe baılıyan İs· 
tihsal cihazları yaııyabilsin. Fakat 
köyün alım kabiliyetinden önce, kö
yün ihtiyaç bünyesini bilmek ve o
nun emrine girmek gelir. Her .. öyle 
bir tekilde emrine girmek ki, köylü, 
kendiliğinden, çarıının müşterisi ol
sun. Ancak böyle bir tetkik ve ala
kadan sonradır ki, bulgar şehir is
tihsal cihazları için, köylünün alım 
kabiliyetine yaklafmak meselesi 
baılamış olabiliı·. 

istasyonların manzaras:ndan an
la§ılıyor ki, bulgar endı.i&trisi, bun
da da muvaffak olmuıtur. Yani, 
bulgar köyünün alım kabiliyeti se
viyesinde bir iİtihsi.l hesabı yapa· 
bilmiıtir. Zıra, bir endüstri, istedi
ği kadar köylü eşyası yapsın. Eğer 
bu eıyanın fiyatı, köyün -.lım kabi
liyetinin Üzerinde ise, satıı yapma
ğa imkan yoktur. 

Bulgar köylüsünü, sanayi mi yok
sa küçük endüstri mi giydiriyor? 
Aralarında ne nisbette bir istifade 
payı mevcuttur? Buna ancak daha 
derin bir, me&ot cevap verebilir. 

Şurası yalnız' muhakkak ki, 
bulgar köylüsü, kendine liızrm olan 
eşyayı tedarik etmek bakımından, 

büyük bir nisbet dahilinde, bulgar 
çar§ısının, dolayısiyle de, bulgar 
büyük ve küçük endüstrisinin müı
terisi olmuıtur. 

Burhan BELGE 

Mahrukat kanununun tatbikatı 

Teshin ihtiyacı karşısında 

Etibank'a düşen vazifeler 
lktııat Vekaleti taraf ndan hazırlanan mahrukat kanununun 

tatbikine dair olan niz rnname icra Vekilleri Heyetince kabul ve 
yüksek tasdike iktiran e miştir. Mahrukat kanununun tatliik edi
leceği evelce kabul ve ilan olunan yerlerdeki bina ve müesaeıeler· 
de yakılması mecburiyet altına konulan mahrukat ile bunları 
yakmağa mahsus vasıtalar hakkında bu nizamname hükümleri 
tatbik olunacaktır. 

Nizamnamenin ihtiva et ı 
ra göre Etibank, her sene e 
çinde, ihtiyacı karşılıyacak 
tın nevini, fiyat ve temin 
kanunla tesbit edilen mah 

i esasla- mobilya ve kereste imai eden, fındık, 
ceviz, çeltik ve emsali mahsulleri kı
ran ve ayıklıyan fabrika ve müessese
lerle bunlar gibi teshin maddesi ola
rak kullanılabilecek artık bırakan 

fabrikalar bilumum artıklarını teshin kacak vasıtaların evsaf ve 
mahrukat ve teshin vasıta 

tihsal ve tevzii için alınan t 
ve satış yeri için yapılan h 
İktısat V ekiletine bildi rece 

ının is- için kullanabileceklerdir. 

Etibank mahrukat kanun 
mulüne giren yerlerin mal 
teshin vasıtalariyle bu vasıta 

dbirleri 
rlıkları 

ir. 

rulma ve işletilmelerine ·zum! 11 

maddeleri satmak veya sat rmak Ü· 

zere teşkil edeceği ajan veya yilik • 
leri veya alınan tedbirleri o erlerin 
en büyük mülkiye amirine bi recek· 
tir. 

Mahrukat kanununun birinci mad

desiyle yakılması mecburi tutulan 

maddelerin tutuşturulması için,, çı· 

ra, odun, tahta parçası yahut yerine 
göre talaş, fındık kabuğu, pamuk ko· 

zası ve emsali artıklar tutuşturucu 

madde olarak kullanılabiteceklerdir. 

Yakılması mecburi mahrukat ile 
birlikte kullanılacak tutuşturucu 
madde nisbetleri nizamnamede şöyle 

tesbit olunmuştur. Kok. tabii antra· 
sit, yarı kok, taş kömürü ve briket· 
lcrde yüz kiloda 20 kilo, linyıt kömü
ründe yüz kiloda 15 kilodur. Nizam 
name dünden itibaren yürürlüğe gir· 
miş bulunmaktadır. 

• 

lskenderun' da medeni kanunla 
ilk nikah törenle yapıldı 

• 
lakenderun (Hususi) - Türk medeni kanunu 1 mayıatan itibaren 

Hatay'da meriyete girmiftir. Bu kanunun aile müeasesesinde yaptığı bü
yük değiıikliğin ehemiyeti Hatay'ın her tarafında anlaşılmıı ve derin bir 
memnuniyetle kar11lanmıştır. Bu kanuna göre evlenme için belediyeye 
bir çok müracaatlar yapılmaktadır. lakenderun'da ilk medeni nikah 19 
mayısta belediye salonunda akdedilmiştir. Akit merasiminde parti reisi 
mebua Hamdi Selçuk, parti erkanı gaz.eteciler ve daha bir çok z.evat ha
z.ır bulunmuştur. Yukardaki Fotoğraf genç evlileri ve merasimde haz.ır 
bulunanları göstermektedir. 

Kızılay Ankara 

merkezi 

Afif bey mahallesinde 
bir klinik a~h 

Kızılay cemiyeti Ankara merkezi 
işçi ve fakirlerin en kesif bulunduk • 
ları Atıfbey mahallesinde nahiye teş
kilatı yaparak bu mıntakanın fakir 
halkına bir yardım olmak üzere parti 
ocak binasında bir klinik tesis etmiş 
ve dün birçok davetlilerin huzuriyle 
kliniği açmıştır. Ankara vilayet mer
kezi başkanı doktor Naki Cevat Ak
kirman kliniğin ve merkezin çalışma
ları hakkında davetlilere izahat ver
miştir. Parti merkez ilçe başkanı Hil
mi Atlıoğlu mıntakasında açılan bu 
kliniğin faydalarından ve Kızılayın 

yardımlarından bahsederek merkez 
heyetine tcıekkUrlcrini bildirm\~. 

Edirne mebusu Fatma l\'rl ik ve 
Burdur mebusu Dr. Ahmet Ruhi Ye
şilyurt haftada birer gün hastaları 
muayene etmeği deruhte etmişler
dir. Açılış merasiminde parti ve kızı
lay heyetleri ite davetliler bulunmuş 
ve hazırlanan büfede izaz edilmişler • 
dir. 

Kızllay' a aza yazma 
haftası 

Her yıl Kızılaya aza kaydetmek ü
zere hazırlanan (Kızılaya aza yazma 

haftası) programı bu yıl da 11 hazi· 
randan 19 haziran akşamına kadar 
devam etmek üzere hazırlanmıya baş
lanmıştır. 

Bu hafta yurdumuzun her tarafın· 
da· yapılmak suretiyle Kııılay ba 
adedinin fazlalaştırılmasına çalışıl· 
maktadır. 

Hafta, aza kaydını temin etmekle 
beraber, Kızılayın harpte ve sulhta 
yaptığı ve yapmakta bulunduğu iyi 
işlerin halkımıza anlatılması için bü
yük bir propaganda vesilesi olmakta-

Hava bulutlu geçti 
Şehrimizde hava umumiyetle çok 

bulutlu geçmiş, aralıklı hafif yağmur 
yağmııtır. RUzeir ıarp cenubundan 
saniyede 2 metre kadar hızla esmiştir. 
En yüksek ısı 22 derece kaydedil -
miştir. 

Yurdda hava, Akdeniz kıyıları, ce
nup doğusu ve doğu Anadolu' da bu -
lutlu diğer bölgelerde umumiyetle 
çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçmiş 
tir. 24 saatlik yağışların metremurabba 
ına bıraktıkları su miktarları Gelibo· 
lu'da 34, Lüleburgazda 11, Edirne ve 
Tekirdağında 5, Sapancada 7, Bile -
cik'te 5, Kemalpaşa'da 24, Ispartada 
33, Kayseride 16, Sıvasta 13, İnönün
de 8, Yozgat'ta 6, Sivrihisar ve To. 
katta 5, Vakfıkebirde 22, Şilede 8, Di· 
ğer yağışlı yerk11.le 1·4 kilogram ara
sındadır. Rüzgarlar bütün bölgelerde 
mütehavvil olmak üzere saniyede en 
çok 5 metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek ısılar Adanada 26, Siirtte 27, 
Diyarbakırda 29 derecedir. 

dır. Ankara merkez heyeti geçmiş se
nelerin programlarından faydalana
rak bu yıl haftanın daha canlı ve ma
nalı olması için çalışmaktadır. 

Bütün yurttaılar bu hafta içinde 
Kızılaya iza olmağa ve tanıdıklarını 

bu büyük ve milli cemiyetimize aza 

kaydetmiye davet edileceklerdir. 

62 senelik temiz hayatiyle milli 

varlığımızı saran cemiyetin harpte ve 
sulhte felaketzede yurttaşlara yaptığı 

büyük yardımları vicdani bir zevkle 

takdir eden ankaralılardan iza olmak 

fırsatını bulamıyanlar, cemiyetin bu 

davetini bir fırsat bilerek iza kayde

dileceklerdir. 

Yılda bir lira vererek Kızılaya aza 

olmak, yalnız içtimai bir hizmet değil 

vatani bir vazifedir. 

Adliyede terfiler 

Hakimler ve Müddeiumumiler 

arasında terfi edenlerin tam listesi 
Dünkü nüshamızda hakimler ve müddeiumumiler arasında ya• 

pılan terfileri yazmıttık. Terfi listesine bugün de devam edi
yoruz: 

35 liraya terli edenler 

İstanbul aza muavinliğine terfian 
o yer aza muavini Hatice Meliha Bar
las, Bursa hakim muavinliğine terfi· 
an o yer hakim muavini Emine Ümit 
Akyüz, Bursa hakim muavinliğine 

terfian o yer hakim muavini Lamia 
Sezer, Kütahya hakim muavinliğine 
terfian o yer hakim muavi"ni Nezihe 
Kolankaya, Kırklareli sorgu hakimli
ğine terfian o yer sorgu hakimi Esat 
Coğa, Zonguldak aza muavinliğine 
terfian o yer aza muvaini Hürrem 
Barın, Lüleburgaz hakim muavinliği
ne terfian o yer hakim muavini Kad· 
riye Bacıoğlu, Bursa hakim muavin
liğine terfian o yer hakim muavini 
Seniha Germeli, İstanbul aza muavin
liğine terfian o yer aza muavini Sa. 
dettin Gökay, Edirne hakim muavin
liğine terfian o yer hakim muavini 
Hadiye Çelebi, Kozan aza muavinliği
ne terfian o yer iza muavini Cemal 
Yücel, Bergama hakim muavinliğine 
terfian o yer hakim muavini Melahat 
Güran, Çankırı Sorgu hakimliğine 

ter.f ian o yer sorgu hakimi İsmet 
Pc'ksoy, Kırklareli hakim muavinliği
ne terfian o yer hakim muavini Seba
hat Kurtuluf, Tekirdağı hAkim mua
vinliğine terfian o yer hAkim muavi
ni Sabiha Erden, Balıkesir hakim mu
avinliğine terfian o yer hakim mua. 
vini Muazzez Tümer, Konya aza mu
avinliğine terfian Çorum aza mu~vi
ni Nesip Uysal, İzmir aza muavinliği
ne terfian o yer iza muavini Piraye 
Pitavoğlu, Bafra hAkim muavinliğine 
terfian o yer hakim muavini Fethul
lah Turan, 

Erzincan hakim muavinliğine ter· 
fian oyer hakim muavini Mürüvvet Do 
ğu, Ödemiş aza muavinliğine ter· 
fian D yer aza muavini Ahmet Çelebi, 
Isparta sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakimi Mitat Anıl, Bandır
ma hakim muavinliğine terfian o yer 
hakim muavini Mübeccel Üzer, Kara
mürsel sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakimi Sait Yener, Adana 
aza muavinliğine terfian o yer aza 
muavini Meliha Toros, Çankırı ha 
uıuc1vlııH ın tertı.:1.11 o yer aza mua-
vini Kemal Ataizi, Karaköse hakim 
muavinliğine terfian o yer aza mua
muavini Süleyman Önder, Mustafa 
Kemalpaşa hakim muavinliğine terfi
an o yer hakim muavini Adalet Ak
güngör, Karamürsel hakim muavinli -
ğine terfian o yer hakim muavini Se
kine Öztan, Eskişehir hikim muavin
liğine terfian o yer hakim muavini 
Füruzan Unç, Ankara aza muavinliği
ne terfian o yer aza muavini Mehmet 
Tuğrul Tamer, İstanbul aza muavin· 
liğine terfian o yer aza muavini Mu. 
azzez Savaşkan, Antalya aza muavin
liğine terfian Antalya aza muavini 
Fikret Baran, Siirt hakim muavinli· 
ğine terfian o yer hakim muavini V eh
bi Daranaz, Muğla hakim muavinliği· 
ne terfian o yer hakim muavini Hay
rünnisa Gürkan, Trabzon aza muavin
liğineterfiano yer aza muavini Sabiha 
Örgen, Samsun aza muavinliğine ter
fian o yer aza muavini Sabriye Scfer
cioğlu, İzmir icra memurluğuna terfi· 
an Gelibolu hakim muavini Mevhibe 
Naciye Korur, Mardin aza muavinli· 
ğine terfian o yer aza muavini Edip 
Araslı, Çanakkale aza ı;ıuavintiğine 
terfian o yer aza muavini Saime Ak. 

soylar, İstanbul aza muavinliğine 
terfian o yer aza muavini Nadire Din· 
çay, Çarşamba hakim muavinliğine 

terfian o yer bakim muavini Selma 
Yücel, Karacabey müddeiumumi mua· 
vinliğine terfian Kırklareli iza mua• 
vini Ali Nihat Tunçay, Adana hakirn 
muavinliğine terfian o yer hakim mu
avini Firdevs Mardan, Diyarbakır aza 
muavinliğine terfian o yer aza muavi· 
ni Halis Sungur, Çumra hakim mua • 
vinliğine terfian o yer hakim muavi • 
ni Ziya Göktürk. 

Bünyan müddeiumumisi muavinli
ğine terfian o yer müddeiumumi mua
vini Fahrettin Doğu, Tefenni müd
deiumumi muavinliğine terfian Eğir
dir hakim muavini Mustafa Kınık, 
Denizli aza muavinliğine terfian Ma· 
raş hakim muavini Ali Alan, Adapa
zarı hakim muavinliğine terfian o yer 
hakim muavini Ayşe Hikmet Tezgö· 
ren, Bolu hakim muavinliğine terfi
an o yer hakim muavini Mediha Var
lık, Mardin sorgu hakimliğine terfi
an " yer sorgu hakimi Yaşar Kozan
oğlu, Gümüşhane sorgu hakimliğine 
terfian o yer sorgu hakimi Yeredoğ 
Kişioğlu, Kemalpaşa sorgu hakimli
ğine terfian o yer sorgu hakimi Nihat 
Üney, Söke ıorgu hikimliğine terfi
an o yer sorgu hakimi Albttin Tun
cu, Burdur sorgu hakimliğine terfi
an o yer sorgu hakimi Şinasi Beken, 
Çankırı icra memurluğuna terfian o 
yer icra memuru Meryem Önsoy, İs
lahiye soq~u hakimlifine terfian o 
yer ıorgu hikimi Ahıen Aral, Taş
köprU sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakimi Hüseyin Sakallı, 
Kastamonu sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hakimi Şükrü Saka, Ka
radeniz Ereğlisi sorgu hakimliğine 
terfian o yer sorgu hakimi Cavit Ti
mur, Alaşehir sorgu hakimliğine ter
fian o yer sorgu hakimi Hüseyin Gü
rel, Hopa sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hakimi Saim İnsele}, Üs
küdar icra memurluğuna terfian o 
yer icra memuru Suat Özdoğru, Di
yarbakır sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakimi Esat Arııel. Dur-
ıuınh,_,,. ~,.. .. D,. \.Q1.:-Uö:-• + ... ffsıtn 0 rtı 

yer sorgu hakimi Hüseyin Ersin, 
Bayburt sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu bakimi Bidayet Arabul, 
Muğla müddeiumumi muavinliğine 
terfian Muğla hakim muavini Hikmet 
Eğinlioğlu, Mucur sorgu hakimliği
ne terfian o yer sorgu hakimi Şevkl 
Yurtıever, Kalecik sorgu hakimliğine 

terfian o yer sorgu hakimi Salim Ya
maner, Emirdağı sorgu hakimliğine 

terfian o yer sorgu hakimi Ural İdil, 
Trabzon ıorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakimi Şaban Akdölek, A
dapazar ıorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakimi Hasan Savaı, Kay
seri sorgu hakimliğine terfian o yer 

sorgu hakimi Fuat Aker, Zonguldak 
sorgu hakimliğine terfian o yer sorgu 

hakimi İlhami Çetin, Mustafa Kemal
paıa sorgu hakimliğine terfian o yer 
sorgu hakimi Sabri Uğur, Niğde sor
gu hakimliğine terfian o yer sorgu hl 

kimi Şerafettin Tunçalp, Karaman 
sorgu hakimliğine terfian o yer sor

gu hakimi Memduh Özdemir, Üskü
dar ıorgu hakimliğine terfian o yer 

sorgu hakimi Saim Könüman, Boya
bat sorgu hakimliğine terfian o yer 

Etibank yakılması mecbur 
katın, soba ve sair teshin v 
nın ve bunların kurulup işle 
ne lüzumlu malzemenin fi 
tetkik ve tesbit eder:k müf 
ile birlikte İktısat V ekaletir 
bine arzedecektir. İktısat Ve 
kabul edilen azami satış 

ma ·ıkat kanununun tatbik 
te olduğu veya edileceği ila 
mahallere tamim ve ayrıca il 
caktır. 

tasvi
etince 
vatları 

ilmek· 
edilen 
oluna· 
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sorgu hakimi Şefik Ulukan, Balıkesir 
sorgu hakimliğine terfian o yer sorgu 

Mahrukat kanununun tatt 
ceği ilan edilen yerlerde kaı 
mahaller için meriyete girdi 
ten itibaren ihtiyaca kafi m 
soba, ve sair teshin vasıtalar 
lunup bulunmadığını mahalli 
yük mülkiye memuru tetkik 
ve bulunmadığı neticesine 
takdirde keyfiyeti İktısat V 
le Etibanka bildirecektir. Et 
mahallerdeki noksanları 
cektir. 

Her nevi taş kömürü, antr 
yit, turp gibi tabii halde ma 
mürleriyle kok, yarı kok gib 
mele görmüş kömürler ve bu 
biriket gibi işlenmiş şı:killeri 
maddeleridir. 

edile-

rukat, 
n bu· 
en bil· 
decek 
ardığı 

ıletiy

nk bu 

teshin 

Havagazı, petrol, petrol m akla· 
rı, taş kömürü veya linyit dıstilasi

yon milştakları ve elektrik d.ıhı tes· 
hın maddesi olarak kullanılabilecek· 
tir. 

Mahrukat kanununun şümulüne 

giren zeytinyağı fabrikaları palamut 

hülasası, valkes (meyva kökü balı) 

çıkaran fabrikalar, çırçır fabrikaları, 

İçki ile mücadele! 
Kamutay'da içki aleyhinde 

söylenilen sözler, gazetelerde de 
bir nevi savat hareketi uyandırdı. 
Bizim de hakkında yazı yazdığı· 
mız bu mevzua dair evelki gün 
Doktor Rusçuklu Hakkı da bir 
makale yazmış. 

Batında "ispirto beyne en insi
yaki bir tarzda dütünme, iı1eme, 
çalı~ma kabiliyetı verir.,, diye 
başlıyan bu makale §Öyle bitmek
tedir: 

" ..•• Gene edebiyat içki sava
şında kuvetli bir silah olabilir. 

Şirazlı Hafız tarabı çok sever, 
derler; inanmayınız. Onun sakiye 
yalvarması miatik bir niyaz. Ba
kınız, ne diyor ıarap için: 

"Şarap kadehinden dinle! Bu 
yeni gelin olmuı koca kan çok 
kocasını öldürdü, Keykubad ve 
Cem gibi •• ,, 

Bravo doktora, tirazh ıair Ha
fızın dili ile içki mücadelesine gi
riımek ıimdiye kadar kimsenin 
hatırına gelmemiıtir. 

Bizim •okağın ~ürültüsii! 

Birkaç gii· kalmak. üzere la
tanbul'd._. ıelmit olan bir el.-

tum, bizim matbaanın önündeki 
yan sokaktan geçerken uzun u
zun kornalarını öttüren otomobil
lerin gürültüıünden rahataız ola· 
rak: 

- Burada korna çalmak yasa· 
iı yok mudur? 

Gerçekten, bizim matbaa ve 
idarehanenin o sokağa bakan ta

rafındaki odalarda bu türlil gÜ· 
rültülerden rahatsız olmamıya 

imkan yok. Şehirdeki gürültüler
le mücadele edilir ve bunun için 
tedbirler alınırken her halde bun· 
lar, bizim gazetenin sütunlarında 

' da hak ettiği yankıları bulmuıtu. 
Bizim sokakta fazla gürültü eden 
tof örlere insan, mümkün olsa da, 
pencereden aeılense: 

- Oğlum, gazeteci Ye muhar

rir denilen vataaelaı ela gürültü

.üz çalıtm.•i• maht~~hrl 

Bu da bir rekor mu? 

Şu haberi, baılıiı ile birlikte o
kuyunuz: 

"Abbaa Haliın paıanm kötkü 
Belediyenin malı olan Abbaı 

Hilmi paıanm Çengelköyünde
ki köıkünün 1800 lira .. rfiyle 

derhal tamirine karar verilmiı-

tir.,, 

1 - Baılıkta adamm iımi Ab· 

baa Halim, metinde Abbaı Hilmi
dir. 

2 - "Belediyenin malı olan 

Abbaı Hilmi paıa ••• ,, Ne tuhaf) 

3 - Sonra biz Aakara'da o

turduiumuz halde, Çeqelkö,ün

de bir Abbas Hilmi, yahud Abbaı 

Halim pafa kötkü bulunmadıjı

m biliyoruz. 
1lr; ........... .w-1-ı.. 

yanlıı. Acaba bu da bir nevi re
kor sayılabilir mi? 

Kafiye hastalığı! 

Y alova'ya 1ridip gelen bir ls-

tanbul gazeteciıi, "Yalova safa· 

sı,, ile kafiyeli bir terkip yapa
rak "Yalova cefası,, baılığı altın· 

da bir yazı yazdı. Şimdi bu ıu 

ıehrimizin, ııhhi itlerini idare e

den zat, bu yazıya upuzun ve ye

rinde bir cevap veriyor. 

Ah bu kafiye haatalıiı ! Siz aı· 
lını ararsanız ugül,, le ubülbill,, 

Ün eeviıtiii hakkındaki ef ıane de 

gene bu ikiainin kafiyeli olmaıın· 

dan doJmuıtur. 

Yapacak iı mi kalmanuı? 

Bir ingiliz alimi eline kalemi a

lıp hesap etmiı: Eier dünyanın 

bütün denizleri kuruyuveriree 

mevcut nehirlerin onları tekrar 
dbldurabilmeıi için tam kırk bin 
ıene aeçmeıi lazım ge~irmİf. 

i.lli lira ve elli aopa hikiyuiai 

hakimi Emin Sönmez, Çanakkale sor
gu hikimliğine terfian o yer sorgu 
hakimi Halil Sükuti, Çorum sorgu 

hfikimliğine terfian o yer sorgu ha

kimi Feyzi Ayan, Hendek sorgu ha

kimliğine terfian o yer sorgu hakimi 
Rifat Berk, Diyarbakır sorgu hakim
liğine terfian o yer sorgu hakimi Hi

dayet Ertem, Afyon sorgu hakimliği
ne terfian o yer sorgu ·hakimi Alim 
Şakar, Samsun sorgu hakimliğine ter
fian o yer ıorgu hakimi Rasim Hart
lıoğlu, Bur1a sorgu hikimliğine ter

fian o yer ıorgu hakimi İhsan Tüm
kan, Daday sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hakimi Cemil Atalay, Na-

zilli sorgu hakimliğine terfian o yer 
sorgu hakimi Ziya Onat, Behisni sor
gu hakimliğine terfian o yer sorgu 
hakimi Şafi Toktamış, Elbistan sorgu 
hakimliğine terfian o •yer sorgu ha
kimi Nadir Omay, Maraş sorgu ha
kimliğine terfian o yer sorgu hakimi 
Hakkı Ağar, Şarköy ıorgu hakimliği
ne terfian o yer sorgu hikimi Hamdi 
Onur, Tarsus sorgu hikimliline ter
fian o yer aorgu hakimi Fehmi Oku
tan, Salihli ıorgu hlkimliğine terfian 
o yer ıorgu hiklml Celllettin Ayhan, 
Antalya aorp htklmJitine terfian o 
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......................................... 
Mihver devletleri 

ve Balkonlar Bir Fransız gazetesinin yazdıkları Hull diyor ki : 
~iddet tehdidi bir kabus 

·ısTANBUL Gazeteleri 
İtalya Arnavutluk'u i§gal eder 

etınez "t 1 
' 1 a yan ve alman gazeteleri 

•rtık B ' alkan antantının tasfiyesine 
•ıra 1 ld"·· . e ıgını ve Balkanlarda al· 
illan v "t 1 
d • e ı a yan hegemonyaın altın • 

a •y • b" • ._ enı ır nızam" lnlrulacağını a· 

Türkiye ittifakı aranan 
kuvetli bir devlettir 

Çhllan ya l . .. zmıı ardı. Alman ve ıtal-
" arı dı• P l"t"k 1 • • • 
h d 

.. o ı ı a arıylc gayelerını ve 
e efler" · b"l d l ını ı enler, bu neıriyattan 

Pariı, 28 a.a. - Kabinenin dünkü toplantısından bahseden Ek
ıelsiyor gazetesi diyor ki: 

"Hariciye Nazırı Bone, mevcut garantileri ve paktları ahenkleş-A~ ayı hayrete düımediler. Esaıen 
rn ~aıı_y~ Romanya hakkındaki e
te~rı~ daha açık bir ıekilde gös
lla t~ k ulunuyordu. İtalya da Ar • 
nü;" u tan aonra Yunaniatan'ı 
ad uz ve istilası altına almak için 
itairn atmak Üzere idi. Almanlar ve 
''h Yanlar, Balkanların, yeni tabirle 
du ~Yat •aha" larına, dahil bulun-

tirmek için fransız ve İngiliz diplomasisinin önümüzdeki hafta • 
larda yapmağa mecbur bulunduğu faaliyeti izah eylemiıtir. 

ıunu h" b" • kA · 
d • . 

11 
ıç ır zaman ın ıır etmıf 

egı d' ni k er ır. Ve eassen sulh cephesİ· 
d~ b~~lmasına amil olan sebepler
niy l ırı. d.e balkanlı devletlerin em· 
_ ~t erını ve istiklallerini koru
-••tır. 

Umumi ve hususi emniyetleri, Av -
rupanın yeni müsellah teşkilatına da
hil bulunan her devleti, bir taarruz 
takdirinde, diğer hepsinin yardımına 
güvenecek bir surette tanzim etmek 
lazımdır. lşte bunun için, Fransız -
Polonya ittifakı, Londra ve Varşova 
hükümetleri tarafından yapılan dek -
lerasyon esası dahilinde Polonya -İn
giltere anlaşmasının akdi, Polonya -
Sovyet ademi tecavüz paktının bir 
karşılıklı yardım muahedesi haline 

I t' Balkan antantı iki otoriter dev • getirilmesi, Romanya - Polonya ittifa· 
re d11

' taarruzıarına hedef olacağı sı· kiyle Romanya'nın diğer balkan dev -
a •dır 1r· •--1 , Jetleri ile olan taahhütlerinin yeni 

ı, ......,1•• .. ., Romanya ya 
Ve YQJı • vaziyete uydurulması ve saire hep te· 

anııtan'a ıaranti vermif. Ve lif ve tevhit olunacaktır. 
•onra da T"" k' ·ı 1 t b . .. k la ı·y 1 . ur ıye ı e an aşmıt ır. Bone, Fransa'nın utun omşu r 
bnııltere'nin Balkanlar hakkındaki le ve bilhassa İspanya ile olan sami -

u al-kaıı, bu mıntakanm İtalyan mi ve itimada dayanan münasebetleri
~e .. •l111an nüfuzu altına düşmesinin ni anlatmı§, İspanya'nın, ecnebi gö • 
onune 

8 
. • B"lh T "" k" nüllüleri terhis etmek suretiyle sulha 

·ı eçmııtır. ı assa ur ıye olan bağlılığını ispat eylemiş olduğu-
ı e in ·ı 1 B gı tere arasındaki an aıma nu Fransa'nın da İspanya ile daha iyi 
.a~kan memleketlerinin emniyetle- münasebetler idamesini istediğinden 

rını sağlaınlaıtırmak yolunda atıl- Berard - J ordana anlaşmalarının tat
kıt en ehemiyetli bir adım olarak bikatını mümkün olduğu kadar tesri 
kP.buJ edilmiştir. Fakat bu zamana etmeğe devam eyliyeceğini söylemiş-

adar Balkan antantı hakkındaki tir. 
llıenfi düıüncelerini ifade etmekten ispanya hükümetinin muhacirleri -
çekinmiyen alman ve İtalyan gaze • nin bir an evel İspanyaya dönmesini 
tel · erı, anıızın antantın en hararetli tesri edeceği ve ekonomik müzakerele 
taraftarı kesildiler. Balkan memle • rin açılmasını teşvik eyliyeceği üm~t 
ketlerinin emniyetlerini ve istiklal· edilmektedir. Bu müzakereler hem is
le· · k ruu orumak bahsinde Balkan panya'nın maddi kalkınmasını hem de 
milletlerinden de daha ileri gitmek· iki memleket arasında ticaret mübade 
tedirler. Balkan antantı aulh için lelerinin tekrar başlamasını temin ey
kuruhnut imit. Bu, doğrudur. hal • liyecektir. 
Yanların ve almanların bunu düne Epok gazetesi de şöyle yazıyor : 
kadar anlayamamıı olmalarma "Fransa, İngiltere, Polonya, Roman 
hayret etmek gerektir. Fakat Tür - ya, Rusya, Türkiye ve Yunanistan: 
1'iye'nin İngiltere ile anlaımaaı Bal· iıte Almanya'nın ve ltalyan'ın her 
kan antantı ile giriştiği taahhütler- türlü taarruzuna karşı koymağa muk
le telif kabul etmiyormuıt Bu eraü· tedir bir blok. 
nıan d .. eYi bili' .üldüriir MalUın· Tü.t.kive'nin bu bloka iltihakı Al -
-- - U•fa•ll ıınnnr-JJılıaao uv•• m:i!ıya~ U;illlYill l'!rlJI UCU:i«;;UI Ull ua•-

letleri arasındaki huduttan garanti be olmuştur. Türkler menfaatleri -
ediyor. Eğer Balkan memleketleri-

nin nerede olduğunu anlamışlar ve bu 
suretle sulh davasına mühim bir biz -
mette bulunmuşlardır. Eğer Almanya 
ve İtalya harp açacak olurlarsa bu 
harbi kazanmak ihtimalleri katiyen 
yoktur. Türkiye, türk milletinin ağla
dığı Kemal Atatürk gibi bir dahinin 
verdiği hamle ile yirmi seneden daha 
az bir zaman içinde ittifakı aranılan 
kuvetli bir memleket olmuştur. 

Yunan adalarında deniz üaleri 
te•i• edil.mi§ değildir 

Atina, 28 a.a. - Atina ajansı, Yu 
nan adalarında deniz üsleri tesis edil
mekte olduğuna dair bazı yabancı ga
zetelerde çıkan haberleri kati olarak 
yalanlamaktadır. 

Keza mezkür ajans, Korent kanalı
nın kasten kapatıldığı hakkındaki ha
berin de tamamen hayali olduğunu bil 
dirmektedir. 

Bir alman gazete.inin 
demokratlara hücumu 

Bertin, 28 a.a. - Korespondans Dip
lamatik gazetesi, İngiltere ve Fransa
nın çemberleme siyasetini tekrar ve 
şiddetle tenkit ederek diyor ki : 

.. Taarruzun tarifi "barış cephesi,, 
azası olan bütün devletlerin tahrik e • 
dici bir şekilde hareketlerine veyahut 
umumi bir harp tevlidi için müsait bir 
vesile yakalamıya imkan verecek tarz· 
da düşünülmüştür. 
Diğer taraftan bu gazete Sovyet1er 

Birliği ile bir anlaşma imkanını da çe
virme arzusunun bir delili olarak te · 
Iakki etmektedir. 

Gazete, taarruza karşı müdafaa ter -
tip eden devletleri fena niyetle itti • 
ham ederek diyor ki : 

Müzakerelerden bahiı ve aynı za • 
manda itilaf girizliği ve gururu teıvik 
edenler hiç bir itimat telkin edemez -
ler. Berlin ve Romada, tehlikeyi zama· 
ıııııua. vaa.aw•••w- •"'3'•-- ;r--•·••ht aıC QC 

karar eksik değildir.,, 

nin bütün hudutlan bundan ibaret 
obaydı, ortada meaele kalmazdı, 
~akat bu memleketlerin balkanlar 
.lıtmda da hudutları vardrı. Ve ıu -
1ıu itiraf etmek Jaznndl1' ki, yeni 
tartlar altında Balkan memleketle
rini tehdit eden tehlike, balkanların 
içinden ziyade balkanlann dıtından 
ıeliyor. Bu tartlar altında Balkan 
dıtındaki hudutlarını emniyet altm& 
almak her Balkanlı devletin yalnız 
hakkı değil, aynı zamanda vazife • 
•İdir. M~aela Romanya'nm Balkan 
antantı ile giriıtiği taahhütler dıım· 
da Polonya ile de ittifakı vardır. 
Yuıoslavya da Fransa'nın müttefi
kidir. Ve bu ıartlM altında Türki -
Ye'nin İngiltere ilfl ~ir itilaf imzala
ntaaının mahzuru nedir? Hayır; al· 
inan ve İtalya bakımından mahzu -
l°U olabilir. Fakat bu mahzurun mu· 
cip sebepleri açık olarak ifade edil
melidir. Denilmelidir ki, bizim Bal· 
kanlar hakkındaki büyük projeleri· 
mizin tatbikine engel teıkil ediyor. 
Bunun için vaziyetin bu inkitafm· 
dan memnun değiliz. Fakat böyle 
Yapılacağı yerde Balkan antantına 
dahil memleketlerin emniyet ve ia • 
tiklalleri namına buna itiraz edil
mesi ve hele bu itirazın, antanta da· 
hil olmasa da her halde balkanlı o
lan küçük ve müdafaasız bir mem • 
leketin müstevli si tarafından ileri 
ıürülmeai gülünçtür. 

HAVA SİLAHLANMASI 

İngiltere ayda 5.000 e 
yakm tayyare yapıyor 
İngiltere' de son 

intaatı çok 

aylarda tayyare 

inkitaf etmiıtir 

Londra, 28 a.a. - "Sunday Timeı" yazıyor: lngilterenin hali • 
hazırda ayda be§ bine yakın tayyare inıa ettiği ıeli.hiyettar mah

fillerde söylenmektedir. 
lngiltere'nin tayyare intaatı son aylar zarfında o kadar inkitaf 

etmiştir ki program mucibince altı ay sonra yapılması lazım ge -

len inıaat daha timdiden ikmal edilmittir. 

Bu gazetenin bildirdiğine göre İn • 1 
gilterede ve dominyonlardaki geniş ' K 1.. • 
~ikyasta inşaat projeleri tahakku.k et· ı ons ey 1 n 
tıkten sonra harp zuhurunda İngılte • 
re senede 35 - 40 bin tayyare inşa ede· 
bilecek, bu suretle ilk hat tayyareleri
nin beş veya altı haftada. bir kere tec • 
didine imkan hasıl olacaktır. 

Çin'e 
sempatisi 

gibi dünyaya cökmüıtür 

Beynelmilel 
iş birliği 

lôzımdır 
Şikago, 28 a.a. - B. Hull, bir nutuk 

irat ederek infirat politikasına hü • 
cum etmiş ve beynelmilel işbirliği si
yasetinin müdafaasında bulunmuştur. 

Fertlerin ve milletlerin hayatlarını 
tehdit eden bir devirde yaşıyoruz. Şid 
det tehdidi, bir kabus gibi dünyanın 

üzerine çökmüştür. Gayelerine ulaş

mak için müsellah kuvet kullanmağa 
amade olduklarını ilan eden ve bu 
suretle tehdide maruz milletleri mu • 
tavaat veya müsellah müdafaa şıkla -
rından birini ihtiyar etmek mecburi -
yetinde bırakan devlet adamları mis -
li görülmemiş bir mesuliyet yükü al
tında bulunuyorlar. 

B. Hull, bir harbin ne gibi felaket -
!ere bais olacağını ehemiyetle kaydet
tikten sonra şöyle demiştir: 

"Daha şimdiden cihan csliha imala
tı yüzünden insan enerjisi ve maddi 
vesait ve menabii büyiik ziyalara uğ
ramıştır. 

Hatip, Amerika"nın milli iktisadiya 
tın inkişafı hususunun buna uygun 
bir harici siyasetle müterafik olması 
lüzumuna binaen ekseriya yekdiğeri
ne tabi ve merbut olan bir çok dahili 
ve harici meselelere karşı koymak 
mecburiyetinde olduğunu söylemiş 
tir. Bunun aksini düşünmek, esaslı bir 
hatadır ve bu hata infiradın sebebini 

CUMHURİYET 

Mekteplerde yabancı dil 
meselesi 

Nadir Nadi, Maarif bütçesinin müza- J 
keresi esnasında bir mebusun ileri sür
dilfü tek yabancı dil meselesini ele alı
yor ve yabancı dile lise mezunlar1t ara
sında, hakkiyle sahip olanın bulunmama-
sı birkaç lisanın birden tedris edilme
sinden değil, tedrisatta ciddiyet noksa
nından ve ecnebi lisanına fada ehemiyet 
verilmedifinden ileri geldiğini söylüyor 
ve esasen bir tek dilin saltanatı memle
keti bir nevi kıiltür miıstemlekesi haline 
koyabilecefini ilave ediyor. 

TAN 
Berlin'in yeni bir falsosu 

Aka Gunduz, bu baş makalede, Kayser 
devrinde olsun, bugun olsun Almanya'nın 
beynclmılel siyaı;ette daima falsolu ve 
beceriksiz hareket ettigini, işitildiğine 
göre Berlin'deki tıirk talebesine karşı 
çok fena muamelelerde bulunulmağa baş
landığını 1ibyliyerek buna karşı yapılabi
lecek haklı mukabeleleri sayıyor ve Ber
lin'in kllisik falsolarındnn ayrılmıyan 
diplomatlarından ter tip beklendicini il~
ve ederek "h:ıklı <>"sun, h'll.sız olsun zor
balıı;ın da bir h .. ..ıJi, hudu.ı.u 'ardır .. di
yor. 

Kurultayın koyacağı 

hükümler 

[• ,, " ı\I' ı .......... 

A. N. Karacan, bu baş makalede, Be
şinci Btiyuk Parti Kurultayının memle
ket işlerinın selametle idaresi bakımından 
vereceği kararları ve nizamnamede yapa
cağı yeni tadilleri bahis mevzuu ediyor, 
bunların gerek delilet ettikleri ruh ve 
zihniyet gerek taşıdıkları yüksek mahi
yet itibariyle, çok ileri hedeflere açılan 
yepyeni bir devre girmekte olduğuna 
şüphe bırakmadığını soyledikten sonra, 
şimdiye kadar mevcut bazı tezadlar zik
rediyor. 

doğurmaktadır. 
İnfirat siyasetinin büyük milli me- YENİ SABAH 

ıelelerimizin hallini daha ziyade ko · 
Jaylaştıracağına inanmaktan daha fe - Hükümet daireleri 
Uket verici bir vehim olamaz. Fazla 
olarak infirat siyasetinin memleketi 
harp muhataralarına karşı himaye ede 
ceğine inanmak doğru değildir. 
Hiç bir memleket, göz dikmiş olduk -
Jarı şeyleri kuvetle elde etmek için 
ba9ka emleketlere meydan okumağa 
ve onlarla gup••g• ..._.,.. nuııeı: • 
:a •• ,rc-ryOzUnde mevcut oldukça, sade-
ce sulh arzusunda bulunduğunu beyan 
etmek suretiyle kendi sulhunu temin 
edemez ve bu şerait altında sulh, mey 
dan okuyana zelilane mutavaattan baş 
ka bir suretle temin olunamaz. 

Balkan Anlanll 
Ekonomi Konseyi 

Bükreş, 28 a.a. - Balkan Antantı e
konomi konseyi on gün süren bir me-

Hüseyin Cahit Yalçın, bugünkü baş 

makalesinde, Ankara'daki resmi dairele
rin temizliği ve intizamiyle, İstanbul de
vairindelı:i peripnlık ve sefaleti muka
yese ediyor, bu muhitlerde çalışan me
murların likayıd, tembel, miskin olduğu-
nu söyledikten ııonra bilhassa maliye ıu -
~ • .Jl.aeriadjt !g•r ...,...11' - r99Mf da· 
ıre~erım~z~ı; cıddiyetle ve müsmir çalııı
labı lmesı ıçın fedakarlıklar icabettiğini 
ili.ve ediyor. 

7 haziranda 

Göbels 
Danzig'e 
gelecek 

saiden sonra cumartesi günü yedinci Varşova, 28 a.a. - Polonya gazete-
içtima devresini kapamıştır. lerinin Danzig'den öğrendiklerine gö 
Neşredilen bir tebliğde, geçen top- re, Danzig makamatı nazi faaliyetle -

lantılardanberi ekonomi mübadeleleri rinden dolayı 32 kişiyi tevkif etmiş • 
maliye, münakalat, seyrisefain, tayya- lerdir. Bunlar altı haftadan üç sene -
recilik ve turizm sahalarında elde e • ye kadar muhtelif hapis cezalarına 

dilen terakkiler memnuniyetle kay - mahkum olmuşlardır. 
dolunmaktadır. Diğer taraftan "Guniec" Varszass -

Ma<arislandaki 
Alman ekalliyeli 

ki" gaztesi alman propaganda nazırı 

Göblesin 7 haziranda Danzig'e gele -
rek nasyonal sosyalist partisinin ter -
tip ettiği spor şenliklerinde bulunaca
ğını yazmaktadır. 

Bundan başka, Danzig nasyonal sos 
yalist partisi reisi Förster ve ayan re
isi Greiser yortularını geçirmek üze
re şarki Prüsyaya gitmişlerdir. 

F evkaltide komİ•erin •Özleri 
Varşova, 28 a.a. - Milletler Cemiye 

tinin Danzig fevkalade komiseri Bu
rekhard Varşova'ya gelmiştir . 

Danzig'de vazifelerinin çerçevesini 
aşan bir iş yapacağına dair İsviçre ga 

Cenevre, 28 1.a. _ Milletler cemi . zetesinin verdiği haberin doğru olup 

•·•·Matbuat s~rvısı 

Müslüman devletleri, 
müslüman düşmanları 

VAKİT 

"İp.retler" sıitununda, Sadri Ertem, 
Turk • İngiliz anlaşması mlinasebetiyle 
aleyhimizde propaganda yapanların, şim
di de Turklye'yi miıslıiman düşmanı dev
letlerle anlaşmış gibi gbstermege yelten
diklerini soyliyedek, Turkiye'nin din ve 
dünya işlerini biribirinden nasıl keskin 
hatlarla ayırdığını izah ettikten ve hüs
nü niyet sahibi olmıyanların bu mevzuu 
propaganda ileti etmekle ne kadu buyuk 
bir gaflete ve t halete düştük1erini anlat
tıktan sonra, Fransa ile İngiltere'nin 
müslüman dil,manı oldukları iddiasını 
İtalya bu betbaht insanlarla pek mi dost
tur,, sualiyle cerhediyor. 

SON PCST.l ___ ,,.. __ ,, 

Mühim bir iktısat mesele,.; 

daha 
Muhittin Birgen "Her gün" ı;ütunun 

da ıktisadi kalkınma divasınınhallede • 
ceği meselelerden biri de koy iktisadiya
tımızı yukseltmek olduğunu söyliyerek, 
kbyle şehir arasın.daki mübadele müva -
zenesin in bliyiık harpten evelkine naza
ran aşaı;ı oldu unu, koylilnun, bir sene 
çalııııp biril:tirdlgi para ile, harpten e • 
velkine nazaran, •ehirden daha az mal a
labildi~ini izah ve bu mevzuun ihmal e • 
dilmemesi liızumuna işaret ediyor. 

Koopeartifçiliği ciddiye 

alalım 
V5.-N\ı, "Akşamdan akaşma" sütunun

da, liman kooperatifindeki 12000 liralık 
zarar meselesi münasebetiyle yazdıgı bu 
fıkrada kooperatiflerin muvaffak olamı
yacagı yolundaki iddiaları reddediyor ve 
kabahatin kooperatifin bıinyeıinde değiJ 
idarede goıterilen ihmalde, bilgisizlikt 
oldugunu söylüyor ve kooperatifin liızuı 
ve ehemiyetini tebarüz ettirerek "koop• 
ratifleri daha ciddiye almalıyız. İflasla • 
rına sebebiyet veren liubalilikleri 11kr 
kontrollerle, merkezden idarelerle ber -
taraf etmeliyiz,, diyor . 

SON TELGRAF 

Yarını emanet alacak eller 
Ethem İzzet Benice, bu yazısında, bU

yiik kurultayın yarın Ankarada toplana
cağını, tlirk inkilabının büttin safhala -
nnda tiırk milletinin fahıiyet ve hüviye
tindeki yapıcı kudreti mıişahhu bir hal
de daima temsil etmek zihniyetinde bu -
lunan Climhuriyet Halk Partisinin bu 
defaki büylik kunıluyın. da büyük bir hu
suaiyet ifadesi içinde bulundujunu J'U
ddrta~ sonra l(SyJe tlemektedir : 
• :M.ılli Şef C . . H • .J>a.rtiaine verdiii ye-

nı ıstıkametle türk ıktıdar mevkiinln ya
rınmı hazırlıyor.,, 

Kurultay saat 
onda toplanıyor 

(BaJı ı inci sayfada) 

ması ve komisyonlara havalesi. 
3 - Büyük kurultay komisyonlarınca 

incelenip umumi heyetin müzake
re ve tasvibine arzolunan işler. 

4 - Genyönkurul üyelerinin seçimi. 
5 - Büyük kurultayca Partiye veri. 

len yeni istikamet hakkında De -
ğişmez Genel Baıkanın söylevi, 
"Bu söylev yerine Değişmez Ge
nel Başkan büyük kurulta> ka. 
pandıktan sonra bir beyanname 
neşredebilir.,, 

Türk gen~Uğinin 

Milli Şef'imize 

bağhhk ve lizimlerl 
19 mayıs gençlik bayramı münasr 

betiyle beden terbiyeııi genel direk· 

törlüğünün Milli Şef İsmet İııönü'ye 
gençliğin bağlılık ve tazimatını arze· 
den telgrafı şudur : 

lamet INONO 
Cümhurreisi Alman ve İtalyan tecavüz ve em• 

rivaki politikası karııaında her Av • 

rupa memleketinin emniyeti tehli • 

keye düımüıtür. Çekoslovakya'nm 

ve Arnavutluğun tüyleri ürperten 

akıbetleri gözlerimizin önündedir. 
·Her memleket ve bilhassa Balkan 

İngiliz ordusu tayyarelerinin kıyme
ti ve teknik evsafından bahseden r.:t· 
zcte Hawker - Hurricane avcı tayya
relerinin en seri alman tayyarelerine 
faik bir süratle uçabildiklerini kaydet 
mektedir. 

olmadığı sualine cevap veren Burek • 
yeti konseyi Çin'in istekleri hakkında hard demiştir ki: Ankara 
iki karar sureti projesi kabul etmiş- Büyük ve ıayın Şefimiz, 

lllemleketleri emniyetlerini koru

mak için tedbir almak vazifesiyle 
mükelleftirler. Her balkanlı devlet 

tarafından alınan bu yoldaki tedbir 

ancak diğer balkanlı devleti sevin
direbilir. Çünkü Balks.nlann dıtın • 
daki hudutlarını emniyet altına alan 
her Balkan devleti, Balkan antantı 
içindeki vazifesini daha kolay ifa •· 
debilir. Balkan antantı bir aulh ve 
emniyet amili olduğuna ıöre, gaye
•İ ve hedefi sulhu korumaktan ibaret 
olan her anlatma, Balkan antantı • 
1UD hedeflerine aykırı olmak fÖyle 
4urıua, bili.kiı antantı takviyeye 
~arclmı etmektedir. 

Sunday Times, hava nezaretinin her 
şeyden evci memleketin müdafaasını 
temin için avcı tayyarelerinin inki§&· 

fına ehemiyet verdiğini hatırlatmakta 
ve lngilterenin yakında bu tayyareler· 
den istenilen miktarda in§& ettikten 
sonra bombardıman tayyarelerinin mik 
tarını da arttıracağını ilave etmekte • 
dir. 

Böyle hiç bir şey derpiş edilme - Gençlik ve spor bayramı vesile-
tir. F • t k d miştir. Esasen böyle bir teklifi kabul siyle beden terbiyeai ve spor hare -

Birinci karar sureti, konseyin Çi • aşıs a JD ve edemezdim. Bütün bunl~r uydurma ketleri tezahürü yaparak ne,e icin-
n'e kartı derin sempatisini teyit eyle- şeylerdir. de bugünü kutlamak için yurdun 
dikten sonra, evelki karar suretle· k ı Fevkalade komiser doğruca İsviçre her tarafında meydanlara toplan· 
inin tatbikine devam edileceği ümidi- genr. JZ arın elçiliğine gitmiş ve ondan sonra Po - mıt olan bütün tfü·k gençleri ve 

Y lonya hariciye nazırı Beck tarafından ı d f d ı k 
ni göstermekte ve milletler cemiyeti sporcu an yur a ya a ı olma Üze-

• • kabul olunmuştur. re her emri candan bağlılıkla yapa· 
azasını, uzak doğu iıtişari komitesile ge t Beck'le görüşdükten sonra da Buk-

çı resmi caklarına ant İçmitler ve istenilen 
temaı ederek, yukarıdaki tedbirlerin hardt Fransız ve İngiliz büyük elçile- zamanda, istenilen yerde bütün 
umumi bir surette tatbiki imkinları - rini ziyaret eylemiştir. 

Kıral Jorj'un kız kardeti Dük dö Roma, 28 a.a.; - Faıist fırkası te • Bukhardt, Varşovadaki ikameti es . maddi, manevi varlıklarını ve ha-
nı tetkike davet eylemektedir. tekküllerine mensup olan 70.000 ka • yatlarını yüce Şefimizin tek emrine 

Spolete ile nitanlandı nasında Danzig meselesine memur üç 
İkinci karar suretinde, Çin'deki dm ve gen.- kız fa•izmin kadın kuvet k · · · A hazır bulundurduklarını arzetmeg·e :r :r ler omıtesının azalariyle temas et -

Atin.a, 28 a.a. - Gazeteler, kıra! açık şehirlerin. bombradımanı takbih ]erinin ilk toplantısının yapılmakta ol miş oluyor. vaaıta olmakhğımı benden rica et -
Jorj'un kız kardeşi yunan prensesi 1 · edildikten sonra, konsey ve istişari duğu Roma'ya gelmişlerdir. mitlerdir. Türk gençliğinin bu kalbi 
ren ile Savua hanedenına mensup İtal- komitede iza olan devletlerle Çin'de 15.000 kadın ve kız, bu sabah Duçe arzusuna vasıta olmak bahti)•arlığı. 
ya dükü Spolete'in nişanlandığını bil - mümessili bulunan devletler Çin'de hazır olduğu halde Via lmpero'da bir geçit bir saatten fazla sürmüştür. na yüksek itimadınızla mazhar ol • 
diriyorlar. geçit resmi yapmışlardır. Geçidden sonra Venedik meydanın- maktan mütevellit tükranlarımı ar

ıivil ahalinin bombardımanı hakkın -Bunu haber veren gazeteler. iki ha - Milli kostümlerini veya üniforma da Musolininin şerefine bir nümayiş ıederek ıaygı ile ellerinizden öpe · 
nedan arıaında ötedenberi devam eden da ma16mat toplamağı ve bu malQma- giymi§ olan ve bazılarının omuzların- yapılmış ve halk tarafından alkııla • rim aziz Şefim. 
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Tahkimalln tarihi 

Esas itibariyle, tahkimat 
ve istihkamın tarihi, harp 
kadar eskidir. 

İptidai insanların köy1e
rinı çeviren çitler ve Cer
menlerin yerleştikleri yer
lerin etrafındaki çepeçevre 
kalelerle, bütün bir mem
leketi koruyan muazzam 
ve modern istihkamlar ara
sında, yalnız ölçü farkı 

vardır. Bu böyle olmakla 
beraber, tahkimat davası
nın mana ve mahiyeti etra
fında asırlardan beri yapı
lan münakaşalar, asla sona 
ermemiş olduğu gibi, bu
gün de bu hususta müşte
rek bir kanaat hasıl edile
memiştir. 

Her devir, yeni bir hal 
tarzına lüzum göstermek
tedir. Her harp, her yeni 
silah, yeni zaruretler do
ğurmakta, ve eskilerin za
yıf noktalarını hiç acıma
dan meydana vurmaktadır. 
Hatta, politikada bile ya
pılan her hangi bir esaslı 
değişiklik, tahkimat işleri
ne yeni yeni vazifeler yük
lemektedir. Çünkü, bu tah
kimatın mahiyeti, o memle
ketin taarruzu veya teda
füi karakterini tayin et _ 
mcktedir. 

Fizik mücadele kudreti, 
sürat ve mükemmel organi
zasyonu sayesinde, kendi
ni komşularına üstün gö
ren kuvetli bir devlet, kati 
neticeyi, her şeyden evel 
hücumla almağa kalkacak 
ve tahkimatını ona göre 
yapacaktır. 

Eğer inceden inceye ara 
nacak olursa, köyleri çevi
ren ve düşman b.- 1tınına 

karşı koyan her çi her 
hendek bir istihkam telak
ki edilmelidir. 

İstihkam, yalnız sığı-
nak değil, eski de irlerde 
olduğu gibi, yüksel 
kim noktalarda he taar
ruzi ve hem de ted füi bir 
rol oynıyan hareke 
dür. Kaldı ki, eski 
lerde her yapı, h 
muhteşem saraylar 
maksada hizmet ede 
nadolu ve Yunanist. 
harabeler buna bir 
dir. 

elil-

Eski yunan şehirle ınde-
ki Akropol'lar bile, s i
tibariyle, son bir me c va
zifesini görmüş olan kale
lerden başka bir şey d ğil
dir. O devrin silah arına 
göre, şehirlerin bu "" ka
leleri, zaptedilmez b 
hiyette idi. Muhasa 
tına alınan kaleleri ~ 
değil, ancak açlıkla 
zaptetmek mümkünd 

Eski Atina'nın ku muş 
olduğu upuzun kale d rı, 

o devrin bütün proje e ini 
alt üst etmişti. On b r ki
lometre olan bu kale 
lan, yalnız şehri çepe 
çevirmekle kalmamış, 
zamanda denizle ve 
ket üssü olan harp 
niyle de muvasalayı 
vet altına almıştı. 

Rorna'nın, yedi tepeye 
kurulan kaleleri de, boyu 
altı kilometreye varan sur
lariyle şehri çevirmişti. 
Eski devirlerde kaleler, 
muhasara edenlere daima 
tefevvuk etmiştir. 

Romalılarla Yunanlıla
rın sapancıları 800 metreye 
kadar humbara attıkları 
halde, dümdüz ve en az 9 
metre irtifaında olan kale 
dıvarlarını, bu vasıta ve ci
hazla tahrip etmek imkanı 
nı bulamamışlardır. Çün
kü, kalede bulunanlar, yük 
sek ve hakim bir vaziyet
te ve daima bir emniyet i
çinde müdafaalarını yapı

yorlardı. 
Yukarıda söylendiği gi

bi, o devirlerde şehirler 
yalnız açlık tazyiki ile ve 
çok güç açılan lağımlarla, 
merdivenlerle baskın yap
mak suretiyle, fakat ekse
riya içeriden ihanetle 
zaptedilebiliyordu. 

Büyük 1skender'in kü
çük Asya'yı istilasında bir 
daha telafi edemediği yedi 
ay gibi kıymetli bir zama
nı, sırf muhasara yuzun
den kaybettiği hatırlarda 

olsa gerek. 
Dr. Hans Mhlig 

Folkişer Beobahter 

Musolini' nin önceden 

lahmin edemediği JeY 
Yazan: Lucien Romier 

] 927 de Fransa'yı Poinca-
rc idare ediyordu. Al -

manya penşan bir haldeydi. 
O tarıhte, yani on iki sene on
ce, B. Musolini silahlanma 
programını ilin edıyor ve bu -
nun s ebebini ıoyle izah edi -
yordu: " 1935 le 1940 arasın -
da, Avrupa tarihinin dbnıim 
noktasını diyebileceğim bir saf 
haya eriştiğimiz zaman, biz 
faşistler sesizimi işittirecek 
veya hiç olmazsa haklarımızı 
kabul ettirecek mevkide bulu -
nacağız!., 

1935 : Habeşistan'ın fethi. 
1939: İtalya ile Almanya ara -
sında kati ittifak. 

Bu bahrlatma Avrupa'daki 
istihalenin beklenmedik şeyle
re, hidiselere, ideolojilere ve 
keyfe sanıldığından çok daha 
az tibi olduğunu göstermek i -
çindir. Mıisavi ihtimallere is -
tinat eden kabil oldugu kadar 
az hissi devamı ımaksatlar ve 
geniı $ıimullu ~yeler vardır. 

B. Musolini uzun zaman önce 
1935 - 1940 senelerinin Avru -
pa için bir donum noktası ola -
cağını haber vermekle hari -

kulile bir klihin melekesi mi 
gösteriyordu? Hayır. Sadece, 
Aktüalite hikayelerinin ardın -
da müstakbel mühletleri fark -
ediyordu. 

Verııay muahedesiyle Alman
yanın önıine çıkarılan engeller
den ekserisinin 1935 de ortadan 
kalkacağını belirıyordu. Fran -
sanın o tarıhte askere ça ıraca
ğı sınıfların pek tenha olaca -
gını ve İngiltere'nin pek az 
askere ve cskımiı deniz mater
yelerine malik olacafını bili -
vordu. Avrupanın ıçıne kendi
ni kapıp koyuvermiı oldugu 
refahın iıi gorülmemiş bir buh 
ranı intaç edeceğıni. ve bundan 
sonra Avrupanın kendini sefa -
Jet ve işsi zlikten korumak için 
alacagı tedbir lerin iktisadi nİ· 
zamını alt üst edecegıni bili -
yordu. İngiliz ve bilhassa fran
sız demokrasilerinin , seçici 
müşterilerinin kölesi olarak, ko 
laylık zamanları sona erir er -
mez liciz içinde kıvranacakla -
rını biliyordu. Fakat 1935 -

İçimizdeki Şeytan 
\. f efrika No 7=Yazan: Sabahattin ALI 

Bu aon keli Omer'in üzerinde bir kamçı tesi-
• yaptı. iki elinı rkasına bağlayıp ileri doğru uza
n .. rak: 

"Ya? Oyle mi Hemen para lafı ha? Belki .. Bel
kı de J>arasızhk Her ıeyi yapan paradır çünkü .. 
insanları en aıa lara indiren ve en yukarılara çı -
karan .. Para ..• Ne malum? Belki de bana para la -
zıın •• Öyle ya, şu nda cebimde bet kuruıum bile 
yok. Haydi verı e! ••• " 

Bedri hemen lini cebine soktu. Eski ve rengi 
siyahlaımıı bir metin çantayı açarak içini karııtır
dı. Omer bu esn d onun hareketlerini hiç kaçırma
dan takip ediyordu. Arkada§ının bir takım ufak pa
r .. ıarı alakoydukt n sonra geri kalan bütün serve
t mı, üç kağıt liray masanın üzerine bıraktığını gör
dü. Onun ellerin n hareketine, yüzüne belki daki -
kalarca ve bir §ey keıfetmek ister gibi baktı. Sonra 
iskemleyi kendine doğru çekerek dirseklerini arka
l ğına dayadı ve kelimeleri yarı yarıya ditlerinin a
r-.sında ezerek mırıldandı: 

"Peki .. Sen ne yapacaksın? Sana bir ıey kalma
rlı ki! ••• Azizim, bu ne fedakarlık ••• Ben bir insanda 
Lu kadar iyilik bulunabileceğine inanayım mı? Bel
ki baıka zaman inanırdım ... Fakat bugün ... Bugün 
İnanmak mümkün mü? Bir insan diğer bir inaana 
kötülükten batka ne yapabilir? Kimi kandırıyo

ruz? Bana öyle riyakar gözlerle bakmayın! Maaum 

• 
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TÜRKiYE 

Radyo Difuzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

AVRUPA 

1940 mühletini önceden tahmin 
eden yalnız o olmadı. Siyasi 
karışıklıga rağmen, bize bir mil 
dafaa hattı inşa etmıye, ordu -
muzu kalkındırıp geniıletmiye, 
bahriye için o kadar itirazlar 
uyandıran kredileri elde etmi
ye muvaffak olanları bıirmet -
le seUimlıyalım. Aksi halde şim
di ne vaziyette bulunurduk. 

Büyük okyonosto 1648 m. lll2 Kcı./120 Kw. 
T.A.Q. 

OPERA VE OPE}{ETL& 
14.5 Laypzig - l 7.25 1d 
- 18.15 Prag - 19 Pr.~ 
19.30 Viyana - 20 Bruk 
Paris - Eyfel kulesi - :Z 
Frankfurt - 20.20 St 
h, im - 20.30 Paris - 21 
lan o. 

8 ugün B. Musolini Alman-
yanrn muttefiki bulunu

yor. J\;i~azzam, merkeziyetçi ve 
doktrını butun !fi.tin ananeleri -
ne zıt bir Almanyanın. 

Bunu da tahmin etmiş miy -
~i 1 Tabii ki hayır. On iki sene 
once Avrupa tarihinin "Do -
nüm noktası" nı haber verdiği 
zaman Hitler'in iktidara gele -
cegini, Almanyanın bu kadar 
süratle degişeceğini, ciıretkar 
hareketlerini. bugunkü iç ve 
dış metodlarını kimse tahmin 
edemezdi. Duc;e, İtalyanın si -
lihlanmasını ileri goturmekle 
"Donum noktası" nda pek ku
vetlı bır İtalya'nın Akdeniz ve 
sömurge hususundaki nıyetle -
rini rakip devletler arasında a -
nanevi hakem usuliyle tabak -
kuk ettirecegini sanıyordu. Bu
yuk enternasyonal buhranın 
daha başlangıcında onun tara
fından ileri surulmuş olan dort 
!er paktının hedefi de buydu. 

1 ta1 ı l ,eger V ersay'ın A vru
pa kur.H .ılarında sıstem zihni -
yetini o kadar tenkit ettikten 
sonra, munasebetlerinde tam 
muvazeneli ananevi alestikiye
ti muhafaza edebilmiş olsaydı, 
bugim ne talili bir vaziyette bu 
lunurdu. Şimıli en kudretli de -
ğilse bile, en sözu geçen nüfuz
lu devlet olurdu. 

A lmanyanın, bir santimi 
ni, bir emelini, bir du -

rumunu, hatta sıyasi doktrini -
ain bir zerresini feda etmeden 
ıtalyan faşizminin tesanudunu 
ve kati ittifakını temın ede -
bilmiş olması muhakkak ki bir 
iabeserdir. 
Bununla beraber bu şaheser an 
cak. Habe15istan ışındenberi 
ıarp devletleriyle İtalyan fa -
şizmi arasında gitgide daha 
yiıksek bir emniyetsızlik ve i:ı .. 
sumet divan yükseltmiş olan 
beceriksizliklerin, çocukça ha
reketlerin, hissi hareketlerin 
pek mahir bir surette iştimariy
le mumkün olabilmiştir. 

Cenevre, kaplanın deiil kap
lan yavrularının uzerine ateş e
den bir avcu sıfatiyle zecri ted
birleri tasarladı ve tatbik etti. 
Bu tedbir İtalyan milletini, gün 
delik ıhtiyaçları için, Almanya
ımn eline bırakmıya mecbur et
tiği günden itibaren Almanya 
mükemmel bir fırsat yakalamıı 
oldu. Zecri tedbirler, tesırsiz -
Jikleri göniliır coriılmcz kaldı
rılmış olsaydı belki gene fırsa -
tı kaçırırdı. Halbuki s istem, 
mantıkın ulaşamıyacafı bir se_ 
çim sembolü haline gelmişti. 

Üstelik, İspanya meselesi ve 
İtalyan faşizminin bu işe atıl -
makta gi::ısterdiı;ı istical Al -
manyamn İtalya ile garp devlet 
leri arasında münasebetlerin 
dlizelmesinden endişe etmeme
si için kafi bir sebep oldu. 

Böylece İtalya, Almanyanın 
tehlikesizce orta Avrupayı eli
ne almasına seyirci kaldı. 

Hakiki tehlike meydana çı -
kar çıkmaz, sözle vakit geçir -
miyen alman diplomasisi, bir 
mukavele istedi. 

A paçık seviyede olan bir 
takım hucumlara rağ -

men, İtalya menfaatinin harp 
yapmakta olmadıgını ve harbin 
kimsenin menfaatine olmadığı
nı herkesten iyi bıllr. 

Şu halde selamet yolu nedir? 
Selamet yolunun başlangıcı 
herkesin pratık bir muhakeme 
ve makul bir konuşma tarzı tat
bik etmesi olacaktır. 

Avrupa rakip tiyatro grupla
rından mürekkep değildir. El -
birliğiyle feliketi aramadan 
fani omürlerini yaşamak isti -
yen yüz milyonlarca insandan 
mürekkeptir. 

hakimiyet 

mücadelesi 

Büyük Okyanos, bazı 
kimselerin yakın bir ihti
mal dahilinde gördükleri, 
bazılarının onune geçil· 
mez addettikleri, bir takım 
!arının da imkansız görme
dikleri muazzam bir boğaz 
!aşmanın hazırlıklarına 
sahne olmaktadır. Yalnız, 

son günlerin hadiseleri, 
Akdeniz'e ehemiyet ver
dirdiği içindir ki, kuvet 
muvazenesi etrafında Bü
yük Okyanosta olup biten 
şeylere lüzumu kadar ehe
miyet verilememiştir. 

Ancak, hem karaları 

hem de denizleri görebile
cek kudrette olan bir po
litika, dünya mukadderatı
nın Büyük Okyanos'ta teay 
yün edeceğini takdir et -
mekte katiyen güçlük çek
mez. Büyük Okyanos, U
zak şarkın çoktan anlamış 
olduğu gibi, kati neticele
rin alınacağı bir deniz ola
caktır. 

Bundan dolayı 1922 an
laşmasiyle 1930 Londra an
laşmasının 31 ilkkanun 936 
da sona ermiş olması üze
rine çok büyük bir ehemi
yet kazanmış olan Büyük 
Okyanosta'ki kuvet mu
vazenesi, gün geçtikçe 
mutlak ve kati şekline da
ha ziyade yaklaşmaktadır. 
Vaşington anlaşmasının 

müddeti bitince, yalnız si-
13.hlanma tahditleri orta
dan kalkmış olmakla kal
madı; lngiltere'nin lehine 
olan 3-5 nisbeti de bozul
du. Bundan sonra, Büyük 
Okyanos'ta alakalı olan 
devletler. donan'l'fttll1arına 

hareket üsleri inıa etmek 
için büyük bir yarışa c-i
riştiler. 

İngiliz donanmasını bi • 
ribirinden 4.000 kilometre
ye kadar ayrılan Kolombo, 
Singappr, Hong - Kong, 
Port Dorvin, (şimali Avus
tralya) limanları arasında 

geçen yıllar yaptığı manev 
ralar, Singapor'u istihdaf 
eden umumi bir tecrübe 
mahiyetinde idi. 

Bu manevralar netice
sinde, İngiliz deniz bakan
lığı, şarkın bu kruazman 
noktası, katiyen zaptedile
mez bir yer olduğu kanaa
tine varmış ve var kuve
tiyle bu noktanın tahkima
tını tekniğin her türlü va
sıtasiyle genişletmeğe, Sin 
gapor'un önündeki Te
kong adasına uzun men
zilli toplar yerleştirmeğe 
başlamıştır. 

Laypsiger !Iustrirte Saytung 

tavırlar beni deli ediyor. Ben de sizin gibi masum 
suratlar almasını bilirdim .. Ama bu suratın arkasın
da ne saklı olduğunu da biliyorum. Anlıyor musu
nuz? insan dedikleri mahlukun bütün çirkef taraf
larını artık gördüm. Burun buruna nefesini koklıya
rak gördüm. Hiç bir evliya benim karıımda maske
sini muhafaza edemez ..• Sen Bedri, sana hiç bir fe
nalık yükliyecek değilim... Olduğumuz gibisin ..• 
Fazla bir tarafın yok .• Ama karşımda böyle fazilet 
heykeli gibi durma .. Masanın üzerine koyduğun üç 
yefil kağıt sana bu kadar cesaret vermesin .. Anlı
yor musun? Karanlık odalarda baş başa oturduktan 
sonra bu saf çocuk çehreleri gülünç oluyor l Siz ne 
der~iniz küçük hanım ... Bunları pek mi ustaca bu -
luyorsunuz .•• " 

Sesi git gide yükselerek boğuk bir haykırma ha
lini almııtı. Macide gözlerini yarı kapıyarak bekli
yor, zonklıyan kafasından yalnız bir tek dütünce: 
"Ah, bu sahne bir bitse ... Bir bitse!" arzusu geçi -
yordu. Bedri ise evela sakin, hatta biraz mütebea -
simdi. Acıyan gözlerle Ömer'e bakıyor ve "Bu oğla
na ne oldu acaba? •. Nasıl teskin etmeli?" diye dü
şünüyordu. Fakat yavaı yavaı o da içerlemeğe baı
Jadı. Ne gibi bir tesir altında olursa olsun, bir in -
sanın bu kadar kendini kaybetmesi ve böyle tamiri 
güç, hatta imkansız itler yapması mazur görüle -
mezdi. Hele Macide'nin hiç yoktan delice ithamla· 
ra maruz kalması hakikaten üzücü bir ıeydi. Bunun 
için Bedri'nin katları çatılmıı ve teessürü adam a -
kıllı artmııtı. 

Omer biraz durduktan sonra tekrar bağırmağa 
başladı: 

"Size doğrudan doğruya ve bir vakaya dayana -
rak hücum etmiyorum. Yalnız insanlara itimadım 
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Yarın ne olacak? 
Demek ittifak muahedesi imzalandı. ita/yanlar 

memnunmudurlar bilmem. Her halde, fotoğraflara ba

kılacak olursa B. Ciano memnundur. Hem de az değil, 
çok memnundur ve bunu göstermektedir. Haklı mıdır? 

Yanılıyor mu? Bunu ileride konuşuruz. Fakat şimdi
den bu gürültülü nümayiş üzerine bazı düşünceler ser
dedebiliriz. 

Almanya bir sanayi memleketidir: ita/ya bir ziraat 
memleketidir ve pek zayıftır. Almanya'ya karşı o, bir 
sanayi şehri yanında fakir bir kenar maha/Jc manzara
sı arzeder. lktısaden onun tabiidir. 

ltalya'nın bari ham maddeleri bol olsaydı! Hiç ol
mazsa Almanya'ya bol gıda maddeleri satabilseydi; fa
kat hiç bir şeyi, veya pek az şeyi vardır. Meyvalar, 
turfandalar, biraz zeytinyağı ve o bira içiciler için bi
ıaz da şarap. Buğdaya gelince mahsulü ancak kendi 
ihtiyacına yeter. Esasen alman/ar hamurlu şeyleri pek 
ziyade istihliık etmezler. Bunların haricinde ita/ya bi
raz ipek, biraz kükürt ve civa istihsal eder ki Almanya 
bunları lspanya'da da bulabilir. 

Buna mukabil, Almanya ona kömür satan yegane 
memlekettir; fakat yirmi milyon ton kömür pahalıdır,· 
bu nasıl ödenecektir? Heyhat! Başabaş mübadele im
kansız olduğuna göre, bu ancak, eve/il. sınai. sonra ma
li, askeri ve nihayet siyasi bir tabiiyetle ödenecektir. 

Daha dün ita/yanın Balkanlarda Almanınkine ay
kırı menfaatleri olduğuna işaret ediliyordu. Fakat bu
gü'n bunun sırası değildir. Almanınkine aykırı olsun 
olmasın, ita/ya yakında menfaatlerini müdafaa etmek 
hakkını büsbütün kaybedecektir. Balkan ve Tuna dev
letleri içinde mihver tarafını tutmak istiyenlerin Ro
ma ile Ber/in arasında tereddüt edecekleri kime anla
tılmak isteniyor? Aradaki kuvet farkı Tuna ve Bal
kanlar üzerinde nüfuz bahsinde iki devletin müsavi 
rol oynamalarına imkan vermiyecek kadar büyüktür. 

Sonra bir harp patladı mı ltalya'nın vaziyeti de 
derhal fec1 bir şekle girer. 

Beş hudut: Alp dağları, Sahranın ve Çat gölünün 
temadi ettirdiği Tunus, Mısır SudaniyJe temadi eden 
Mısır, On iki adalara f'ek yakın olan küçük Asya, ni
hayet bizzat deniz, Sicilya ve Sardonya abloka edile
Hkleri için müdafaası güç olan muazzam deniz hu
dudu. 

Mihver mailııp edildi$1 ta•dird• Yuco"1nv Jaudu 

dunu, ve her hal ve vaziyette Arnavutluk hududunu 
zikretmiyorum. Yunanistan da lngiltere, Fransa ve 
Türkiye ile mutabıktır. Habeşistan hakkında da bir 
şey söylemiyorum. 

ltalya'nın siyasi mahareti kimsenin meçhulü değil
dir, fakat şurasına da işaret ederim ki, ita/ya 1870 den 
1914 e kadar iktısadi istiklfJlini muhafaza etmiştir. Bu 

yüzden canının istediği gibi hareket etmekte serbestti. 
Bu istiklal sayesinde, 1922 den sonra ltalya'yı Alman
ya'nın hasmı, sonra Bitler iktidara gelince dostu, son
ra 1934 de tahkire ve tehdide kadar hasmı, sonra gene 
dostu ve müttefiki olarak görüyoruz. Fakat bu istik/§/ 
ölmüştür: O güzel günler artık tarihe karıştı. 

Bununla beraber ita/yan dehası seliıbetin zıddıdır. 
ltalya'nın tabiat değiştirmiş olduğunu ben kendi he
sabına sanmıyorum. Avusturya - Macaristan artık 

mevcut değildir. Eski zamanın zayıf ve ölüm halinde
ki rakibi mevcut değildir. Bugün Alplar üzerinde Vc
nedik ve Milano'dan dört adım ötede muazzam bir im
paratorluk vardır. 

Pierre Dominique - La Republique 
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19.74 m. 1!>1115 Kes./ 20 Kw. 
'J.'.A.P. 

!1.70 m. 9'1J5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
PAZARTESİ - 29 - 5 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZICt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a • 

jans ve meteoroloji haberle -
ri . 

13.15 MÜZİK (Hafif muzik 
Pl) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Oda müziği -

Pl.) 
19.00 Konuşma (Doktorun na

ti). 
19.15 TÜRK MÜZiCİ (Karş -

şık promram - Fasıl heyeti). 
20:00 Memleket saat ayarı, a -

Jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 TÜRK MÜZİCİ : 
İdare eden MESUT CEMİL 
Ankara Rodyo&u Kume He -
yeti. 

21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahviyat kambiyo 

• nuku tve ziraat borsası 
(Fiyat.) ' 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Konuşma: Folklor (Ha

lil Bedii Yönetgen). 
21.45 MÜZİK (Virtüozlar) pi. 
22.00 MÜZİK (K!içiık Orkes

tra - Şef: NECİP AŞKlN): 
1 - Walther Schrader - Ak -
şam ~zeri (Hazin parça) 
2. • Zıerrer - Eşkiya apere -
tınden - Potpuri. 
3 - Hans Stlip - Marş 
4 - Cari Robreth - Tezat o
peretinden - Potpuri. 
5 - .J· Strauss - Cenup çiçek _ 
lerı 

23.00 Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 

23-15 - 24 MÜZİK (Cazband • 
Pi.) 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK KO.NS 
LER: 8.15 Ştutgart-9 
lin - 12.3 Varşova - 1 
Strazburg - 15.20 Stokh 
- 16.45 Prag. 

ODA MUSİKiSİ: 8 M .. 
8.15 Kolonya - 10.15 Sa 
rıik - 11 Viyana - 15 JI 
burg - ıs Laypzig - l 
Königsberg - 21 Pariı -
T.T. - 22..20 Doyçland Z 
der - 22.30 Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ : 
Breslav - 9.15 Konigsb 
- 9.30 Beri in - 11.30 Do 
land Zender - 13.40 LU 
semburg - 15.10 Viyana 
15.30 Sarbriik - 17.15 R 
- 18 Kolonya -19 Bret 
19.30 Stokholm - 20.45 St 
burg - 21.45 Roma. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart 
s.): 6 Hamburg - 7.30 P 
- l 1 Ştütgart - 12 Ştut 
- 16 Kolonya - 19.50 L 
don - Recyonal. 

ORG KONSERLERİ VE JC 
ROLAR : 7 Kolonya - 9 
Kolonya - 10 Frankfurt 
11 Hamburg - 11.10 Br 
lav. 

HAF1F MÜZİK: 12 Hambu 
-:- 16 Viyana - 20.15 La 
zıg, Ştutgart - 20.30 Kol 
ya - 23.30 Viyana 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Br 
Ja~ - 9 Stutgart - 9.45 Sa 
ruk - 10.30 Münih -
L~ypzig - 12.5 Prag -
Vıyana - 19 Münib -
Budapeşte (Sigan orkestr 
Si). 

DANS MÜZİÔİ : 20.15 Be 
lin, Königsberg -21.40 S 
ya - 22.5 Varşava - 22. 
Brıiksel, Floransa _ 22 
K;ılonya - 22.45 Droytv 
Lıyon - 22.55 Lüksembu 
- 23 Floransa. Milano, Ro, 
ma - 23.5 London • Recyo 
nal - 24 M ünih. 

19 Mayıs 
Yurtta gençlik ve spor bayramı 

( 

Sıvaı gençliği bayrama gidiyor 

Bartın orta okul talebeleri bayramda 

yok .• Hele dostluğa, hele arkadatlığa .•• Asla inan
mıyorum .• Bundan sonra inanamam da... Çabuk •.• 

ES 
yumruklamak ihtiyacını duydu. Kafasında, o eski 

Bedri, derhal defol git ... Tahammül edemiyeceğim 
ve seni tokatlıyacağım ... " 

Arkadatının Üzerine doğru yiirüdü. Bedri tabii 
bir müdafaa vaziyeti almııtı. Ömer, zor zaptettiği 
anlatılan ellerle onu omuzundan yakalamağa çalJ!
h, buna muvaffak olamayınca iki eliyle birden ve 
şiddetle Bedriyi kapıya doğru itti. O zamana kadar 
tat kesilmiş gibi hiç ses çıkarmadan duran Macide 
bir çığlık kopardı. 1 

Bedri geri geri sendeliyerek orada tutundu. E
liyle kapının mandalını aradı. Bu sırada Omerin her 
tarafı sarsılarak biraz evel kalktığı iskemleye çök
tüğünü gördü. Başı derhal göğsüne düten genç a· 
dam omuzlan sarsılarak ağlıyordu. Bedri ona sahi
den acıyarak baktı. Kendi gözleri de yaıarmıfh. 0-
mere mi, kendine mi, Maddeye mi daha çok acıdığı
nı bilmiyordu. Gidip gitmemekte bir an tereddüt 
etti, sonra genç kadına bakarak: 

"Görüyoraunuz ki size yardım etmem imkansız .• 
Bu çocukla tek başınıza meıgul olmanız lazım ••• 
Allaha ısmarladık!,, Dedi. 

19 

Macide bir müddet olduğu yerde kaldı. Bedri
nin ayak sesleri halı döıeli salondan geçip merdi
venlerde kaybolduktan sonra ortalığı yalnız Ome
rin kesik ve hafif iç çekiıleri dolduruyordu. Genç 

kadın kocasının bu haline uzun uzun baktı. ilk defa 
olarak içinde merhamet ve alakadan ziyade hiddet 
vardı. Birkaç kere aidip onun kaf aamı, yüzünü 

ve daima cevapsız kalan sual zonklayıp duruyordu& 
"Ne hakla? Ne hakla? Bana bunu ne hakla yapı
yor?Ben ne yaptım?Ben herkesin oyuncağı mıyım? 
Ne hakla! .... ,, Ve bunları düıündükçe kızgınlığı da
ha çok artıyordu. Nihayet kendini tutamıyarak (). 
meri omuzundan yakaladı ve sarstı; biraz evel Bed-
ri kapıya doğru sendelerken çıkardığı feryada ben• 
ziyen bir sesle: 

"Kalk!,, Dedi. ''Kalk ve arkasından kof ... Senin 
gibi bir deliye iyilikten batka hiç bir• teY yapmamı!J 
olan bir insanı bu kadar yaralamağa nasıl cesaret 
ettin ... Ancak ondan sonra seninle konuıabilirim ..• 
Git! ... Bedriyi bulup yaptıklarına piıman olduğunu 
söylemeden benim yüzüme bakma ... Ben de ancak 
o zaman senin yüzüne bakabileceğim .•. Aman ya· 
rabbi .•• Sen ne kadar alçalabiliyor muşsun... ().. 

mer ... Bu kadarını tasavvur edemezdim. Herkesten, 
bütün insanlardan, anamdan, babamdan böyle şey· 
leri umar, senden beklemezdim ... Neler yaptığının, 

neler .Oylediğinin farkında mıaın ... Bana daha bü
yiik bir fenalık edemezdin ... Söyliyecek şey bulamı

yorum ..• Çok fena yaptın Omer ..• Ağlamak bir şey 
ifade etmez ... ,, 

Omer başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı. Maci
deye uzun uzun baktıktan sonra yerinden kalktı. 
Ellerini karısınm omuzlarına koydu. 

"Galiba hakkın var!,, Dedi "Ben senden, daha 
doğrusu sizden fÜphe ettikten sonra naaıl yaşıyabi

lirim? Şu sözlerin inaanı daha çok kuşkulandırabi· 
lirdi ••• Fakat bana, yallln söylemediğini isbat 9ıttİ. 

(Sonu var) 
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Yem işlerde maden ocağı 
s_adece sebzelerle ve yemitlerle 

ıeçınmek iddiasında olanlara ıo· 
r~raanız, onlar sebzelerle yemitle
rı · n .. uısanları tamam tamam beıle-
mege de Y t' •. b . 
1 e ııecegı ceva mı verır .. 
er B lk" · e ı, fakat okkalarla yemek 
f~rtiyle ..• Bizde sebzelerle yemiıle
~~ renkleri ve ~okuları insana aağ-
1'.k verdiğini ili.ve ederler. Hekim
' le renklerle mikrop telef etmek 

usulii rkı • d b. d • _._ ~• ıgın an erı, ogrusu, 
re..,.Je sa ·ık d b" .. b b & ı arasın a ır munase .. 

et ulunduğu fikri yabana atıla-
maz. Kok 1 (' • koku . U ara ge ınce, ıarmıaagm 
ğ "Yle mikropların telef oldu
ri~ııa .. tüphe olmadığı gibi, yemiıle -
l l'gu•el kokulariyle - hele çilek
fe ıınonun kokularından - insana 
erahlık geldiği inkar edilemez ... 

k Bununla beraber, timdilik, her
eı Yenıiıleri vitaminleri, bir de, 

maden( · . . h d erı ıçm, em e ıeve ıeve, 

Yer. Y · 1 d k" · · 1 d h emı§ er e ı \·ıtamın er en 
I erkesin kulağı dolu ise de maden
ber ? kadar meıhur değildir. Hal
. ~· onlar da hayatımız, sağlığımız 
'Çın lü•umlu ıeylerdir. Kimisi vü
~u~tımuzun terkibine girer, bunlar 
d u Utınıazıa vücut tamam olamaz 
ttııektir. Kimiıi de vücudumuzun 

~etaboJizması için mutlaka lüzum
u~ur... Madenleri bize yalnız ye

ınııler vermezlerse de bu mevsimin 
en lezzetli gıdalan olan yemiılerde 
he kadar maden bulacağınızı merak 
ederaeniz, her yemjtin yüz gramın
da miligram hesabiyle : 

b Bütün nesiçlerimizin terkibinde 
ulunan ve ekıik olunca hayatı pek 

kıaaitan potasyum madeninden: çi
lekte 87, kirazda 256, kaysıda 200, 
kurusu kiikiirtlenmit olmazsa 1,833, 
feftalide 268, taze erikte 1100, ku
rusunda 950, kavunda 260, kar
l>uzda ancak 73, armutta 130, elma
da 120, taze iizümde 250, kuruıu 
kiikijrtlenmit değilae 850, üzümün 
~abuklarını çıkanraanız ancak 106, 
ıncirin tazeainde ancak 5, fakat ku
rusunda 87, portakalda 187, man
darine de 155, limonun ıuyunda 
135, onu portakal gibi yiyebilirse
niz o va.kit 170, ahudududa 224, 
b_eyaz dutta 190, karadutta 257, ye
tıl zeytin bu bakımdan en zengini
dir, 1526, muımul da bile o made -
ni bulursunuz 246, ayvada 203. Bu 

l<ad~r IAzund.-... r ';kat- b.;;un hepsi
ni yemiılerden çıkarmak isterseniz, 
o kadarına mideniz dayansa bile, 
yemiılerin pahasına göre, keseni
zin haline acınır. 

Gene vücudumuzun terkibinde 
en ziyade beyinde ve kemiklerde 
bulunan fosfor madeninden: çilek-

Yugoslavya serbest 
ve müstakil 

kalmak istiyor 
Lorient, 28 a.a. - Milttefik prk 

ordusu eski muharipleri federasyonu· 
nun kongresi bugün mesaisini Fran
sa, Yugoslavya, Yunanistan ve Ro
manya arasında bir dostluk tezahilril 
ile bitirmittir. 

Yugoslavya'nın Paris orta elçiıi 
Puriç bu sabah öliller abidesine Yu
goslavya renkleriyle bağlanmıt bir 
bilket koymuş ve bu merasimde Yuna
nistan ve Romanya ataşemiliterleri 
ile diğer bir çok zevat hazır bulun
muştur. 

Kongre münasebetiyle verilen zi -
yafette bir nutuk söyliyen Puriç, 

fransızların fevkalade kalkınma ha
reketini kaydettikten ıonra bütün es
ki muharipleri yugoslav kardeşlerine 
bağlıyan silah kardeşliğinden bahset· 
miş ve demiştir ki : 

Yugoslavya'nın coğrafi ve askeri 
bir ehemiyeti vardır. Bu ehemiyet o· 
na dirayetli ve ihtiyatlı bir siyaset 
takibini emrediyor. Yugoslavya sade
ce bir ihtil:ifa meydan vermemeğe ça
lışıyor. Çünkil böyle bir ihtilaf sürat
le umumileşebilir. Yugoslavya bugün 

te 25, kirazda, kaysıda 23, kuru
sunda 118, ıeftalide 70, taze erikte 
18, kurusunda 95, kavunda 18, kar
puzda pek az 3, armutta 9, elmada 
10, taze üzümde 19, kurusunda 80, 
portakalda 22, mandarinede 12, li
monun suyunda 10, fakat kendisin
de 20, ahududunda 29, beyaz dutta 
28, kara dutta 35, muımulada 28 
miligram bulunursa da haıka ye
miılerde bu madeni aramağa değ

mez. F oıfor madeninden bize gün
de bir buçuk, iki gram lizımdır. 

Çelik bütün vücudumuzun hüc
relerinde bulunduğu gibi en ziyade 
kanın kınruzı küreciklerinde bulun
duiundan ona kanımızın kırmızı bi
beri derler. Kırmızı biber vitamin 
kaynağı diye töhret aldığındanbe
ri, çelik bu nisbetten dolayı - en
düstride olduuğ gibi - vücut kim -
yaaında da büyiik ehemiyet kazan
mııtır. Bundan bize günde ancak 
10 nihayet 20 miligram kifayet et
tiği için yemiılerde de çelik pek az 
bulunur, yahut yemiılerde az bu
lunduğu için vücudumuz azla ka
naat eder. Çilekte 0,7 miligram, ki
razda 0,38, kayaıda pek az 0,4, fa
kat kurusunda 5 miligram. Günde 
200 ıram kuru kaysı yiyebilirseniz 
vücudunuza lüzumlu olan çeliği 
onda bulabilirsiniz demektir. Ka
vunla karpuz çelik için yenilmezse 
de birinciıinde 0,4, ikincisinde 0,25 
miligram çelik bulunur. insan bir o
turuıta büyücek bir karpuz yiyebi -
leceğinden onda lezzetli bir §erbet
ten baıka bir de kuvet ilacı bulacak 
demektir. Üzüm tane ile değil, sal
kımla yenildiği için kana kuvet ve -
rir derler. Bir kilo üzümü kabukla· 
riyle birlikte yiyebilirseniz o kada
rında 1,20 miligram çelik bulursu· 
nuz. 

Y emiıler bize lüzumlu maden
lerden daha birçoklarını verirler. 
Fakat yukarıda yazdığım sayıların 
hepıi güzel kokulu ve tatlı sulu ye

mitlerin içindeki madenleri göster

mekle beraber gene kuru oldukla -
rından içinizi ııkmamak Üzere daha 

ileriıini aöylemiyeceğim. 

Zaten bu kadarı da insana ye
m.itleri ıevdirmeğe yetiıir. İ•tediği· 
niz kadar ye.mit yiyemiyorsanız 
lük• eıyaya k.udretınız yetmıyor de· 
mektir. O halde bol bol yeıil zeytin 

yemenizi tavsiye ederim. O da bizim 

milli mahsulümüzdür, hem de çin. 
kodan baıka her türlü madeni var -

dır. Çinko bulmak için de sarımsak 
yer•İnİz. İkisi birleşince en ucuz 
maden ocağı olur. G. A. 

Oğlumuz 
Şehir Tiyatrosunun 

4 perdelik komedisi 

Bu akıam lam 21 de 

Y enitehir ULUS sinemasında 
Bu temıil İçin numaralı biletler 

sabahtan itibaren sinema 
kiıesinde satılmaktadır. 

12,15 matinesinde son defa 

Denizaltı D - 1 
14 - 16 - 18 matinelerinde 

Yakan puseler 

TlNO ROSSI - VlVlAN 1 
ROMANCE 

----·-..... '''"' ""':::.:2.:~J 
Polonya Hariciye Nazırı 

Moskova'ya gidecek 
takip ettiği siyasetle sulh için, kendi-
sinin ve Fransa'nın ıulhu için çalışı. Faris, 28 a.a. - "Le Sair" gazetesi
yor. Eğer Yugoslavya komşulariyle i- nin verdiği bir habere göre Polonya 

· · k · · b "kh . nın askeri kuvetini artırmak için Sov-
yı geçınme ıstı yorsa, u, ıu unet ı- . . ... . 

· d ı k k d' 1 d' V yetler Bırlıgı tarafından verılecek 
çın e ça ışma ma sa ıy e ır. e 1 • · .. .. k ü 

h b. .. .. k . . 1. malzeme mese esını goruşme zere 
. .. Polonya arıcıye azırı, ovyet -sonra ar ın onune geçme ıçın e ın •

1 

H · · N S hü 

den ge~enı yapmış ol~ca~ından d~la- kümetinin daveti üzerine, Moskovaya 
yı da vıcdanen müsterıhtır. Bu aıya- "d kt" 

b. . b' k' gı ece ır. set ne ır z.if, nede herhangı ır ım-

seye yaranmak ıiyaseti değildir. 

Yugoslavya serbest ve müstakil 
kalmak istiyor. Dünyada hiç bir dev
let yugoslav milletini korkutamaz. O
nun cesareti ve kıymeti herkesçe mil -
sellemdir. 

al uğruna çarpışmışlardır, daima be · 
raber kalacaklardır. Çünkü onların 

menfaatleri birdir. Benim kanaatim 
tudur ki, her iki milletimiz istikbali 
emniyetle ve ıilkOnetle derpiş edebi

e- lir, 

Parti Büyük Kurultayı m ü n a s e b e ti y 1 e : 

Karar 
(Başı 1. inci sayfada) 

!atmalarda takip edilen metod sis
temle§irıe insanlık i.leminin istikba
li iç.in de birçok enditeler ortadan 
kalkar. Asıl bizim için en büyük te
minat hükümetimizin vakaların pe
ıinden sürüklenmiyerek tedbir al· 
makta hi.diselere takadüm etmesi, 
vaziyete hikim olmasıdır. 

Yirmi yıl evel Sıvas'ta toplanan 
Birinci Kurultay bütün yurddaıları, 
vatanın istilidan kurtarılması ga
yesi etrafında birleıtirdi. Bugün 
Ankara'da açılacak olan Beıinci 
Büyük Kurultay vatanın yeni isti
li.lardan korunmaıı tedbirlerinin 
vücuda getirdiği emniyet havası 
içinde vazifesine ba§hyacaktır. Be
nim görüt ölçüm ile 1919 baharında 
bir ecnebi istil& ordusunun İzmir 
sahillerine çıkmasiyle 1939 baha
rında batka bir istili. orduıunun 
Balkan yarımadasının garp parça
sına çıkması arasında Türkiye'nin 
mukadderatına tesir bakımından 
pek büyük bir fark yoktur. Yeni 
harp vasıtaları Akdeniz'de ve Ada
lardaki yeni vaziyet ve nihayet Ro
ma imparatorluğunu yeniden kur
mak edebiyatı yapılırken yarım a· 
ğızla yapılmıt imalar bir arada 
mütalea edilince bu mukayeaedeki 
mübaliğa payı asgari haddine İner. 

Evet, karar günleri .•• Biz şimdi 
milletler arası vaziyetin tesiri altın
da devletin aldığı büyük karar gün
lerindeyiz. Aynı zamanda Parti Ku
rultaylarının toplanma günleri 
Türk milletinin büyiik karar günle
ridir. 

Bizler, Tiirk milleti olarak Os
manlı imparatorluğundan yeni dev
re siyaıi ve iktısadi esaret altında 
ezilmit içtimai ve medeni seviyesi 
düıkün, yolsuz, vasıtasız, sanatsız, 
sanayisiz, vicdan hüriyetinden mah
rum, milli anlayıfı geri, iptidai va
sıtalarla çalıtır ve yarı yaıar, yarı 
sürünür, ıuursuz ve dirliksiz bir 
insan yığını halinde intikal ettik. 

Önceleri yurdun istikli.Ji için 
(Müdafaai Hukuk Cemiyeti) hü
viyeti altında iç ve dı§ düımanlara 
kartı kavga bayrağını açan ve de· 
rin bir idealimizin mukavemet edil
mez ateıi ile önüne gelen bütün a
zdı engelleri yakıp yıkarak temizli
yen Cümhuriyet Halk Partisi sonra
ları milli, içtimai ve aiyasi hayatı
mızda uzun zamanalardanberi bi-
' Jn.uıay ......... _ _. __ ...__ .. ı.a.- • - "'urıne te-
lakkileri Jıilip aüpiirerek Türk vata
nında diri ve ileri bir milletin göz
ler kama§lıran hayatını tanzim et
mittir. 

Dört yılda bir toplanan Parti 
Kurultayları biri ötekini tamamlı
yan kararlarla Partinin ana pren
siplerini ve diğer esaslarını tesbit 
ederek bütün dünya rejimleri ara
sında yeni Türkiye'nin rejim sima
smı belirtmiıtir. Bu suretle her tat
bik edildiği memlekette ha§ka te
lakki edilen ve her lügatta baıka 
m&naya gelen siyasi mefhumların 
bizim rejimimizdeki mahiyetleri ay· 
dınlatmıştır. 

Partinin Türk ulusuna hizmet yo
lundaki çalıımalarının en kıymet

lisi ıiyasi ve içtimai hayatta yaptı
ğı rehberliktir. Faal Parti vazifesi 
alan Partili arkada§larımız için hiç 
bir imtiyaz tanımamak, Partisiz 
yurddaılara eksik bir gözle bakma
mak ve Parti hizmetinde bulunma· 
nın kartılığını millete hizmetkar ol
mak teli.kkisinin temin ettiii ıeref
le ödemek milletle Parti arasını sı· 

cak tutan esaslardır. 

Parti prensipleri daha düne ve hattA 
bugüne kadar yer yer bütün insan
lık kitlelerini biribiriyle çarpııtıran 
ve milletleri parçalara ayıran din, 
ırk, sınıf telakkilerinin doğurduğu 
kinleri, tezatları ve ihtirasları kö
künden sökerek kaldırmııtır. Tür
kiye'de İnsanlık ve yurddatlık hak 
ve ıerefinde cins farkı da kalma
mı§tır. Bunlar içtimai adaletin ve 
içtimai muvazenenin esasını tetkil 
eder. 

Parti, devletle milletin münase· 
betleri, devlet otoriteıiyle yurddaı· 
)arın hakları, hüriyetleri ve masuni
yetleri arasında da muvazeneyi 
kurmuıtur. Milli Şef'i.ı (cebirden 
ve anarıiden uzak) fonniilü bu mu
vazenenin en kısa ve en arüzel ifa
desidir. 

Türkiye'de Kamutay'ın itimadını 
kazanmıt bir hükümetin otoritesine 
payan yoktur. Fakat öte taraftan 
da hükümet Meclis'in fasılasız mu
rakabesi altındadır. Partinin Mec• 
lis grupu yalnız hükümetin mura· 
kabesinde değil kanunların yapılı
ırnda da, Büyük Parti Kurultayı

nın teshil ettiği rejim es~lanna ve 
ana prensiplere uygunluk bakımın
dan devamlı bir dikkat aarfeder. 

Parti Büyük Kurultayı Türkiye'
de en yüksek siyasi kurumdur. Ku
rultay Parti çalıtma usullerini, Par
ti heıaplarını gözden geçirmekle 

günleri 
beraber en mühim it olarak devlet 
rejimi için lüzum gördüğü esasları 
koyar. Bu esaslar devletin, hiikü
metin ve Parti Meclis grupunun 
dört yıllık çalıtmaaı İçin en kati di
rektifi tetkil eder. 
Partimizin metodlarında mevcut o .. 
lan ve ba§ka hiç bir milletin parti 
hayatında tatbik edilmiyen bir ça
lıtma tarzı yeni Türkiye'nin sima· 
aın:a demokratik bir hususiyet ver
mektedir. 

Partinin her yıl toplanan ocak 
kongreleri ve iki yılda bir toplanan 
kaza ve vili.yet kongreleri iki kon
gre arasında geçen zaman zarfında 
beliren ihtiyaçlara göre dilek ve 
isteklerini teshil ederler. Bu kon
grelerde en büyük hükümet me
murları ile belediye reisi, belediye 
ve vili.yet hususi idare meclisleri 
i.zi.ları hazır bulunurlar. Hükümet 
ve belediye reislerinin dilekler hak· 
kında kongre huzurunda izahat ver· 
meleri ve bunlardan mahallinde ya· 
pılabilecek olanların tatbikiyle dev
let merkezine ait olanların da Bü
yük Kurultay'a gönderilmesi ve Ku
rultay kararına bağlananların bükü 
metçe ve Meclisce tatbik sahasına 
konulması milletin siyasi faaliyet 
sahasında yalnız mebus, belediye 
ve vili.yet meclisler~ seçimlerinde 
rey vermekle kalmıyarak devlet i
daresine ve mahalli idarelere fası· 
la.sız bir surette doğrudan doğruya 
i§tİri.kinin tam bir ifadesi olur. 

Beıinci Büyük Kurultayın açılma
sı münasebetiyle Parti kongreleri 
ile Kurultay'ın mahiyeti, çalııma 
tekli ve yeni Türkiye reJımının e
saslarına umumi çizgilerle temasta 
bulunmayı faydalı saydım. 

Yeni Türkiye'nin rejimi hiç bir 
rejimden kopye edilmiı değildir. 

Bu büyiik eaerde bütün heıeriyetin 
uzun asırla çplıtma, dütünme ve 
çarpı§malarla elde ettiği tecrübe 
neticelerinden damlalar vardır. 
Parti programı yaparken insanlık 

Aleminin mÜfterek mirası olan bu 
neticelerden istifade etınekle bera
ber bütün esaslarımızm en ziyade 
hayata, kendi iç ve öz hayatımıza 
uygunluğu birinci derecede göz ö
nünde tutmuıtur. Liberalizmin a
nartisi, sosyalizmin ımıf kavgası, 

beynelmilelciliği ve otoriter idare 
aiat ... inin devlet kurmak ve itlet
mekt halkın reyını ve mütaleasmr 
ve milli zekinm yardımmı hiçe say· 
ması gibi millet beraberliğ'ni bo
zan, milli kuvetleri dağıtan zararlı 
unsurlar aklı selimin filtresinden 
süzüldükten sonra yeni reimin ken
dimize pek yakı§an çehresi meyda· 
na çıkmııtır. 

Biz yurdumuz, istiklilimiz ve hü
riyetimizle inkıli.bımız, rejimimiz 
ve partimizle, devletimiz ve mille
timizle, hepimiz, her ıeyimiz hep 
birden bir tek varlık tetkil ediyo
ruz. Bütün yurdda§lar hep beraber 
hu büyük ve mukaddes varlığın ko
runması ve yükselmesi ıçın Milli 
Şef'imizin etrafında toplanarak ha
zır duruyoruz. Biz derin tarihimi .. 
zin ıerefini, ıstırap günlerimizin a
cısını beraber tadıyor; aröğsümüz 

ümidlerle dolu olarak parlak ve 
fevketli bir İstikbale beraber gidiyo
ruz. Bizi biribirimizden ayıracak, 

hiribirimizden soğutacak §eyler mi 
söylüyorlar 7 Bu telkinler nereden 
ve kimden gelirse gelsin inanmıya· 
cağız, biribirimize dayanacağız, bi
ribirimize güveneceğiz, yaıarken ve 
çalıtırken kafamızı, zeki.mızı kul
lanacağız. Daha doğrusunu bulmak, 
daha iyisini yapmak, daha ileri, çok 
ileri gitmek için konufacağız, ko
Dufturacağız, hem tenkit edeceiiz, 
hem kendimizi tenkide arzedece
ğiz. Biz tenkit ederken haklı ve in
saflı olmağa, bizi tenkit ederlerken 
tahammül ve müsamaha gösterme
ie alııacağız; hem tenkit etmesi
ni hem de itaat etmesini bileceğiz. 
Kafaları taı olmuı ve dilleri tahta
la§mıt bir insan yığını büyük hadi
seler karşısında iirkmeğe mahküm 
ıuursuz bir sürüden haıka bir §ey 
değildir. 

Milli zindeyi veren hesap formü
lünde nüfua adedini gösteren ra
kamlar en tesirli yeri İfgal etmez
ler. 

Partinin Beıinci Büyük Kurulta
yına haııarılar dilerim. Türk milleti
ne ve onun aıil bir timsali olan Par· 
ti Kurultayına hürmet; bugünkü 
varlığımızı kendisine medyun oldu .. 
ğumuz Ebedi Şef Atatürk'e minnet 
ve rahmet olsun. 

Recep PEKER 

Valansiya'da tevkifler 
Valansiya, 28 a.a. - Dahili harp es

nasında cinayetler işlemiş olmakla 
maznun yüz kişi dün gece ve bu aa -
bah tevkif edilmiştir. 
Diğer taraftan Alicante'de yirmi 

müfrit tevkif olunmuştur. 
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Başvekilimizin dün 
radyodaki hitabeleri 

(Ba~ı 1 inci sayfsdd 

lar biribirine o kadar sıkı bir §ekilde bağlıdır ki, birini diğe
rinden ayırmak imkansızdır; dünyamızı altüst eden siyasi 
ve içtimai buhranların memleketimizde makes bulamaması
nın en büyük sebebi İ§te budur. Eğer geçmİ§ zamanlardaki 
hadiıelerden alınan derslerin istikbalde de milletlere rehber
lik edebileceğine iman ediyor•ak, §İmdiye kadar milletimize 
en büyük iyilikleri temin ettiğine §Üphemiz olmıyan ba te
miz birliği bütün kuvetimi:zle korumaya ve kavetlerulirmiye 
çalışmak hepfrni.zin milli borcumuz olmak icabeder. 

Muhterem yurttaşlarım, 
Daima şu noktayı göz önünde bulundurmak lazımdır: Şimdiye kadar 

başarılan işlere 1olakıp da artık hedefe vardığımızı ve her işi tamamladığı • 
mızı zannetmiyelim. Önümüzde henüz yürünecek uzun yollar var
dır. Fakat; arkada bıraktığımız bir kaç yıllık bir zaman zarfında, 
asırlarca uğraşılsa yapılamıyacak işleri başarabildiğimize bakarak 
ve geçmişin heyecan ve feragat m"§alesini önümüze katarak istik· 
bale doğru azim ve cesaretle yürü mi ye devam edeceğiz. Yurdumuzu; 
türklüğün, insanlıkla beraber başlıyan tarihine ve kökleri ma· 
zinin karanlıklarına kadar uzanan medeniyetine yakışır bir memleket 
haline getirmek; milletimizi şAnına layik bir saadet ve refah seviyesine 
eriştirmek hepimize terettüp eden bir vazife olduğunu asla unutmıya • 
cağız; bizi bu işte muvaffak edecek en büyük amil, feragatimiz, usan • 
madan çalışmaklığımız ve hiç sönmiyecek olan milli heyecanımızdır. 

Muhterem ve aziz yurddQ§larım, 
C. H. Partisinin Beıinci Büyük Kurultayı, bir taraftan memle

ket işlerini müzakere ederken, diğer taraftan kendi programı ve 
nizamnamesi üzerinde de tetkikat yapacak ve belki bazı eıaalan, 
şimdiye kadar yapılan tecrübelere göre, ya ilave ve yahut tay ve 
tadil edecektir. Y Qfamak ve tekamül etmek istiyen her ıiyari uz
viyet gibi, inkılapçı olan C. H. Partisi de daima "realite" ye inti
bak etmekle vazileıini daha iyi bir şekilde ila edeceğine kanidir. 
Hedefimiz; millet ve memleketi, maddi ve manevi bakımdan 
doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe kavuşturmaktır. Büyük Kurultayın 
bu seferki toplantısında ba§aracağı iflerin özü de budur. 

Son söz olarak ıevgili yurddQ§larımı selamlarken, güzel vatanı
mızın büyük ve kahraman evladı ve C. H. Partisinin yapıcısı ve 
Ebedi Rei~i Kemal Atatürk'ün yüksek hatırasını sevgi ve •a;ııgı 
ile taziz ederim. Ve Onun izinde bizi daima ileriye götüren ve da
ima götürecek olan Şefimiz, Değişmez BQ§kanımız lımet lnönü'nü 
hürmetle selamlarım. 

Federasyon 
güreşçilere 

ziyafet verdi 

B. terbiyesi G. direktörü 

sporcularla konuştu 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü güreş federasyonu, Türkiye Grc -
ko - romen güreş birinciliklerine İ§ti
rak eden sporcular şerefine Turan lo
kantasında bir akıam ziyafeti vermiı
tir. 

Ziyafette, bütün güreşçiler, Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü Tümgene
ral Cemil Taner, Genel Sekreter B. 
Cemal Gökdağ, genel direktörlük ve 
güreş federasyonu erkanı, müsabaka
ların hakemleri, antrenörler hazır bu
lunmuşlardır. 
Yemeğin sonunda, Federasyon Re· 

isi B. Vehbi Emre, birincilikler mü -
nasebetiyle yurdun 20 muhtelif böl -
gesinden gelen güreşçileri selamla -
mış, minderdeki galibiyet ve mağ!Q -
biyelin orada kaldığını ve merdliğin, 
insanlığın tiarı olan güre§çiliğin 
gençlik arasında samimi kardeşliğin 
teessüsüne vasıta olduğunu aöyliye -
rek elemanlara çalışma azimlerini ar
tırmalarını tavsiye etmiştir. 

B. Vehbi Emre, bu toplantının ba • 
sit bir içtima olmadığını, memleketin 
uzak köşelerinden gelen gençlerin bi
ribirleriyle tanışmaları ve anlaşmala
rı bakımından değerinin büyük oldu
ğunu bilhassa tebarüz ettirmiş ve söz
lerini feragatle çalışan idarecileri 
tebrik ve alakalarından dolayı büyük
lere teşekkürle bitirmiştir. 

Bundan sonra, Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörü Tümgeneral Cemil 
Taner, güreşçilerle samimi bir görüş
me yaptı. Hulasa olarak yazabildiği -
miz konuşmasında sayın general şun
ları söyledi: 

-·- Aziz türk pehlivanları, 
Türk pehlivanları deyince bunun 

deialet ettiği manayı şilphesiz takdir 
edersiniz. Pehlivan demek: ahlakı 

düzgün, karakteri sağlam, küçüğünü 
seven, büyüğünü sayan, düşmanına 
daima hakim olan türk demektir. Siz
lerle konuşmak fırsatını elde etmek 
vesilesiyle Avrupa güreş Ja1Dpiyona· 
sına iştirak eden pehlivanlarımızdan 
bahsedeceğim. Gilreşçilerimizi bura • 
da takdir ile anarım. 

Kendileriyle görüştüğüm alSkalı 

zevat ve mütehassıslar arkadaşlarımı
zın aldıkları neticeleri birer birer i -
zah ettiler ve her birinin güreşlerde 
aldıkları neticeleri birer muvaffaki -
yet olduğunu gösterdiler. Ben bunun 
böyle olduğuna katiyetle kani oldum. 
Gönül gerçi hep birincilik almamızı 

arzu ediyor. Fakat bu müsabakalara 
ait şartlar göz önUnde tutulursa ar -
kadaşlarımızın başarılarını kabul et
mek llzımdır. Bize bu vaziyeti temin 
edenleri, bizden ileri teknikli Iaveç, 
Norveç ile boy ölçCşmeğe hazırlıyan
ları huzurunuzda tebrik ederim. 

Halkevi köycülük 

şubesinin dünkü gezisi 
Ankara Halkevi köycülük şubesi 

üyelerinden bir grup dün sabah er -
kenden Ankara'dan hareketle evela 
Karapürçek sonradan Tadlar köyüne 
uğramışlardır. Ü ye doktorlar hastala
rı muayene ve parasız ilaçlarını ve • 
rirken bayan üyeler de evlere gire• 
rek kadınlarla hasbihallerde bulun· 
muıJar ve •ıht levhalar üzerinde iza ... 
hat vermişlerdir. Tadı.ar köyünde hal
ka öğretici filmler gösterilmiş ve bu 
arada köylünün anlıyacağı bir şekil· 
de konferanslar verilmi§tir. Akşama 

kadar kalınmış ve her iki köyde 84 
hasta muayenesi yapılmıştır. 

Bu geziye Bayan Berrin Kent, Mu
azzez Kayı, Mebrure Aksoley'le dok
tor Ali Menteşoğlu ve doktor Celil 
Cansun iştirak etmişlerdir. 

Macaristan'da seçim 
Budapeşte, 28 a.a. - Intihabat bu sa

bah başlıy.acak ve pazartesi akJalDı 
nihayet bulacaktır. Son haftalar zar -
fında yapılan intihabat intizam ve sil
künet içinde geçmiştir. 

Meclisin 260 mebusluğuna 841 kiti 
namzetliğini koymuştur. Hükümet 
partisinin büyük bir ekseriyet temin 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Güreşçilerimizin bu müsabakalara 
hazırlanmak için burada ne kadar sı
kıntı çektiklerini biliyorum. Bir mek
tep talebesi gibi muayyen bir pro • 
gram altında çalıştılar. Düşündiller 

ki memleket har~cinde her hareketle
ri Türkiye için bir imtihan olacaktır. 
Azami fedakarlığı göze aldılar ve yap 
tılar. Bunun için de kendilerine te • 
şekkür ederim. 

Arkadaşlar, 

Türk, bütün dilnyada kuvetin tim
sali olarak tanınmıştır. "Türk gibi 
kuvetli., darbimeseli Avrupa'da yer -
leşmitşir. Bu bize gösterir ki ecdadı
mızdan intikal eden kandan bu kuvet 
bize geçmiştir. Bunu meydana getir· 
mek istidat ve kabiliyeti bizde vardır. 
Aynı ünü devam ettirmek bizim için 
kabildir. Fakat bunun için muntazam 
çalışmak l:izımdır. Eğer teknik esas
lar dahilinde çalışırsak aynı darbi -
meseli biz de yerine getirebiliriz. 

Gerçi bizim güreıimiz kendimize 
mahsustur. Fakat madem ki Avrupa 
alemiyle temas halindeyiz, o halde 
beynelmilel teknik usulleriyle çalıı -
malıyız. Antrenör arkadaşlarımızın 

ileri sistemleri memleket gençliğine 
göstermekle beynelmilel vaziyetimizi 
yilkselteceklerine eminiz. Çalıştıkça 
istikbal bizimdir. Çünkü mazi bize 
daima bunu göstermiştir. 

Arkadaşlar, 
Hepinize sıhat ve kuvet temenni e

derim. Memleketinize döndüğilnU• 
zaman bu temennilerimi ve selamıa. 
rımı arkadaşlarınıza söyleyiniz.,, 

Bundan sonra güreşçiler samimi 
bir hava içinde kendi aralarında eğ
lenmişlerdir. 
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Ticaret Vekilimizin beyanatı 
Kamutayın evclki günkü toplantısın 

da, Ticaret vekaleti bütçesi dolayısilc 
vaki olan mütacalara ve temennilere 
cevap olarak Ticaret vekilimiz B. Cez 
mi Erçin şu mühim beyanatta bulun 
muştur: 

1r=======================================================================::!===================:ıı;:== 

1 Vekil, önümüzdeki sene alınacak tedbirleri 
Muhterem arkadaşlar, bazı arkadaş

ların temas ettikleri ticari mevzular 
hakkında izahat vermek ve bilvesile 
yeniden teşekkül etmiş bulunan Ti -
caret vekaletine mevdu işlerin duru -
munu ve bunlara müteallik mülahaza -
)arımızı arzetmck için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Ticari vaziyet -
lcrin başlıca meselelerine dair maru -
zatta bulunurken bu faaliyetlerin mu
harrik Jsuvetini, enerji menbaını tcş -
kil eden bankacılık müessesesinden ve 
kredi banka işlerinden söze başlamak 
isterim. 

izah etti ve ticaret hayatımı~a ait 8 projeyi 
ve tasavvurları bütün tafsi lôtiyle anlattı 

ter vücut bulmamıştır. Küçük daha doğrusu, ayrı bir kanun layihası 
sanatlar projesi tekemmül eder ve ile bu ihtiyacın karşılanmasına çalışa
mcriyet mcvkiinc geçerse orada mcv - cağız. 

zuu bahis mecburi birliklerden istifa- Sigorta •anayii 

Hepimizin muhtelif vesilelerle zik
redilmiş olan rakamlarla şahsi intiba
larınızla; malCımunuz olduğu üzere 
memleketimizde bankacılık, tahsisen 
milli bankacılık hadisatın muhtelif im 
tihanlarından da muvaffakiyetle geçe 
rek ticari hayatımızla mütevaziyen in 
kişaf etmektedir. 1927 senesinden be
ri bankaların mevduat ve ikrazat mua
melelerinde görülen terakki bu ciheti 
açıkça ifadeye kafidir. 1927 senesinde 
umumi mevduat yekfınu 88 milyon li
ra iken 1938 senesinde 310 milyon li
rayı tecavüz etmiştir. 

de olunabilir. Sandıkların istihlak kre 
disi ile iıtiğali ise tefecilikle mücadc- Sigorta sanayii; memleketin umu -
lenin iktisadi silahı olarak ele alın _ mi iktisadiyatında mühim bir mevki 
mıştır. Sandıklar bugünkü mevzuat işğal etmekte ve milli servet ve tasar
ve faaliyetleri ile bu vazifeyi de be _ r~fu~ teşekkül, muhafaza: idare ve is
nüz yapacak bir halde bulunmuyorlar., tımalı hususunda es~sl~ hır :ot oyna • 
Hazinenin ceman ı.2oo.OOO lirasının maktadır. Memleketımızdc sıgorta cm 
bağlı olduğu bu müesseseleri faydalı niyetinin takviyesi ve milli sigortacılı 
bir halde çalıştırabilmek için tazım • ğımızın inkişafı için icap eden tedbir
gelcn tertibatı bir an evci almak isti • ter alınmaktadır. Bu cümleden olarak 

mevcut teftiş ve mürak~ kanununa 

Tasarruf mevduatının diğer mcv -
duattan tefrik edildiği 1934 senesinde 
67 milyon olan tasarruf mevduaatı 
1937 de 96 milyon liraya, 1938 senesin
de 108 milyon liraya vasıl olmuştur. 

İkraz muameleleri ise, 1927 senesin
de 92 milyon lira iken 938 senesinde 
250 milyon lirayı geçmiş bulunmakta
dır. 

Bankalarımız 

Bankalar son senenin balnçolarını 

umumiyetle karlı olarak kapatmışlar -
dır. Bankalarımız, başta Cümhuriyet 
Merkez Bankası oldı: halde, yerli 
ve ecnebi her kesini r.ıadına mazhar 
birer medeni teşekkül alinde deruhte 
ettikleri vazifeleri di at ve gayretle 
Ha etmektedirler. Bil ;sa .şu nokta 
yı memnuniyc.tle ka} detmek isterim. 
Artık memleketimizd milli bir ban -
Jcacılık müessesesinde 
tinden bahsedebiliriz. 
gibi milli zeka ve iş J 
sahayı da işğal ve bur 
olmuştur. 

ve mevcudiyc
M illi sermaye 
biliyetimiz bıı 

da muvaffak 

Bankalar kanununu tatbikatı iyi 
neticeler vermektedir. Bu kanundan 
elde edilen neticelerden hiç değilse 
fU üç noktayı tebarüz t irmek muva
fık olur. 

yoruz. 
Z irai kredi 

Zirai kredi üzerinde durduğumuz 
en önemli işlerden birisidir. Zirai krc 
dinin, zirai istihsalleri güden talep -
lcrc hasredilmesi ve yeni Ziraat ban -
kası kanununun gösterdiği yolda bir
an cvcl ve tam bir şekilde girilebilme
si için devamlı bir surette sarfı mesai 
etmekteyiz. Yakın zamanlara kadar 
yıllık kredilere münhasır gibi kalan 
zirai kredi faaliyeti beş senelik veya 
daha uzun vadeli; donatma, verimlcn -
dirmc ve arazi edindirme kredileri sa
halarına da teşmil cdilmcğe başlan -
mıştır. 

Zirai mahsullerin sürüm ve satışını 
kolaylaştırmak ve artırmak maksadı 
ile açılan krediler de bankanın plas -
manları arasında chemiyetli bir yer 
tutmaktadır. 

Zirai kredilerin açılmasındaki for -
malitclcri azaltmak krediyi genişlet -
mck ve mümkün olduğu kadar ucuzlat 
mak emclimizdir. Bunun tahakkuku 
için bir taraftan mali imkanları Ban -
kanın kendi bünyesi içinde araştırır -
kcn diğer taraftan açılan kredinin su
reti sarfının krediyi verenler tarafın -
dan kontrol edilebilmesinin temin ve 
bilhassa kooperatiflerin bu maksada 
yarar bir hale getirilmeleri tetkikatı -
mızın esasını teşkil etmektedir. Ar -
kadaşlar, ödünç para verme kanunu
nu tadil eden bir kanunla geçen mayıs 
ayındanberi umumi faiz insbctlcri a -
çık kredilerde azami 12, sair krediler

i - Bankaların ihti) t akçeleri tak de azami 8,5 olarak tesbit edilmişti. 
viye edilmiştir. Bankal r n her sene, Kanun bankalara, bangcrlerc vesair 
ticaret kanununa göre a rdıkları ih - ikrazatçılara şamildir. Banka ve ban -
tiyat akçelerine, 1937 s esinden beri gcrlerin haricinde kalan ikrazatçıların 
Bankalar kanununun e ettiği işler - bu faiz tahditlerine ne dereceye kadar 
de vukuu muhtemel zar lar karşılığı riayet ettikleri hakkında kati olarak 
olarak karın % 5 i nisb tındc yeni ih- söz söyliyccek vaziyette bulunmiyo -
tiyatlar inzimam etmek dir. rum. Bu kanunun iktisadi bakımdan 

2 - Mevduat karşılı~ olarak ban - chemiyetli olan ameli neticesi banka 
kalar aktiflerinden bir ı ra ayırarak muamelelerinde faizlerin indirilmiş 
bunu kanunen muayyen lan scncdat olmasında göreceğiz. Kanun hazırla -
ve tahvilat halinde muh f za etmek- nırken mevduat üzerindeki tesiri ve 
tedirler. Bu karşılıklar 8 senesi so kredi hacminde bir daralama ihtimali 
nunda pasifte görülen b gibi endişeler duyulmuştu. Bu kredi 
duatın % Si yani 25 - 2 azalması endişeleri tahakkuk etmemiş 
raddesine vasıl olmuştuı ve kredi hacminde bir daralama vuku-

3 - Bankalar kanunu :ı mevdua - una dair bir vaziyet tcsbit edilmemiş -
tın kabulünü emniyet şa I.uına bağ - tir. 
laması mevduatın kullan ası demek Şirketlerin murakabe•i 
olan banka muamclc1 bazı Şirketlerin mürakabesi mcvzuunda 
tahditler koyması mürak eye mü - kanuni vazifemiz şirketlerin tcessüslc 
tcal1ik hükümleri ve ıeyyidclc - rinc, faaliyetlerine ve tasfiyelerine 
ri, bir kelime ile temin e 1 diği disip- müteallik muamelelerin Ticaret kanu
lin bankalara olan itima kuvetlen - nunun amir hükümleri dairesinde cc-
dirmiştir. • reyanını temine çalışmaktır. Bu mü 

Küçük kredi i leri rakabe bütün şirketlere şamil d~,ğil -
Masraf ve riski fazla an küçük dir Kollcktif, Komandit ve adi şirket 

kredi sahası büyük bank t rın rağbet ler mütekaddim usulüne tabi- olmadık 
etmedikleri bir iştir. Bir ık mcmle - !arından sahamız dışında kalmakta -
ketlerde küçük kredi ih acının tc - dır. Yapılan mürakabc, Anonim, Limi
minine Devlet yardım ede . Bizde de tcd, Kooperatif şirketleri üzerinde -
öyle olmuştur. Halk b Kasının ve dir. 
halk sandıklarının tcşl ne hazine ı Mevzuu bankacılık ve sigortacılık 
geniş ölçüde müzaharett bulunmuş - olan şir~etler ha~iç o.Iamak ~zc:.e alel
tur. 1.200.000 lira sermaye ı halk ban - umum şırkctler üzerındc kı muraka -
kası hazinenin ve halk b asının yar be iktisadi prensiplerden mülhem bir 
dimiyle teşekkül eden 2 o şer binli - mahiyet arzeylemektedir. Vekaletin 
ra sermayeli Ankara ha sandıkları hizmeti efradın, üçüncü şahısların 
geçen sene sonlarına do ı faaliyete menfaatinin korunmasını istihdaf ey 
geçirilmiştir. }emektedir. 

Gerek halk bankası ve erek sandık Ticaret kanununun verdiği imkan -
ları anonim şirket halinde urulmuş lar geniş de değildir. İlk mürakabcyi 
}ardır. Halk bankası şube amaz. halk şirketlerin teşekkülü sırasında yap -
la münasebette bulunaı z. Ancak maktayız. Bu yolda teşekkül için vaki 
halk sandıklarına kredi a abilir. Şim- müracaatlarda esas mukavelcncmenin 
diye kadar halk sandıklaıı a da krcrH kanuna uygun olup olmadığı tetkik 
açamamıştır. Çünkü sandı ar scrma - olunmakta ve muvafık ise tasdik edil-
~lerini dahi kullanmağa sat bula - mcktcdir. Şirketlerin faaliyetleri ve 
mamışlardır. tasfiyeleri üzerindeki mürakabc ise e-

Biz de halk sandıkh.rına kısmen kü- sash surette daralmakta ve mücyyide
çük kredi, kısmen de isti~lak kredisi terini zayıflatmaktadır. Böyle bir mü
muameleleri yaptırılmak istenmiştir - rakabe kafi görülemez. 
Sandıklar her iki kredi muamele - Şu ciheti arzetmck isterim ki: halk 
sini de istenildiği gibi temin edeme çı ve devletçi bir telakki icindc inki • 
mcktedirlcr. Büyük bankalarda cari şaf bulan milli devlet ve ekonomi sis
usul ve merasim dairesinde bu sandık temleri karşısında ticaret hukukumu -
tarın yürUtülemiycceği anlaşılmıştır. :zun bu sistemlerle telif edilmesi ihti
Kilçilk kredi için meslek ve sanat te - yacı bütün vuzuhu ile meydana çık -
tekküllerinin müzaharetinc ihtiyac mıştır. Ya hazırlanmakta olan yeni ti 
vardır. Bizde henüz bu teşekkül caret kanunu llyihasında veya, belki 

ek olrak yeni bir sigorta kanunu 
938 mayısından itibaren meriyete 
konmuştur. Bu mevzu üzerinde vcka -
lctin faaliyeti iki noktada hlilasa cdi
lebi lir. Birisi sigortacılık ve tahsisen 
milli sigortacılığın inkişaf çarelerini 
aramak, diğeri sigortacıların emniye -
tini temin edecek surette sigorta fa -
aliyctlcrini mürakabe altında bulun -
durmaktır. Sigorta mevzuatına göre 
bunlardan başka sigorta tarifeleri yap 
mak, riyazi ihtiyatların tefriki sure -
tiyle memleketimizin ihtiyacına en 
uygun bir kaç formül tesbit etmek. te
minat gösterilmiş gayrimenkuller Ü -

zerindeki sukutları zamanında önle -
mek şirketler muamelatının bilhassa 
evrak üzerinde değil mahallen tetkik 
ve teftiş etmek dahi 1:icaret vekaleti
ne mevdu işlerdendir. Vekaletin bu 
hususlarda geniş bir mürakabc hakkı 
olmakla beraber, sigorta işlerinin ha -
kiki manasiyle şimdiye kadar müraka 
be edilmediği görülmüştür. Sigorta iş 
lerini ancak sigorta hesaplarından an
lıyan mütehassısı mcmurlarlcı. kontrol 
ettirmek mümükün olduğundan yeni 
teşkilat kanunumuzda bu işler i~in 
aktüclcrin ilavesini ihmal ctmcdık. 

Yangın aigortalaruwln 

ucuzlatma 
lstıtraten arzedeyim yaptığımız a -

Jelacellt bir tedkik neticesinde yan -
gın sigortaları tarifesinde vas;ıti % 
IS derecesirde bir tenzilde buluııma -
ğa imkan olduğunu görerek bu ciheti 
derhal icra ve ilan eyledik. (Bravo 
sesleri). Memleketimizde muhtelif ik
tisadi sahalarda görülen kuvetli in • 
kişaftan sigortacılık da istifade etmiş 
ve bunun neticesi olarak yangın, nak
liyat ve hayat sigortalarında iş hacmi 
mahsus derecede artmıştır. 

Halen memleketimizde hayat bran -
şında temin edilen sermaye. y~~un~ 
20 milyon lirayı ve ayrılan rıyazı ıhtı
yatlar miktarı da 7 milyon lirayı geç
miş bulunmaktadır. Yangın sigortala
rında 1937 senesinde prim tahsisatı 
2.400.000 liraya, nakliyatta ise aynı se
ne 850.000 liraya, hayatta 659.000 lira
ya vasıl olmuştur. 

Halkımızın sigortaya olan istina
sı esbabının temini, sigorta işlerin -
de yapılacak islahat ile ve bu rakam -
ların yakın bir istikbalde ehemiyetli 
bir surette artmaması için hiç bir se
bep yoktur. 

Sigortacılık yakın zamanlara kadar 
ecnebilere has bir sanat telakki edilir 
di. Memnuniyetle ifade edebilirim ki, 
türk sermayesi, türk emeği ve türk 
zekası sigortacılık sahasına da girmiş 
bulunmaktadır. Sigortacılık ihtisası -
nı elde etmiş türk gençlerinin adedi 
gittikçe çoğalmaktadır. 

Kooperatif hareketleri toplu bir 
halde zirai sahada, görülmüş, iyi kö • 
tü ancak bu sahada tutulabilmiştir. E
vela memlekt sandıkları, müteakiben 
menafi sandıkları namı altında takri -
ben üç rubu asır evet başlamıs ve fa
kat başarılamamış olan kooperatif ha
reketlerini bir tarafa bırakacak olur -
sak bizde bu nevi kooperatiflerin esas 
1ı surette ele alınması 1929 tarihli zi
rai kredi kooperatiflerine ait kanunla 
başlar. Bu kanun 1935 senesinde ta -
rım kredi kooperatifleri kanunu ile 
müteselsil kefalet ve gayri mahdut 
mcsuliyet esasına girilmek suretiyle 
tadil edilmiştir. Hali faaliyette bulu
nan tarım kredi kooperatiflerinin ade
di 938 senesi sonunda 586 dır. Bu ko
operatifler 3847 köye yayılmış ve bu
raradaki çiftçilerden de 114 bini or -
tak kaydedilmiştir. 

Satış kooperatifleri mıntakalarında 

yeniden kooperatif teşkiline ve yeni -
den kurulan kooperatiflerle eski koo
peratiflere ortak kaydine devam edil
mektedir. 

Sat'§ k ooperatifleri nameler hazırlanmış ve tatbik mevki-
Satış kooperatiflerinin faaliyet mın ine konmuştur. Halen yün, yapağı ve 

takaları haricindeki diğ~r kooperatif- tiftik hakkındaki nizamnamelerle 
lcrc de ortakla takviyelerine lüzum meşgulüz. Murakabe işleri, evclce ti
görülcn hallerde ortak kaydına devam caret odalarına bırakılmıştı. Halen 
edilmektedir. Zirai kooperatiflerin hükümctin ihracat kontrolörleri ma · 
tahsil edilmiş adi sermayeleri (2.749. rifctiylc bu iş ifa edilır.ektedir. Stan-
000) liraya, ihtiyat sermayeleri de dardizasyon işlerimizden aklı başın -
(1.455.000) liraya baliğ olmuştur. Zi - da ve durendiş tüccarlarımız mem
raat bankasınca kredi kooperatifleri - nundur. Ecnebi müşterilerimiz de 
ne 15 milyon lira tahsis olunmuştur. bundan memnundurlar. Ara sıra alı -
Bu suretle kooperatifler ortaklarına nan şikayetler oluyorsa da bunlar için 
ceman 20 milyon liraya yakın ikrazat- de tedbirler alıyoruz. Bu kontrol sa -
ta bulunmaktadır. ycsindedir ki alıcı ile satıcı arasında-

Zirai kredi kooperatiflerinin mcv - ki ihtilaflar arbitirajlar edilen mal
duat ve tatbikatında esaslı bir rcviz - larda kontrolü asgari dereceye inmiş
yona ihtiyaç vardır ve buna ait tir. Yüz kızartacak tağşiş vakaları hc
hazırlıklara başlamış bulunuyo. men hemen kalmamıştır. İhracatın 
ruz. Gayri mahdut mesuliyetin kontrolünde müsait neticeler alına
küçük züraa yardım etmek üzere cağına eminiz. Bu mc-sainin daha ku
köy kooperatiflerine hasriylc gerek vetle ve intizamla idaresine gideceğiz. 
kasaba ve gerek sehirlerdeki ko
operatifler için mahdut mcsuliyct esa
sına temayül edilmesi ve tahsisen ko

Pazarlıksız •atıı kanunu 
tatbikleri 

operatif yayılmasının tazyikkar şekil- Pazarlıksız satış mecburiyetine 
de değil, iktisadi menafi temini sure- dair bir kanunumuz vardır. Bu kanun 
tiyle tahakkuk ettirilmesi lüzumuna geien sene teşrinicvelindcn itibaren 
kani bulunmakta ve kredinin hakiki Ankara, İstanbul, İzmir'dc mahdut 
manasiyle ve daha az külfetle müs- mallar için tatbik mevkiine konul
tahsilin ayağı dibine götürülmesini muştur. Fiyatta aleniyet temini ve bu 
istihdaf eylemekteyiz. maksatla satışa arzcdilen mallara cti-

Zirai kooperatifleri teşkilatı ise ket konulması gibi, pazarlığın ilgası 
937 de başlamaktadır. Zirai kredi ko- ı ve maktu fiyatla satış mecburiyeti ve 
operatiflerinin tekasüf ettiği mıntaka bu mallar üzerine kalitesine göre eti -
tarda bu kooperatiflerin faaliyetini ket vazı bu kanunun emrettiği husus
tamamlayıcı mahiyette bir veya bir Iardandır. Kanun pazaı lığın ilgası i
kaç satış kooperatifi kurmakla her sa le maktu fiyatla satış yapılması hük
tış kooperatifi, mıntakasındaki kredi mü şikayet mevzuu olmaktadır. Her 
müesseseleri ile takviye olunmakta - şeyden evet şu ciheti söylemek iste -
dır. Satış kooperatifleri mahdut mes- rim ki pazarlık gibi kökleşmiş bir iti
uliyct esasına dayanır. yadı kolay kolay sökmek kabil olmu-

Umumiyctle sahil mıntakalarında ol yor. Ancak devam, ihtimam ve ısrar 
mak üzere ceman 34 satış kooperatifi- ile bunda muvaffakiyet mümkündür. 
miz vardır. Bunların vücuda getirdik- Kanunun tatbiki belediyelere bırakıl
lı;ri dört adet satı§ kooperatifi birli mııttr, kanunun emri bu yoldadır. Fa
ği faaliyettedir. Ortakların bu koope· kat belediyeler bu işı oaşaramıyorlar. 
ratife koyduğu sermaye 2 milyon lira Ahfren Velcl>Jetin ıco ... h·nl t .. 5ldHh- : 

ya, Ziraat bankasının açtığı kredi de le belediyelerin bu hizmete ayırdık-
4 milyon liraya yaklaşmaktadır. Satış Jarı memurlar takviye edildi. 
kooperatifleri muamelatını. ç~k .. yakın- Pazarlık itiyadını söküp ata-
dan ve devamlı surette takıbı }uzumu• b • O d WlAb 

• • A k maz ve u ıtıya ın mag u u 
na binaen kı tcşkılat kanununda oo- ] w k . k 
pcratifler üzerinde kontrol uzuvları - o dugumuza an~at getı~ece . 
nı mümkün olduğu kadar takviyeye olursak bu ta.~d.~rde etıketlı 
itina ettik. Mevcut satış kooperatif • pazarlık usulunu yaşatmak-
lcri ile birliklerinin muamctatını tan- tansa kanunun bu hükmünü 
zim etmedikçe yenilerini açmağa ta - değiştirmek bittabi tercih edi-
raftar değiliz. lecektir. (Bravo sesleri). 

Bu münasebetle doğu ve cenup vila İç ticaret i~Ierimizin başlıca mesc · 
yctleri mıntakası canlı hayvanlar bir- lelerine temas ettim. Şimdi günün bü
liğine dair bir kaç kelime ilave ede - yük meselelerinden biri olan dış ti -
yim. Bu birlik yekdiğeriylc münase - caret işlerimize ve dış ticaretimizin 
beti olmıyan ve hiç bir zaman aynı idaresinde takip ettiğimiz usule geçi
vaziycte getirilmiyecck otan cenup ve yorum. Bu suretle bir arkadaşın suali 
şark vilayetleri hayvan ihracatını i- de cevaplandırılmış olacaktır. 
darc vazifesini üzerine almıştır. Bu Tediye muvazencmizin aktifinde 
geniş sahada alakadarların irtibat te- başka unsurların şayanı ehcmiyct bir 
sis etmeleri bile mümkün bulunma· miktar ve mevki alamaması dolayı -
maktadır. siyle cihazlanmaklığımız için lüzum-

Birliği şark ve cenup vilayetleri ıu görülen malzeme ve vesaitin dışar
için mahalli birer teşekkül haline ge - dan getirilmesi ve gayri ticari borç
tircrck bunları, merkezin sıkı kontro- larımızın ödenebilmesi için dış tica
lü altında ve birliğe dahil tüccar eline rctimizin lehimize geniş bir fark gös
vermck masrafları azaltmak maksada termesi zaruridir. Dış ticaretin bu e
uygun ve muhitlerine daha faydalı o- bemiyctinc binaendir ki son yılların 
labilmesini temin etmek arzusunda - malum olan iktısadi buhranı muvace
yız. (İnşaallah sesleri). hesinde onun yalnız korunması değil 

Ticaret odaları klasik lüzum ve hatta genişlemesi için iycabı vcçhilc 
faydalarından maada Ticaret Veka- tanzimi için geniş ve müteselsil tcd
letinin memleketin içindeki irtibatı- birler alınmıştır. 
nı temine yaramaları itibariyle ayrıca 
ehcmiycti haizdirler. Mahaza büyük 
birkaç ticaret odası hariç olmak üze -
re odalar kendilerine terettüp eden 
vazifclcri ifa edecek halde butunmu -
yorlar. Ticaret Vtkaletinin odalar ü -
zerinde murakabesi bütçelerinin tas -
diki ve başkatipleriniıı tayininden i
baret kalmıştır. 115 kadar ticaret oda
sı vardır. Bunların içinde senelik büt
cclcri 500 liradan birkaç bin liraya 
kadar olanlar çoktur. Odaları ıslah i
çin müteaddit kongreler toplanmış
tır. Kısmi ıslahat olarak zaman za
man küçüklerin ilgasına ve büyükle
rin takviyesine gidilmiştir. 

Borsalar 
Ticaret zahire ve hayvan borsaları

na gelince; bunlar 302 tarihli yani ya· 
rım asrı mütecaviz kıdemi olan bir 
nizamnameye göre idare edilmekte
dirler. Oda ve borsa mevzuatının ıs· 

ta.hı ve yenileştirilmesi ehcmiyctle 
meşgul olacağımız mevzuların başın
da gelmektedir. 

l hr~catın murakabe•i 
Ticarette tağşişin meni ve ihraca

tın murakabe ve korunması hakkın

daki kanun meriycte girdikten sonra 
fındık, yumurta, çekirdeksiz Uzüm 
ve palamut gibi mevadda ait nizam-

ithalat ve ihracat rakamları 

İthalat ve ihracat rakamları ve bun-
ların kısaca tahlilleri, alınan tedbirlc
rin müspet neticelerini bize göster -
mektcdir. 

934 de ithalat 86 milyon lira iken, 
938 senesinde 149 milyona 934 sene -
sinde ihracatımız 92 milyon lira iken 
938 senesinde ihracatımız 144 milyon 
liraya yükselmiştir. 

933 senesinden itibaren ihracatımız 
muntazaman lehimize fark göster
diği halde 1938 senesinde dış ticaret 
bilançomuz aleyhimize cüzi bir fark 
irae etmektedir. Bunun sebebini iki 
noktada toplamak mümkündür zan -
ncderim. Biri istihsatatımızın gittik
çe ve mütezayit hacimlerde satışı 

ve binncticc memleketin iştira ve is
tihtak kabiliyetini artırmakta ve bu 
vaziyet tabiatiyle ithalatının çoğal -
masına müncer olmaktadır. 

İkincisi, imar ve sanayileşme pro -
gramı ve umumi mübadele hacminde
ki tczayüdün icabettirdiği fazla nak
liye vesaitinin ithal edilmesi keyfiye
tidir. Bazı emtia gruplarındaki teza -
hür bu noktai nazarı teyit eder mahi
yettedir. Filhakika 937 senesinde .,,a. 

den ve mamulatından 22 milyon tf ra• 
lık ithalat yapılmış olmasına mukabil 
938 senesindeki ithalat 33 milyona ha· 
liğ olmuştur. Nakliyat vasıtalarından 
937 senesinde 17 milyon liralık itha • 
lata mukabil 938 de 26 milyon liralık 
ithalat olmuştur. Bu vaziyet gösteri· 
yor ki memleketin tecehhüzü için faz· 
la miktarda ithal edilmiş olan bu I.ü· 
zumlu vesait ve malzeme, son sene 
zarfında ticaret bilançosunun 4 kü • 
sur milyon lira kadar azalmasını in · 
taç etmiştir. 

Dış ticaret mcvzuuna girmiş iken 
bugünkü ithalat ve tediye rejimimize 
ve tatbik ettiğimiz usule dair birkaç 
kelime söyliyeyim. Aramızda ticaret 
ve kliring anlaşmaları mevcut olmı -
yan ve fakat kendileriyle devamlı su
rette aktif" bulunduğumuz memleket· 
terden her nevi ithalat serbesttir. A· 
merika birleşik devletleri, Mısır, Fi -
Iistin bu meyandadır. Bu memleket · 
terle mütekabilcn serbest döviz tcdi· 
ycsi suretiyle mübadclatta bulunmak· 
tayız. Aramızda mevcut anlaşmalarda 
ihracatımız lehine asgari % 20 marj 
veren memleketlerden vaki olan itha
lat serbesttir. Mütekabil tcdiyat an
laşma hükümlerine göre klcring ve 
takas yoliylc cereyan etmektedir. A· 
ramızda mevcut anlaşmalarda lehimi
ze marj vermiycn veya % 20 den 
eksik marj veren memleketlerden va· 
ki ithalat anlaşmalara ilişik listelerde 
yazılı mallarla mukayyettir. Yani 
kontenjana tabidir. Mütekabil tediyat 
anlaşmaları hiıkümlcrinc göre kliring 
veya takas yolu ile cereyan eder, ni
hayet biraz evet saydığım memleket 
haricinde kalan memleketlerden vaki 
olan ithalat mahdut mallarla mukay
yet ve tediyat ancak takas yolu ile ka
bildir. 

İthal ve tediye rejimimizin bu va -
ziycti gösterir ki dış ticaretimiz de 
mübadclata hakim olan 1kliring ve o
nun yanı başında ilcrliycn takas aia
temi olmakla beraber serbest dövizle 
tediye de şayanı ihmal bulunmamak · 
tadır. 

Klering •İ•temimiz 

Kliring, yüksek heyetinizce maHlm 
dur ki, dünya piyasasının daralması 
üzerine karşılıklı anlaşmalar karııh

ğını ölçmek ve tediye imkanları elde 
etmek maksadiylc bizde de inkişaf 

etmiş ve kendisinden beklenen hiz -
meti görmüştür. Kliring üzerinde ıa-
rJtr ,..t.....,,..,._.,,, ... ı... - --1.-- ı..,17';;,... "=-1ıi ser 
best dövizle tediye imkanları olmıyan 
bazı memleketlerle bu sistemi idameye 
mecbur bulunuyoruz. Serbest dövizli 
memleketlerle yaptığımız kliring an· 
taşmalarının yavaş yavaş mcvkiini hu 
susi takasa tcrkctmckte olduğunu te
barüz ettirmek isterim. Bu memleke~ 
terle aramızda kliring anlaşmaları şek 
len devam etmekle beraber bazı ernti
amızın dünya fiatlarına nazaran yük
sek olması dolayısiylc ticaretimizde 
hu9Usi takas mevzuuna geniş yer ve
rilmektedir. Aramızda anlaşma mev -
cut olmıyan serbest rejime tabi mem
leketlerden memleketimize ithaline 
zaruret görülen maddeler için de, yu
karda söylediğim gibi, mecburi takas 
usulü cereyan eder. Takasın tabiri di
ğerle ifadesi, ihracatımıza bilvasıta 

prim vermektir. 
Arkadaşlar normal ticarete gitme

nin gaye olduğunu söylcmcğc bilmem 
hacet var mı? Ancak buna derhal geç 
mck bizim elimizde ve yalnız bizim 
kararımızla tahakkuk edecek bir ha· 
dise olmadığı da malı1mdur. Millt 
menfaatlerin istilzam ettiği şekle da
ima bağlı kalmakla beraber dünya 
konjonktürüne biz de sistemimizi in
tibak ettirmek zarurctindcyiz. Tuttu
ğumuz yol da esasen, budur. Yüksek 
direktif ve irşatlarınıza istinaden şim 
diye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da icrasını mümkün göreceğimiz ka
rarları süratle ve zamanında alacağı
mızdan emin olabilirsiniz. 

T uriz.m me•elemiz 

Turizm işlerinden bahsedilmiştir. 
Memleketimiz verimli bir turizm ha
reketinin teessüsü içın lüzumlu olan 
ham maddeler itibariyle gayet zengin 
olmasına mukabil bu hammaddclerin 
işlenmemiş, adeta sınai bir monopi· 
lasyona tabi tutulmamış olması bakı -
mından turizmden istifade için idari 
ve iktısadi sahalarda turistik bir en -
düstri kurulmasında ve işletmesinde 

ve nihayet turizme müsait bir muhit 
terbiyesi doğması için umumi kültü• 
ve mesleki terbiye sahasında sistemli 
ve programlı mesaiye ihtiyaç vardır. 

Bu mesai derece derece bütün devlet 
teşkilatının umumi ve hususi mües
seselerini alakadar edeceği için milli 
turizm politikası, geniş milli bir teş -
rikimcsai politikası olmak icap cd~r. 
Ticaret Vekaletinin yapacağı iş bu 
büyük işin etüdünü ve ilk hazırlı};1a

rını yapmak ve kendi sahası dahilinde 
bazı hareket ve teşebbüslerde buluna
bilmektcn ibaret kalır. Buna da baş
lanmıştır. Yeni teşkilatımız da turizm 

Soa 
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Dünkü müsabakalarda rakibini tuşa getirmek üzere olan 
bir güreıçi çalışıyor 

Güreş birincilikleri 
Müsabakalara dün sabahtan 
geç vakta kadar devam edilci 

. 
lnönü verdiler Stadyoma şeref 

1 

ULUS 

r 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yedigi Puvan 

Ankaragücü 12 7 1 4 30 19 27 
Demirspor 10 7 1 2 24 14 25 
Fenerbahçe 10 6 1 3 22 . 14 23 
Vefa il 3 2 6 28 29 19 
Beşiktaş 9 4 1 4 20 13 18 
Galatasaray 8 5 o 3 16 15 17 
Doğanspor 9 3 1 5 12 24 16 
Ateşspor 1 1 1 1 9 6 30 14 
NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna naıarım 

hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hıikmen mağlup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. • 
Hıikmen ma~liıp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

~===============================================.!) 

İ stanbu I' da ki mühim maç . 

Galatasaray Beşiktaşı 
3 -1 mağlOI) etti 

İstanbul, 28 a.a. - Milli küme maçlarına bugün de devam edil
di. Milli küme temaslarının en mühimlerinden birini teşkil eden 
ve Galatasaray Beşiktaş arasında oynanan bu müsabakada tak
sim stadını 8000 kişilik muazzam bir seyirci kalabalığı doldur-

-7-

Dünkü at yarışları 

Cif te bahiste Mahmuı .. e ., 

Ceylan 89 lira getirdi 
Dün büyük bir kalabalık önünde yapılan at yarışları oldukra 

sürprizli neticeler verdi. Bu güzel sporun büyük hô.misi Milli Şe
f m:z İsmet İnönü her zamanki gibi koşuların başlangıcında hi • 
podromu teşrlf etmişlerdi. 19 Mayıs stadyomunda yapılan .gür*7 
mÜs!lbakalarını seyretmek üzere dördüncü koşuyu müteakıp hı
podromdan ayrıldılar. 
Koşuların tafsilatını vermeden evel geçen hafta mevz~ubahs 

ettiğimiz bir noktaya avdet edeceğiz. Dünkü programda çıfteba -
his üçüncü ve dördüncü koşular arasına ikili bahis de dördüncü 
koşuya konulmuştu. Üçüncü koşuda yedi dördüncü koşuda da do
kuz at yazılı idi. 

Üçnücü koşunun beklenmiyen bir 
netice vermesi çifte bahsi tutturabi · 
lenlere bir liralaı'ına mukabil 89 lira 
kazandırdı. Fakat çifte bahiste 7161 
bilet satılmıştı. Bunun içinden ancak 
72 tanes: kazanabildi. Bu da kazanan· 
lara nispetle kaybedenlerin ne kadar 
çok olduğunu fÖsterir._ Çifte ve i~ili 
bahisleri tertip edenlerın nazarı dık · 
kate alacaklan en mühim nokta hal • 

ti. Geçen hafta biribirine yakın mesa
fe ile birinci ve ikinci olan Alceylan 
ile Nazlı bu koşunun favorisi idiler. 

F.ve1ki gün başhyan greko - romen 
Türkiye birinciliklerine, dün sabah 
saat 10 dan itibaren 19 mayıs stadyo -
ınunda devam edildi. 

ye tuşla, Mehmet Akkar (Afyon) 
Osman Çınar (Çorum) a hükmen, 
(Osman Çınar hastalandığından min
dere gelmemiştir), Halit Olgun (Es
kişehir) Hasan Bolu (Seyhan) a tuş
la, Abdullah Yener (Konya) İhsan 
Çoroh (Sıvas) a tuşla, Neşet Demirel 
(Samsun) Rıza Sertel (Balıkesir) e 
tuşla, Bekir Yolcu (İzmir) İsmail Sö
zübir (Bursa) ya tuşla galip. 

muş\u. kın kaybetmesini değil kazanmasını 

İki takım saat 17.25 de beraber sa -1 du. Hayati topu Bediiye, o da Sabriye 1 temine çalışmaktır. Çifte bahislerin 
haya çıktılar. Halkı selamladılar ve al- verdiler. Sabrinin sıkı bir şütün gol çok at koşan karışık koşul~ra ~o~ma· 
kışlandılar. Mutad merasimden sonra postunu yalıyarak avuta gitti. sı halkın mazarratına oldugu gıbı oy
takımlar karşılaştığı zaman Galatasa - 16 ıncı dakika: Galatasaraylılar sağ- nuyan için bilet almağı ve gişede ça • 
rayın şu şekilde sıralandığını iörüyo · dan bir iniş yaptılar. İbrahimin dcmar- lışan memur için de satışı güçleştir • 
ruz : ke bıraktığı Beftii, enfes bir ortalayış mektedir, dünyanın her tarafında hal-

Koşunun cereyanın da evela bu 
fikrin doğru olduğunu gösterir gibi 
idi. Fakat son virajdan sonra arkadan 

kuvetle gelen Olgo ve Mahmure öne 
geçtiler. Salih Temel'in Mahmuresi 
birinci, Olgo ikinci. Nazlı üçüncü ol
du. Ayağındaki arıza dolayısiyle bi
rinci ve üçüncü hafta koşularında hiç 
bir şey yapamıyan Mahmurenin bir 
hafta zarfında ayağı iyileşerek bu !ko
şuyu kazanabileceğini tahmin eden· 
ler pek azdı, bu yüzden Mahmurenin 
bu anormal birinciliği müşterek ba
histe derhal kendini gösterdi, ganyan 
1730 kuruş. plase 505 kuruş. diğer 
plaseler de sırasiyle 440 ve 140 kuruş 
verdi. 

İlk müsabakalar 87 kilodan baş1adı 
\1c birinci ikinci turlar bitirildikten 
sonra üçüncü devrenin sonuna doğru 
saat 20.30 da güreşlere nihayet veril
di. 

Güreşlere bugün saat dokuzdan i
tibaren gene 19 mayıs stadyomunda 
devam edilecektir. 

Çok muntazam ve güzel olan dün
kü müsabakaların hususiyeti, Cüm
hurreisimizin sahaya şeref vermeleri 
oldu. Halk ve güreşçiler lnönü'nün 
neşrifleriyle çok mütehassis kalarak 
kendisini coşkunca alkış1adılar. 

Cümburreisimiz stadyomda bir sa· 
at kadar kaldılar ve müsabakaları ala· 
ka ile takip ederek alakahlardan 
memleketimizdeki güreş vaziyeti ve 
Avrupa şampiyonası hakkında mallı· 
mat aldılar. Köşklerine teşrifleri sı

rasında kendilerine takdim edilen gü
reşçilerimize de iltifatta bulundular. 

Dünkü güreşlerin teknik neticeleri 
şudur : 
87 kiloda: 

Mehmet Ünal (Kastamonu) Musa 
Gül (İzmir) e tuşla, Mehmet Ali De
mirkaya (Çorum) Abdi Özpağda 
(Seyhan) a _tuaı... :t--n Topçu {KO

caeii) Şevki Akalın (İstanbul) a tuş-
la, Mustafa Çakmak (milli takım) 
Ceıat Sürücü (Samsun) a tuşla galip. 

Ağırda: 
Ahmet Yener (İstanbul) Mehmet 

Özgüneş (İzmir) e tuşla. Mehmet Ço
ban (milli takım) Mazhar Suna (Sey
han) a tuşla galip. 

72 kiloda: 

Osman - Yusuf, Adnan - Musa, Rıza, yaptı. Buduri sıkı bir kafa vuruşiyle kın menfaati göz önünde tutularak 
Celal. Bedii, Selahattin, Cemil, Budu- topu ağlara taktı . tatbik edilen bir usulün aksine hare
ri, Sarafim. Müsavi gayret ve müsavi hakimiyet ket etmemiz her halde doğru bir şey 

Beşiktaş takımı da şu kadro ile oy - le iki taraf oyuna devam ediyor. 25 in- değildir. Miişterek bahis idaresinin 
nuyordu : ci dakikada Hayatinin ortalayışını bunu ehemiyetle nazarı dikkate alma-Cemil Yılmaz (Kastamonu) Hacı 

Yılmaz (Sıvas) a tuşla, Faik Göken 
(İstanbul) Mesut Sepicioğlu (Kayse
ri) ye tuşla, Hasan Mutaf (İzmir) 
Faik Boylu (Eskişehir) e tuşla, Ah· 
met Alp (Balıkesir) Turgut Köle 
(Seyhan) a tuşla, İhsan Yılmaz (Ço · 
ıum) Servet Meriç (Kocaeli) ne tuş
la, İbrahim Acar (Bursa) Cemal Dön
mez (Samsun) a tuşla, Celal Atik 
(milli takım) Sıtkı Duraner (Konya) 
ya tuşla galip. 

M. Ali_ Hüı;nü, Naci_ Hüsnü, Fey. Hakkı enfes bir kafa ile kaleye gön - sını temenni ederiz. 
zi, lbrahim - Hayati, Bedii, Sabri, Hak- derdi. Top direğin yakının avuta çık· 
kı, Şeref. tı. 

28 inci dakika: Cemi1in sebebiyet 

Koşular baılıyor 

Koşulara geçen hafta olduğu gibi 
saat on altı buçukta başlandı. Bu ka-

Hakem Nuri Bosut. 
Oyuna galatasaraylılar başladılar. 

İlk hücum Beşiktaş muavin hattında 
kesildi. Ve siyah - beyazlılar soldan 
güzel bir iniş yaptılar. Sabri daha bi
rinci dakikada gol vaziyetine giriyor. 
Galatasaray müdafaası bu hücumu bi
raz favulle karışık bir şekilde 1'ese -

" 19 kiloda: bildi. 
Hızır Koç (Samsun) Faruk Bakıcı Bir dakika sonra sarı • kırmızılıları 

(Konya) ya sayı hesabiyle, Enver Beşiktaş kalesi önünde görüyoruz. 
Yener (Kocaeli) Haim Piçaçu (İstan- Hüsnü çizgi üzerinde Selcihattini fa • 
bul) asayı hesabiyle, Vahit Çeyişakar vulle durdurdu. Frikik vuruşunu ga • 
(Ankara) Resul Dumlupınar (Ço· latasaraylılar avuta attılar. 
rum) a hükmen, (Resul Dumlupınar Oyun ilk dakikadan itibaren çok se
hasta olduğundan mindere gelmemiş- ri ve oldukça sert oynanıyor. Beşinci 
..;.-).~-~ı Yılmaz.-.l.Kastamonu) Ra· dakikada Bediinin çok güzel bir ıan -
mazan Onsa) (Seyhan) a tuııa, X'e:- delıyle beraber Oalataaarayın aç mu -
nan Kopar (Kayseri) Süleyman Bo- hacimi M. Alinin üstüne yüklendiler. 
ğuşkan (Kayseri) ye tuşla, Adnan M. Ali müşkil ve güzel bir kurtarış 
Yurdaer (milli takım) Hüseyin Peh- yaptı. 
livan (Eskişehir) e tuşla, Recep Sal- Sert, fakat az favullü oyunun sürati, 
man (Bursa) Zeynel Kalgay (İz- ortaya zevkle seyredilen bir müsabaka 
mir) e hükmen, (Zeynel hasta oldu- çıkarıyor. Her iki takımın da büyük 
ğundan mindere gelmemiştir) galip. bir dikkatle oynadığı ve rakibe sayı 

dar geç bir zamanın tesbitinde stad
yomda yapılan müsabakaların amil ol
duğu söylenmektedir. Fakat bugün 
stadyomda güreşler yapıldığı halde 
yarışların seyircileri azalmamıştı. Sa
niyen sekizinci hafta memleketimizin 
en büyük koşusu olan Reisicümhur 
koşusunun yapılacağı günkü program 
da sekiz koşu vardır. Aynı günde Fe
nerbahçe'nin de maçı vardır. Eğer bu 
maçı nazarı itibare alarak koşuların 
saatini tesbit etmek icabederse koşu
ların geceleyin yapılması lazımdır. 

verdiği bir frikik vuruşundan sonra 
Galatasaray kalesi önünde bir karışık
lık oldu. Hakkının nefis bir pasını şil
te tahvil eden Sabri topu havalandır -
dı. Cemil ile Hüsnü arasında bir ka -
rambol oldu ve Hüsnü sakatlandı. Kı -
sa bir fasıladan sonra oyuna giren Hüs 
nü sol açıkta ve topallıyarak oynuyor. 
Beşiktaşlıl~r hakimiyeti galatasaraylı 
lara kaptırdılar. Fakat neticesiz. Son 
on dakikada Beşiktaş gene hakimiye
ti ele aldı. Sıkı hücumlarla Galatasaray 
kalesini mütemadiyen tehdit ediyor • 
lar. Galatasaray kalecisi Osmanın ha -
rikulade kurtarışları muhakkak golle • 
re mani oluyor devre 1 - O Beıikta~ın 
aleyhine bitti. Birinci lrapr 

ikinci devre: 
• 

İkinci devrenin ilk dakikaları gene 
Beşiktaş kalesi önünde geçiyor. Üs -
tüste Galatasaray lehine kornerler o • 
luyor. Üçüncü dakikada, ~elahattin 
sol bir şütle Galatasarayın ikinci go • 
lünü yaptı. 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
satış koşusu idi. Mesafesi 1800 metre 
ikramiyesi 225 lira idi. Bu koşuya iş
tirak eden üç at arasında rakiplerin -
den fazla kilo taşımasına rağmen Bay 
Burhan Işıl'ın Komisarj ismindeki atı 
birinci, Taşpınar ikinci, ş;pka üçün
cü oldu. 

Dördüncü koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus han
dikaptı. Mesafesi 2000 metre, ikrami
yesi 320 lira idi. Koşuya yazılı dokuz 
attan bir tanesi koşmadı. 

Koşu başından sonuna kadar seyir
cileri heyecan içinde bırakan bir şe • 
kilde cereyan etti. Son 200 metreye 
kadar geriden gelen Bar Recep Bal -
kan'ın Ceyllinı 63 kilo ile güzel bir 
birincilik kazandı, 64 kilo ile Yüksel 
ikinci, 51 kilo ile Yıldız üçüncü oldu. 
Koşunun zamanı 2,30 dakikadır. 

Müşterek bahis ganyan 545, pJase 
sırasiyle 170, 240 ve 140 kuruş verdi. 
Bu koşudaki ikili bahis de bir liraya 
mukabil 31 lira verdi 

Be1inci ko1u: 

Ü<j yaşında ve 1200 liradan fazla 

ikramiye kazanmamış yerli haliskan 

ingiliz taylara mahs~stu. Mesafesi 
1800 metre, ikramiyesi 255 lira idi. 

Koşuya altı tay iştir~k etti. Geçen 

haftaki koşuyu kolaylıkla kazanan 
Karanfilin arkasında Yılmazkaya i-

İkinci devre 
56 kiloda: 

81 kiloda: 
Aziz Kipe (Ankara) Mehmet Ünal 

(Kastamonu) ya tuşla, Mehmet Ati 
Demirkaya (Çorum) Musa Gül (İz· 
mir) e sayı hesabiyle, Abdi Özpağda 
(Seyhan) Şevki Akalın (İstanbul) a 
hükmen (Şevki Akalın hasta olduğun
dan sahaya gelmemiştir), Mustafa 
Çakmak (milli takım) İsmail Topçu 
(Kocaeli) ye tuşla galip. 

fırsatı vermediği görülmektedir. Be
şiktaştan Hüsnü, Galatasaraydan da 
Adnan bilhassa temayüz etmektedir. 

Birinci gol: 

Bu dakikadan itibaren oyun çok sert 
bir şekil aldı. Kasti hatalara ve teh -
likeli şarjlara tesadüf ediliyor. Ha -
kem sık sık ceza kararları vererek o -
yuna hakim olan sinirli havayı berta • 
raf etmiye muvaffak oldu. 

Koşunun zamanı 1,57 dakikadır. kinci, Yatağan üçüncü, Kaya dördün
Müşterekbahis ganyan 120 kuruş ver- cü olmuştu. Dün Karanfilin gireme
di. diği bu koşuda Bay Musa Kaya'nın 

İbrahim Çatal (Çorum) Şevket Se
rüç (Seyhan) a tuşla, Hüseyin Yal
çınkaya (Kastamonu) Sezai Tüysüz 
(Kocaeli) ne sayı hesabiyle. Halil 
Kantar (Bursa) Bahri Şoray (Sıvas) 
a tuşla, Ziya Gürsev (Eskişehir) Ni · 
yazi Birinci (Ankara) ya tuşla. Şefik 
Kandemir (İzmir) Süieyman Kızıl 
(Kayseri) ye tuşla, Vahdettin Akıncı 
(İ&tC\nbul) Osman Çalı (Konya) ya 
tuşla. Ahmet Göker (Balıkesir) Meh
met Özaykut (Samsun) a tuşla galip. 

61 kiloda: 
Mehmet Oktav (İstanbul) Musta -

Ağırda: 
Hasan Hüseyin Yener (Çorum) 

Mazhar Suna (Seyhan) a tuşla, Meh
met Çoban (milli takıın) Ahmet Ye
ner (İstanbul) a sayı hesabiyle galip. 

Üçüncü devre 
fa Çetin kaya (Kastamonu) ya tuşla. 56 kiloda: 
Kenan Okay (milli takım) Halit. U- Hüseyin Küçük (milli takım) lb . 
lu~y <~.nkara) ya. sa~ı hes~bı~l·~ · rahim Çatal (Çorum) a tuşla, Halil 
Kazım Yuksel (Eskışehır) Halıl ~- Kantar (Bursa) Hüseyin Yalçınkaya 
ze.~ (milli takım)~ hükmen, (Halı! (Kastamonu) ya tuşla, Sezai Tüysüz 
Yuzer hasta oldugundan sahaya çık- (Kocaeli) Niyazi Birinci (Ankara) -
ma~ıştı~), Yu~uf Kızılcık ~Bursa; ya tuşla, Ziya Gürsev (Eskişehir) Şe
Alı Çelık (İzmır) e tuşla, Alı Erd fik Kandemir (İzmir) e sayı hesabiy· 
ğan (Çorum) ~akkı Özpak .<Sıvas) a le, Vahdettin Akıncı (İstanbul) Şev
tuşla, Ahmet Gıder (Balıkesır) Der: ket Serüs (Seyhan) a tuşla galip. 
viş Arslan (Seyhan) et tuşla, Niyazı 
Yıldız (Kocaeli) Mustafa Beton (mil
li takım) a tuşla, Rikabi Alaltun 
(Samsun) Ali Battal (Kayseri) ye 
tuşla galip. 
66 kiloda: 

Nurettin Özşen (Kastamonu) Sa 
lim Ünal (Ankara) ya sayı hesabile, 
Yaşar Doğu (milli takım) İzzet Kı
lı<j (İstanbul) a tuşla, Doğan Erdinç 
(milli takım) Refet Sarp (Kdyseri) • 

61 kiloda: 
Mehmet Oktav (İstanbul) Halil 

Ulubey (Ankara) ya tu§la, Ati Erdo
ğan (Çorum) Yusuf Kızılcık (Bur
sa) ya tuşla, Ali Çelik (İzmir) Ahmet 
Gider (Ba1ıkesir) e tuş1a, Kenan 01 · 
cay (imlli takım Kazım Yüksel (Es -
kişehir) e tuşla, Mustafa Betin (mil
li takım) Rikabi Alaltun (Samsun) a 
tuşla, Yaşar Doğu (milli takım) Do -

1iirlıi1e biTincililılerintle bütün lıuuetleriyle ufraıan iki giirq~i 

Beşiktaşın biraz daha ağır bastığı ~is 
sesedilmektedir. 15 inci dakikada gu • 
zel bir Beşiktaş akını oldu. Hakkının 
Adnan'ı aldatan bir pası Hayatiyi bul-

ğan Erdinç (milli takım) a tuşla ga • 
lip. 
56 kiloda: 

Hüseyin Küçük (Mil1i takım) Ah
met Göker (Balıkesir) e tuşla galip, 

87 kiloda: 
Mustafa Çakmak (Milli takım) 

Mehmet Ünsal (Kastamonu) ya tuşla 
galip. 

Ağırda: 
Mehmet Çoban (Milli takım) Ha· 

san Hüseyin Yener (Çorum) a tuşla 
galip. 
72 kiloda: 

Celal Atik (Milli takım) Hacı Yıl-
maz (Sıvas) a tuşla galip. 

79 kiloda: 
Vahit Ceyişakar (Ankara) Enver 

Yener (Kocaeli) ye tuşla galip. 

66 kiloda: 
İzzet Kılıç (İstanbul) Mehmet Ak

kar (Afyon) a tuşla, Halit Olgun 
(Eskişehir) Abdullah Yener (Konya) 
ya tuşla, Hasan Palu (Seyhan) Rıza 
Sertel (Balıkesir) e sayı hesabiyle, 
Bekir Yolcu (İzmir) Neşet Demirel 
(Samsun) a tuşla, İsmail Sözübir 
(Bursa) Refet Sarp (Kayseri) ye tuş· 
la galip. 

72 kiloda: 
Cemil Yılmaz (Kastamonu) Faik 

Boylu (Eskişehir) e tuşla, Faik Gö • 
ken (İstanbul) Hüseyin Mutaf (İz 
mir) e tuşla. İhsan Yılmaz (Çorum) 
Ahmet Alp (Balıkesir) e tuşla, Sadık 
Soğancı (Ankara) Rahim Acar (Bur
sa) ya tuşla galip. 

79 kiloda: 
Hayim Piçaço (İstanbul) Hızır Koç 

(Samsun) a tuşla, lsmail Yılmaz (Kas 
tamonu) Kenan Kopar (Kayseri) ye 
tuşla galip. 

15 inci dakika: Galatasaray kati ha -
kimiyeti muhafaza ederelı: Beşiktaş 
yarı sahasında oynuyor. Bu esnada 
Bedii - Buduri arasında geçen seri 
bir deplasmandan sonra top Cemilin 
ayağiyle ağlara takılıyor. 

Oyun yeniden çok sert bir şekil al -
dı. Galatasaray muhacimleri kendile • 
rini korumak mecburiyetiyle oynuyor 
lar. Cemil ve Buduri sakatlandılar. 
Galatasarayın faik oyununu devam et· 
tirmesi bütün hatlarında düzğün bir 
oyun oynamasiyle kabil oluyor. Kale
ci Osman başta olmak üzere bütün ta -
kım canla ve başla oynuyor. 

30 uncu dakikada Hakkıdan bir pas 
alan Şeref sıkı bir şiltle Osmanı mağ
lup etmiye muvaffak oldu. 

3 - 1 vaziyet oyunu yeniden canlan
dırdı. Beşiktaşlılar beş dakika kadar 
sıkı hücumlar yaptıktan sonra hakimi
yeti yeniden galatasaraylılara kaptır • 
dılar. 

Oyun, netice değişmeden bu şekilde 
bitti ve galatasaraylılar, daha güzel 
bir oyunun haklı semeresi olarak sa • 
hadan 3 - 1 galip çıktılar. 

Demirspor İzmirde 
ikinci maçı.nı da 

kazandı 
İzmir, 28 (Telefonla) - Milli küme 

maçlarını yapmak üzere şehrimize ge -
len Ankara 'Demirspor takımı bugün 
ikinci müsabakasını Ateşsporla yaptı.-

Ankarada mühim bir gol farkiyle ye 
nilen A teşspor bugünkü maçta sıkı 
bir müdafaa tesis ederek ve hatta za -
man zaman rakip kaleyi sıkıştırarak 

demirsporlulara gol fırsatı vermeme
ye çalıştı. 

Fakat, neticede gene bir gol yiyerek 
Ankara şampiyonuna yenildi. 

Demirspor burada güzel oyuniyle 
kendini beğendirdi ve İstanbul takım
larından üstün görüldü. 

l kinci kofu: 

Üç yaşındaki yarımkan İngiliz tay-
lara mahsustu. Mesafesi 1600 metre 
ikramiyesi 450 lira idi. 

Bu koşuda da üç tay koştu. Kazan
dığı koşular dolayısiyle 61 kilo ile 
koşan Yılmaz ve hiç koşu kazanmadı
ğı için 53,5 kilo ile koşan Tunca biri
birlerine kuvetli rakip addediliyordu, 
koşunun ba§langıcı da bu iki tayın 

hayli bir mücadele.si ile geçti. Fakat 
bu mücadeleyi seyirci vaziyetinde ge
riden takip eden Bay Fevzi Kara Os
manın Nirvana ismindeki tayı düz 
yolda yorgun rakiplerini yakaladı ve 
birinciliği ellerinden aldı. Yılmaz i
kinci, Tunca üçüncü oldu. Koşunun 

zamanı 1,51 dakikadır. Müşterekbahis 
Ganyan 875 kuruş verdi. 

O çüncü koşu: 

3000 liradan fazla kazanmamış ya
rımkan ingili zat ve kısraklara mah
sustu. Mesafesi 2000 metre ikramiye -
si 420 lira idi. 

Koşuya yedi yarımkan iştirak et-

Yılmazkayası aynı kolaylıkla birinci -
liği kazandı. Gün geçtikçe daha iyi 

koşularını gördüğümüz Kaya ikinci, 
Yatagan üçüncıi oldu. 

Müşterek bahis ganyan 160, plase 
115 ve 195 kuruş verdi. 

Yırtılan bir bilet 

Dün yarışlardan sonra gazetemize 
bir kariimiz gelerek bize bir nokta 
hakkında bazı dileklerde bulundu. Bu 
kariimiz bilmem hangi koşuda biraz 

fazla heyecana kapılarak kazanan bir 

biletini yanlışlıkla yırtmış ve iki par

ça yapmıştı, kendisi bu yırtık biletin 
kazandığını sonradan farketmiş ve 

gişeye müracaat ederek kazandığı pa~ 
rayı almak istemiştir. Buna bilet yır · 
tıldığı için parasının verilemiyeceği 

söylenmiştir. 

Bu kariimiz, mevzuu heyecan o
lan at yarışlarında böyle yanlışlıkla 

yırtılan biletlere iyi bir kontroldan 
sonra karşılığının verilmesini ve ku -
surun yırtanın heyecanına bağışlan

masını dilemektedir. 

Koıulcuın .on dakikalarında 
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Ticaret Vekilimizin beyanatı 
Başı 6 rncı sayfada) şavir, hususi kalem, levazım, evrak ı laştırılarak bu tenzilatın o zamanlar ı riayet edilmediği, hazan kısmen ria -

işlerini dogrudan doğruya Vekalete müdürlükleri, vilayetlerde mıntaka ti- fiyatlara nazaran kilo başına vasati yet edildiği, tarzındaki şikayettir. Şir 
baglı müstakil bir müdüriyet haline caret müdürlükleri ihdasını ve bir ta- 10 kuruş tesiri olacağı düşünülmüş - ketin bütün satışları teker teker tet -
getirdik. Ve bazı salfihiyetlerle teçhiz kım ihracat maddlerimizin kontrolü - tür. Bu suretle tesbit edilen narh 1 kik edilmektedir. Kimlere, ne miktar 
ettik. İtiraf etmek lazımdır ki bugün- nün tevsii bir miktar zammı istilzam mart 1938 tarihinden itibaren meriye· farklı muamele yaptığı bu tetkikat ne· 
kü ahval ve şerait içinde seyyah cel- etmektedir. Teşkilatta ehemiyet ver - te konmuştur. Müteakiben devlet zi - ticesinde tebeyyün edecektir. 
bine müsait olan yerler İstanbul, Bur-

1 

diğimiz cihet mahalli ve merkezi kon raat işlet~e~eri kurumu. piyasaya m~- Tetkike mevzu teşkil eden itlerden 
&a ve İzmir vilfiyetlendir. Buralara troltin takviyesi üzerinde temerküz dahale ettırılmek suretıyle narhın ı - biri de kahvenin satış vaziyetine taal. 
az çok seyyah celbine imkan bulaca- etmektedir. Maliye teftiş heyeti tipin damesini temine çalışmışsa da muah - luk eder. Mukavelenameye cöre kah -
ğız. Gelecek seyyahların memleketi - de bir teftiş heyeti kurulmaktadır.. haren fiyatların yükselmesi yüzün· venin satış fiyatı şu formül tdaresinde 
mizden memnun kalarak dönmeleri den müdahale bir netice vermemiştir. olacaktır. 
matlup olduğuna göre imkan bulduk- Mahsul ve Blok vaziyeti Perakende fiyatları toptan fiyata gö-

Bir arkadaşım bu senenin mahsul "d ça ve umumi hazırlığımız ilerledikçe re yem en tanzim etmek icabetmiştir. 
daha geniş programlara ancak o za - vaziyetine temas ederek Adana ve sa- İstanbulda perakende et fiyatlarını 
man girişmek tabii olur. hil buğdaylarının şimdidden }satın adlı - tanzim edebilmek için toptan et fi · 

Fobriyo resmi fiat - lstanbula kadar 
nakliyat ve sigorta masrafı - masarif, 
agio, faiz ve kar olarak resmi fiyat ve 
İstnbula kadar nakliye ve sigorta be· 
dellerinin %10 dur. 

narak elde istok bulun uru masın an • • . • . 
Afyon İfleri • mleketten ç yatlarına bakım olmak ıcabedecegı a-

Afyon işinden bahseden arkadaşım hatta arpa vedmısıbarınhsmtetı"ler Bu ı- şikardır. Toptan et fiyatlarında ucuz-
karılmamasın an e · se - - . . 1 . 

beynelmilel mukaveleyi imzalamıyan . h l ·yetı" hakkınd z· lugu temın ıse, stanbula vakı hayvan 
nenın ma su vazı a ıra- .. . . . . 

devletlerin bize rekabet yaptıklarını at Vekili arkadaşımız arzı malQmat muvarıdatı~~n tanzı~ ve daıma pıya· 
ve imzalıyan devletlerin de el altın - d ki d" Bug·dayın 1 k tt -saya arza muheyya bır tarzda stok bu-e ece er ır. mem e e en . . .. .. t 
dan i• gördüklerini söyledi ve istihsa- "h 1. a tab·d · L" • k lundurulmasıyle miimkundur. stan-

'il ı racı ısans ı ır. ısansı verır en . 
}atımızın satılmasını temin eylemek - 1• k nd·ı ı"ht " d"kk bula muhtelıf mıntakalardan yapıl -eve a e ıyaaımızı nazarı ı a- . . 
lig-imizi işaret ettikten sonra dahilde 1 ~-. - t b··d · A M makta olan hayvan sevkıyatı naklıye te a a .... gımız a ıı ır. rpa ve ısı - . . • 
mevcut stokların mübayaası lazımdır. d ı · 1.. b" 1 t vesaıt ve ımkanlarına sevke amade 

rın a ısans usu une ta ı tutu up u - . . . 
dedi. t 1 am 1• "ld· - · . kt hayvan mıktarlarına, mevsımlık te-. u m ası azım geı ıgını yapma a .. . . . ğ b" · 

Ar 'adaşlar, afyon işinin hususıye- ld - k"k . . b. 1 mevvuçlerın tesırıne ba lı ır vazı -
o ugumuz te ı at netıcesı ıze an a- k d" H h 1 ı ğ 

Mukavelenamede hangi tarihlerde -
ki fobriyö fiatının alınacağına dair se· 
rahat bulunmamaktadır. Müteahhit bu 
serahatsizlikten istifade ederek fiyat
ların tayininde muayyen bir e -
sas dahilinde değil iddia edildiği gibi 
işine geldiği tarzda hareket etmiştir. 

ti, afyonun bağlı bulunduğumuz bey- t k yet arzetme te ır. ayat pa a ı ı ı 

Tetkik mevzuu olan işlerden biri de 
şirketin takas mükellefiyetine ne de • 
receye kadar riayet ettiği mevzuuna 
taalluk etmektedir. Buna ait tetkikat b. tt aca tır. ü d 1 · d h"d" 1 · db" 1 nelmilel taahhütlerle sıkı ır sure e M'"b k f " . 1. ..k m ca e esın e a ıse en ve te ır e-u ayaa ey ıyetıne ge ınce · yu - da henu··z bı"tı"rilmemiştir. alakadar olmasıdır. Bu sebepten dola· . . . . · ri bütün vüsat ve şümuliyle ele alma· 

sek heyetınızın malumudur kı, top -
1 

. . . · 
yı afyon hakkında alabileceğimiz k h 11 . f" . 1.. .. ··1 1 dıkça, stanbul et fıyatlarının ındırıl-

ra ma su en o ısı uzum goru en . ..b . d ld - "b" 
tedbirlerin beynelmilel mevzuata uy- yerlerde buğday piyasasını korumak, lmesı ~eclru leskın e Jo u~ gı ı zahrark-
g un olması zaruridir. Beynelmilel af- . k . t k b 1 d ak ı netıce er e arşı aşacagımız mu a 

tanzım etme ve ıs o u un urm _ . 
Yon mukavelesine iştirak etmekliği- "f . 1 •• k 11 f 1 f" t kaktır. (Dogru seslen). 

vazı esıy e mu e e o up o ıse mu -
mizin lüzum ve zarureti hakkında bu . 

lak bir mübayaa vazifesi verilmemış - incirden alınan komisyon 
kürsüden lazım olduğu kadar izahat- tir. Ofisin elinde bugün 150.000 ton 
ta bulunulmuştur. Dünya efkarıumu - stok buğday vardır. İhtiyaten ve hay- Bir arkadaşım !zmir'de satılan in
miyesine karşı büyük ve ağır taahhüt li müşkil şerait içinde bu stoku mu _ cirin komisyoncular elinde bulundu
lerimiz vardır. Yapılacak iş mukave · ha faza eylemekteyiz. ğunu, diğer maddelerden alınan ko -
leye henüz iştirak etmemiş olan dev- Bu münasebetle buğday mübayaa fi misyonun % 2-3 derecesinde olduğu 
!etlerin buraya iştiraklerini temin et- halde incirden alınan komisyonun % yatlarımız üzerinde durmıyahm. Bu 
meğe çalışmak ve muttali olduğumuz günkü buğday mübayaa fiyatlarımızı 5-6 ya yükseldiğini söylediler. 
suiistimalleri alakadar merciine ehe sabit bir halden müteharrik bir ha _ Komisyon miktarının tayini alıcı i-
miyetle ve ısrarla bildirmek olacaktır. le satıcı arasında tekarrür eden bir le getirmek ve her halde bu fiyatlara 
Bunun da arkasındayız. Şimdiye ka · beynelmilel buğday piyasası fiyatları k~yfiyet ot~akla b~r-aber ih~acat ko -
dar yaptığım tetkikattan anladığım seviyesine doğru bir istikamet ver _ mısyonculugunun dıger komısyoncu -
netice şudur. Afyon hakkında bir re- mek mecburiyetindeyiz. Buğdayı va _ luktan d~ha büyük bir farkı olduğunu 
vizyona ihtiyaç vardır. Bütün istihsa- lörize etmek maksut oldğuna göre mü nazarı dı~kate alarak ~u mevzula ya
latın afyon idaresi elinde bulundu- bayaa fiyatının dünya piyasasına tam kından alakadar olacagım. 
rulrnası, stok kalmaması ve afyonun mutabakatı lazımdır demek istemiyo -1 Devlet fabrikalarının satışlarının 
spekülasyon mevzuu ol ktan çıka · rum. Kıymetlendirmek payı olacak - tek ele inhisar ettirilmemesine temas 
rılması, afyon istihsaıat la miktarın tır. Topladığımız buğdayların harice edildi. İktısat Vekaletini atakadar e
tahdit edilmesi ve evsaf ın ıslahı la- satışlarında büyük zararlara taham - den bir iştir. Satışların yedivahitte 
zımdır. Medeni, sıhi ve icari yolun mili etmek ve buna devama maddeten bulunmamasının temini için lazım ge
bu olduğu kanaatindeyix Bu hususta- imkan bulunmadığı da malfımdur. Ak len tedbirlerin alınacağı tabiidir. 
ki tetkikatımız tamamiy e hitam bul- si takdirde Toprak mahsulleri ofisinin 
duktan sonra huzurunuz bir kanunla mali menabiinin kısa bir zamanda ku- Kahve me•elesi 
arzolunacaktır. rumasiyle karşılaşacağız. 

Stokların mübayaasır a gelince: Ecnebi mütehassıslarla temas edildi. 
Bu meyanda kahve ithalatının tek 

elden idaresi işine temas edildi. Bu 
iş bir kanuna istinat eoiyorsa bu ka-

Afyon idaresinin el le mevcut Halen vekaletimizde iki ecnebi müte
stoklara, yeni mahsultirı mübayaası 

mevzuubahis stokların il esi halinde 
hasıl olacak yekfın idar n senelik 
satış vasatisi miktarına gJre ancak 
3,5 - 4 senede eritilebilir. Afyon satı
şını temin için takas me ..ıuna alın

mıştır. Fakat bu kafi gel yor. Yeni 
anlaşmalarımızda bu hust a bazı ka
yıtlar koymak istiyoruz. 

İdare afyonu müsta s iden alır. 
Uç, dört senedenberi m eaddit el 
değiştirip kırık fiyatlar! , muayyen 
ellerde toplanan afyonlar ncak bu 
günün beynelmilel satış ına göre 
idareli ve stokları süratle en çıkar
mağa fırsat verecek bir fi a la müba
yaaya imkan vardır. Vazi) leri sıkı
fık olan ıtok sahiplerine, a yon ida-
resinin müzaharetiyle Zır. Banka 
sından bir yardım temini ukarrer -
dir. 

Bir arkadaş takas malla ı ın Ame 
rika'ya sevkedildiğinı lemiştir 

Normal olarak Amerika'ya atılmak -
ta olan bazı mallarımızın 
zuatı ve usulleri dolayısı ~. takas 
haklarından istifade maksa vle bida· 
yeten başka memleketlere evkedil-
dikten sonra dolambaçlı ollardan 
geçerek gene Amerika'ya i 1 edildı-

hassıs vardır. 
nunun kaldırılması lizımgeldiği M>y-

Teşkilcitımızda bundan böyle ancak lendi. 1932 senesinde kabul edilen bir 
zaruret görülen hizmetler için ecnebi 
miltehassıslara yer vermek niyetinde- kanunla, çay, kahve ve şekerin mem
yiz. Nitekim, konjonktür ve sigorta lekete ithali işlerinin bir elden idaresi 
işleri gibi çok teknik mahiyet arzeden hususunda hükümete mezuniyet veril 
işlerde daha bir müddet mütehassıs is miştir. Verilen mezuniyetten yalnız 
tihdam etmekte fayda görmekteyiz. kahveye ait olanı kullanılmış, 1933 se

Hayal pahalılığı 

Hayat pahalılığı mevzuuna temas 
edilmiştir. Bu mevzua dair İsviçreli 
profesör Lorenz, Mart 1938 tarihinde 
muvakkat bir rapor 'vermiştir. Profe
sör bu raporunda asıl raporda mev -
zuubahs edeceği meselelerin tadadı 
ile iktifa etmiş ve bunların tetkikine 
girişmemiştir. Yalnız memleketin iç 
piyasasının kafi derecede tetkik edil
mediği noktasında tevakkuf ederek 
bu vadide icabeden hazırlıklar ve mü
şahedeler ve araştırmalar yapmak ü -
zere bir teşkilat vücuda getirilmesi
ni tavsiye etmiş ve bir de şema hazır
lamıştır. Müteakiben İngiliz profe
sörlerinden Benham celbedilmiş, bu 
da ağustos 1938 tarihinde bir rapor 
vermiştir. Az çok liberal mülahazalar 
altında iktısadi hayatımızın seri, fa -
kat geniş bir tetkikini ihtiva eden bu 
raporun ticaret politikası, döviz kon· 
troliı, sanayiin himaye ve teşviki, ik
tısadi menabiimizden azami istifade 

nesinde Brezilya kahvesi Türk Ano -
nim şirketiyle İl.tısat Vekaleti ara
sında bir mukavele yapılmıştır. Şir 
ketin 200 bin liralık sermayesinin % 
63 ü İş Limited'e aittir. Şirketle ya -
pılan ilk mukavele 3 seneliktir. Bila
hare 6 ay temdit edilmiştir, müteaki
ben 3 sene daha temdit edilmiştir. İk· 
tısat Vekili, arkadaşım Hüsnü Çakır 
işe başladığı zaman kahve şirketi mu
amelatının tetkikine lüzum görmüş 

ve bu tetkikin maliye müfettişleri va· 
sıtasiyle yapılmasını da temin eyle· 
miştir. Bu iş bize intikal ettikten son
ra tetkike devam ettik. Müfettişler 

henüz raporlarını vermişlerdir. 

Bir kaç gün eve! kendilerinden al -
dığım malümatın hülisası şudur; Şir 

ği ileri sürülen iddialardar. r Bu id
diaları haklı gösterecek ha hadise -
ler de olmamış değildir. ( avo aes • 
leri). Bazı memleketlerde ı Jirüsum 
usulünün cari olması bu ziyetleri imkan ve çareleri, tasarruf ve serma-
teshil eden amillerdenc.lir. A asıra te- ye hareketlerinin teşviki, sermaye 

ket mukavelesi mucibince darlığa, sı -
kıntıya meydan vermemek için İstan
bul gümrükleri antrepolarında on bin 
çuvaldan fazla kahve sitoku bulundur 
mak mecburiyetinde iken bu mecbu -
riyete bir aralık riayet etmemiş kahve 
istoku 936 çuvala kadar düşmüştür. 

Müteakiben sitok ikmal edilmittir. Si 
tokların azalması sırasında kahveye 
kilo başına 25 kuruş istihlak resminin 
konulmasının bu harekete müessir 
olup olmadığı, yani sitokları ver -
giye tabi bulundurmamak için bunla· 
rın satılıp satılmadığı keyfiyeti tetkik 
mevzuudur. 

kerrür eden ve nazarıchkka nizi cel-
beden bu hadiseler kar.şısıı J seyirci 
kalmıyoruz. Takas talinıatn neleriyle 
vazedilen hükümlerle ve a a bazı i
dari tedbirlerle bu hidiselc 
geçmeğe çalışmaktayız. mevzuu 
etraflı surette ele aldık. Tet tikatımı
zın neticesinde yeni tedbir in alına· 
cağı tabiidir. 

V ekiiletin kadrosu 
Bir arkadaı Ticaret veka inin kad 

rosuna temas etti. Yeni aen in bütçe 
sine bağlanmış olan daimi stahde • 
min cetvelinin genişliği te latımızı 

tevsi etmiı olma~tan ileri elmiyor. 
MalUm olduğu veçhile lktıs vekale-
tinin Tilrkofis, ihracatı mü abe, ih· 
ra~atı teıkilitlandırma, ölç ayarlar 
gibi teıkilatları şimdiye dar (E) 
cetveline dahil bulunmak idi ve 
!İmdiye kadar her sene kadroları 
icra vekilleri heyetinin tasdikine 
arzedilmekte idi. Şimdi bunlar ( D ) 
cetveline alınmıştır, yari doğru
rhn doğruya bütçe dahıline gir
nılş bulunuyorlar. Mahaza teşkilat 
kHmnumuzla kıımen tasarrfla ve kıs
men de bütçeye bir miktar zam icrası 
suretlyle bazı illveJer dahi yapılma -
mış değildi. Vekiletin yeniden kurul
ması merkezde müsteşar, hukuk mü • 

envenstismanları ile iktısadi kalkın -
manın sıkı alakası, vergilerimizin ik
tısadi hayat üzerindeki tesirleri, or
man ve ziraat politikası, münakalat ve 
tarife işleri belli başlı mevzularını 
teşkil etmektedir. Bu mevzuların a -
dedi de gösteriyor ki, hayat pahalılı
ğı denilince muğdal bir mesele karşı
sındayız. Muhakkak olan bir şey var
sa, bu mevzuun tetkiki için evelemir
de lüzumlu olan bir çok materyel ha
zırlamak lazımdır. Hayat pahaJılığını 
ilmi şekilde ölçmek için en iptidai it. 
fiayt seviyelerini ve teşekkilllerini 
tesbit ve muntazaman takip eylemek
tir. Bu maksatla vekalette konjonk -
tür bürosu ahenkli bir surette çalıp
cak bir büro kurmaktayız. Teşkilat 
kanunumuzla vücuda getirmek istedi
ğimiz mıntaka ticaret müdürlükleri 
teşkilatı yapılınca bu mesai takviyet 
bulacaktır. 

Hayat pahalılığı mevzuunda bir ar
kadaş İstanbulun et meselesine temas 
ettiler. latanbul'da et fiyatlarının u -
cuzlıyabilmesi meselesi hayat pahalı
lığı ile mücadele mevzuunun bir kıı
mı olmak" üzere 933 senesinde ele a
lınmış ve perakende et fiyatlarını ter
kip eden mezbaha resmi, vapur nav
lonları ve iskele resimleri gibi unsur
lar iızerinde tenzilat yapmak karar -

Dermeyan edilen hususlardan biri 
de mukavelenamenin yedinci maddesi 
mucibince Brezilya ihracatçıları ta -
rafından Avrupa'ya satılan kahveler • 
de Rio fabrikalarına göre bir tebeddül 
olursa gerek aynen ve gerek nakden 
bunu nazarı dikkate alıp kahvenin 
Türkiyede bu fiyatlara göre satılma -
sı icabedeceği kaydine şirket tarafın
dan müşterinin vaziyetine göre hazan 

Birinci devrede yeni mukavelenin 
aktedildiği ilk üç senede, ve onun tem 
didi olan altı aylık devrede, şirket ser
mayesinden 147.000 lira zayi etmiştir. 
İhracına mecbur olduğu mallerın ihraç 
edilip edilmediği henüz sabit olmadı · 
ğından şirketin kahve ithalinden mü · 
tevellit bloke paraları debloke edilme· 
mektedir .. 

İkinci mukavelenin aktinden sonra 
bugüne kadar şirket 3 milyon liralık 

kahve ithal etmiştir. Şirketin teahhüt 
ve mukavele müddeti, önümüzdeki teş 
rinisani içinde bitmektedir. Bu müd
dete kadar daha 500.000 liralık kahve 
ithal edebilecekti.c. Tetkikat henüz de
vam etmekte olmasına göre vasıl olu
nacak neticelere göre tedbir ve karar 
safhasına bittabi geçilecektir. Şimdi -
lik sadece şikayetleri ve iddiaları bil -
Hisa etmiş bulunuyorum. 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) 
Bu limitet şirketi kimlerden müteşek
kildirt Acaba malümatınız var mı ? 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin (Devam 
la) - Sermayenin %63 ü İş Limitet 
şirketine aittir. 

Vekilimizin izahlarından sonra büt
çe kabul edilmiştir. 

Matbaacılara 
Ankara Telefon Müdürlüiün

den: 

1 - 6000 adet (Telefon rehberi) ha· 
sılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 3000 lira, mu 
vakkat teminat 225 liradır. 

3 - Şartnameler müdürlük muame
lat bürosundan parasız alınabilir. 

4 - Eksiltme 9. 6. 939 cuma günü 
saat 15 te telefon müdürlüğünde top· 
lanacak olan komisyonda yapılacak -
tır. 

S - İsteklilerin 2490 numaralı ka· 
nunda yazılı vesikalarla komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1978) 

11949 

/ 

Kazalar 

Harita yaptınlacak 
Erdek belediyesinden: 

Erdek kasabasının 105 Hektarlık 

kısmının hali hazır hartaları iti talip 
çıkmadığından tekrar ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. İşin 
maktu bedeli (2000) liradır. Eksiltme 
7 haziran çarşamba günü saat 15 te 
Erdek belediyesindeki komisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) 
liradır. Şartnameler bedelsiz olarak 
Ankara'da Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden ve Belediyemizden alına -
bilir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat 14 de kadar Erdek belediyesine 
verilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olması lazımdır. 11993 
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Ankara 

satış deposu 
Yenihal No: (1 . 
59) kağıtçı M. Ne· 
dim lrenglin Tl : 
2246 1003 

29 - 5 - 1939 

SÜMER BANK 
Ankara Yerli mallar pazarında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim en ası aşağıdaki fiat larla 

perakende olarak sahlmaktad1r 

Kayseri Dirilin den Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

58 kanıt 
45 ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,. 
Tire çorap Çift 

45 
11 

F eshane Mamulatı halis yünden 
kasket 

Beykoz Mamulatı çivili kundura 
,, 

" 
,, Fotin 

Tanesi 30 ve 35 
Çifti 190 
,, 290 

" 

.. 
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- -§ Lise mezunu gençler aranıyor § - -- -= Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 5 

Türkkuşu teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler § 
= üzerinde öğretmen olarak çalıımak maksadiyle yetittiri• = 
- lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. 5E 

--

- Aranılan beJli batlı ,artlar tunlardır: 5E 
1 - Türk soyundan olmak, i! -
2 - iyi hal ve ,öhret sahibi bulunmak, i: 
3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elveri§li olmak, E 
5 - Lise mezunu olmak. 5E 

-------
4 - Boyu 18 yaşında olanların 1.60 dan, 20 yaıında o- E 

:= !anların da 1 63 den aşağı olmamak, E 
= En az 18 en çok 20 yaşında olmak. §§ 
:= isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat i§ 
=: etmeleri lazımdır. Bu tarihten ıonra sıhhi muayeneler J8' = = pılarak lnönü kampına sevkolunacaklar ve orada mum- = = fak;vP.t v.österenler kabul edilecektir. iE = Daha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkutu tulle- 55 := lerin<> ,...;;ru"'at etmeleri ilan olunur. 1417 E - -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!I. - -
§ Tahmil ve tahliye işi i - -- -~ Toprak Mahsulleri Ofisi Polath Ajansından: 1 
- -= -:= 1. - Ajansımıza ait buğdayların tahmil ve tahliye itimi 5E 
=: 26-5-939 dan 26-6-939 tarihine kadar bir ay ndlcl-= de le münakasaya konulmuıtur. -E: 2. - ihalesi 27-6-939 aalı pnü aaat 14 de Polatlı Toprak ı 
E: mahsulleri ofisi binasında toplanacak komisyonda _ 
= yapılacaktır. = 
~ 3. - Muvakkat teminat (700) yedi yüz liradır. 1 
=: 4. - Mukavele projesini görmek iıtiyenlerin Ankara, E.. 5E 

kişehir ve Polatlı Toprak mahsulleri ofisine müraca- ! 
= atları ilan olunur. 1910 !! 
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Kirahk yazıhane dairesi 
Ulus Meydanmda Koçak Hanında son katta üç veya cllrt 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

Vergi borçluları 
An~ara Defterdarlığından : M.Buhna 

İhbar- kuaç 
verginin name ve. cealui 

Dosya Müke1lefin isim ve adresi işi s. N. L. it. 

1588 Kadir O. AbduJlah Erzurum Bisiklet 
M. Hamamönü No. 3 tamiri 935 5-49 41 1530 Süleyman Ali Günlü Pınar Kalaycı 935 6-03 5 11 

J. Hamamönü 26 
1514 Mehmet Hamamönü No. 18/2 Sebzeci 935 5-25 • 1591 Seyit Mehmet kzı Hava Er- Bakkal 935 6-01 3 7S 

zurum Tacettin No. 57 
1491 Hayriz Kurtuluı dua tepe Kömürcü 935 S-14 11 11 

No. 42 
1530 Mustafa O. Şefikin Dumlupı- Tenekeci 

nar Hamamönü No. 7/2 
935 8-62 7 4J 

1062 Yusuf O. Hasan Yenice otel Kunduracı 
No. 2 

935 6-16 27 00 

1130 Hasan O. İsmail Yenice M. Kahveci 
Hergele M. No. 11 

935 6·20 l 13 

1623 Mustafa O. Feyzi Nazımbey Sebzeci 
No. 53/ 2 

935 6-36 1 32 

1111 Hüseyin Yenice M. otel So. Kunduracı 935 6-17 41 
No. 3 

1111 .. .. Kunduracı 935 6-18 09 
1591 Ahmet O. Ahmet Rıza Erzu- Tenekeci 

rum Tacettin No. 57 
935 6-35 00 Ol 

1625 Mustafa Nazımbey M. Kasap 
No. 29/2 

935 6-37 1 ,, 
1732 Kara ki ŞUkriye M. Kayseri Araba 

Ca. B. No. tamircisi 935 
Dr. Süleyman lhasn 

6- 8 2 S5 

Himayei Etfal Ap. 935 249 
5088 Nuri oğlu Ali 935 24 

Yukarda isim ve adreıleri yazılı mükelleflerin it ve ticaret yer 
bulunamadıkları tahkikatla tesbit ve tevsik edilmiı oldufundan hu 
sulü muhakemeleri kanununa tevfikan ilan teblii olunur. (ao+t 



Ba~ Vekalet 

Beden terbiyesi kursu 

11 1 B~ıvek~let Beden Ter biyesi Ge-
c Dırektorlüğünden: 

d 
1 

- Genel direktörlükçe İstanbul' • 
b~ Çengel köyünde altı ay müddetli 
ır le r B ğ' Y 1 eden Terbiyesi ve spor e-
ıtnıcn kursu açılmıştır. 

r 
2 

- Bu kursa imtihanda en iyi de · 
~cede muvaffak olanlardan sırasiyle 
:mı (50) kişi alınacaktır. 

t d - 26 Haziran 939 pazartesi günü 
~ risata başlıyacak olan bu kursa 
~~nıek isteyenler, Beden Terbiyesi 
v ge başkanlıklarından kursa girme 
\diğer şartları öğrenebilirler. 

lcad - Müracaat müddeti 15 hazirana 
ardır. (2020) 11991 

Milli Müdafaa V. 

Seyyar tamirhane alınacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

lbiayoll\ln.dan : 

1 
1 - Tayyarelerin tamirlerinde kul

anıinıak üzere beı adet otomobilli 
~YYar tamirhane satın alınacaktır. 
bi u~en bedeli (150.~00) yü~ el

n lıra olup ilk temınat mıktan 
<8750) sekiz bin yedi yüz elli liradır. 
g 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 6. 
39 Perşembe günü saat 11 de satın al 

illa koınisyonunda yapılacaktır. 
k} .--: Şartnamesi 7 lira elli kuruş mu 

hılınde alınabilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün

cü ınaddelerinde yazılı vesaikle birlik 
~e ilk teminat ve teklif mektuplarını 
~hal~ saatinden bir saat eveline kadar 
0ınısyona vermeleri. (1514) 11506 

F. tipi bir hangar 

yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
llliayonundan : 

l - ç.-•-•• ,..purılacalt F tipi bir 
hangarın şartnamesinde tadilat yapıl· 
dığından yaniden kapalı zarfl eksilt· 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 
(172009 lira 32 kuruştur.) İlk teminat 
miktarı (9855) liradır. 

2 - İhalesi 31. 5. 939 çarşamba gü
nü saat 11 de vekalet satın alma ko · 
ıniayonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje, resimleri se · 
kiz lira altmış beş kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
lnaddelerinde gösterilen vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
larını ihale saatinden bir saat evetin~ 
kadar komisyona vermeleri. 

(1770) 11773 

500 ton mazot ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

tn.isyonundan ı 

1 - 500 ton mazotun şartnamesin · 
de tadilat yapıldığından yeniden ka · 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 30.000 lira olup 
ilk teminat mkitarı 2250 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.6.939 
pazartesi günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 150 kuruş mukabi 
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
aaat eveline kadar komisyona verme 
leri. (1849) 11850 

Yazhk elbiselik ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 

1 - Behemr mf'tresine tahmin edi • 
len fiyatı (60) altmış kuruş olan 
l.400.000 bir milyon dört yüz bin met 
re yazlık elbiı;e]ik bez kapalı zarf u -
auliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15· haziran -939 per -
~embe günü saat on birdedir. 

3 - ilk teminat (37350) otuz yedi 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (42) lira 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko -
misyonundan alınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
el .. !erinde gösterilen vesaik le teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V. 

Le~~zım Amirliği 

95 bin kilo sığır eti 

ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i
çin 95.000 kilo sığıreti 5. 6. 939 pazar· 
tesi günü sat 11 de kapalı zarfla ek -
siltmesi yapılacaktır. Muhammen be
deli 20900 liradır. 

İlk teminatı 1567 lira 50 kuruştur. 
2 - Şartnameyi görmek isteyenler 

iş saatlerinde her gün eksiltmeye gi
receklerin saat 10 a kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Siirt tüm 
alma komisyonuna vermeleri. 

Pahska ahnacak 

satın 

11869 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

85 santim geni~liğinde 100.000 met· 
re patiska alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksil ~mesi 14 • haziran - 939 çarşam • 
ba günü saat 15 de İstanbul Tophane 
de Lv. amirliği satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
30.000 lira olup ilk teminatı 4500 lira
dır. Nümunesi komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin kanuni ve~ikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa -
atinden bir saat evci komisyona ver -
meleri. (2031) 12017 

Tereyağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu, hastane, gedikli 
okulu ihtiyacı için 5000 kilo tereyağı 
kc\pah zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Tahmin bedeli 7500 lira olup 
muvakakt teminatı 562 lira 50 kuruş • 
tur. 

3 - Eksiltmesi 14-6-1939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belge -
leriyle birlikte ihale gün ve saatin
de .:n g_eç bir saat eveline kadar te -
mınat ve tclcUf mettropıan~ .. A .. -

Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 2033) 12018 

kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 c kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddeler~n
de yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1922) 11903 

50.000 metre torbahk bez 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 14.6.1939 çar 
şamba günü saat 14 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola . 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1125) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olma· 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair Ticaret odası 

vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1924) 11905 

5 ton antimon ahnacak 
... 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira o
lan 5 ton antimon askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 14. 6. 1939 çarşamba 

günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (187) lira (50) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün vesaatte komis-
yona müracaatları. (1981) 11978 

15 adet muhtelif torna tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Tatimln cC!llen bedeıt CJO.ooo lira o -
lan 15 adet muhtelif torna tezgahı as
keri fabrikalar umum müdürlüğü 

200 b • 1 k merkez satın alma komisyonunca 14 • 
attanıye a ınaca 7 - 1939 cuma günü saat 15 te kapalı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) 
Ankara Levazım Amirliği Satm lira mukabilinde komisyondan verilir. 

Alma Komiııyonundan : Taliplerin muvakkat teminat olan 
Müteahhit nam ve hesabın:. alına • -4250- lirayı havi teklif mektuplarını 

cak 200 adet battaniyenin eksiltmesi - mezkur günde saat 14 de kadar ko -
ne talip çıkmadığından on gün sonra- misyona vermeleri ve kendilerinin de 
ya talik edilerek tekrar açık eksilt - 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde-
meye konulmuştur. terindeki vesaikle komisyoncu olma -

Tahmin bedeli 20.000 lira olup dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • 
muvakkat teminatı 1500 liradır. dan olduklarına dair ticaret odası ve-

3 - Eksiltmesi 5-6-1939 pazartesi sikasile mezkur gür. ve saatte komis-
günü saat 14,30 dadır. yona müracaatları. (1982) 12013 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinqe istenilen belgeleriyle 
birlikte Tophanede İstanbul Lv. amir 
liği satın alma komisyonuna ge\mele· 
ri. (2034) 12019 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Kırıkkaledeki fabrikalarımızda ça
lıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihan
ları yapılmak üzere Kırıkkale gurup 
müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zey
tinburnu silah fabrikalarımız müdür
lüklerinden birine müracaatları. 
(1658) 11672 

1500 metre mikabı ceviz 

Kınkkale'de yaptmlacak inıaal 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Keşif bedeli (12300} lira olan yu
karıda yazılı inşaat askeri fabrikalar 
umum müdUrlliğü meı kez satın alma 
komisyonunca 9. 6. 1939 cuma günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname (62) kuruş mukabi· 
linde komisyondan verilir. Taliplerin 

vakkat tem.mat olan (922)lira (50) 

Nafia Vekaleti 

Galveniıe T rifon ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27.6.939 salı günü saat 11 de eksilt
mesi yapılacağı ilan edilen 50 ton, 
115000 adet galvanize tirfon bilahare 
hasıl olan ihtiyaç dolayısiyle arttın -
tarak 280000 adet ve takribi 122 ton ü
zerinden Mersin'de sif teslim şartiyle 
ecnebi malı için 17080 lira muhammen 
bedelle, kapalı zarf usulü ile yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

Yerli malı için de teklifte bulunu • 
labilir. 

Eksiltme 7.7.939 cuma günü saat 11 
de Ankarada nafıa vekaleti binasında 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunca 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat miktarı 1281 lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 
vakkat teminat ve şartnamesinde yazı· 
1ı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a 
kadar mezkür komiayona makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lazımdır. (1864) 

11892 

Diyarbak1r-Cizre hattında in11aı 
Nafıa Vekaletinden : 

Diyarbakır - Cizre hattının yüz o -
tuz birinci kilometresiyle yüz elli do· 
kuzuncu kilometresi arasındaki ye -
dinci kısım inşaat ve ray ferıiyatı ka
palı zarf usulü ile münakasaya konul 
muıtur. 

l - Münakasa 12. G. 939 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat on beşte 
vekaletimiz Demiryollar inşaat daire -
sindeki münakasa komisyonu odasın -
da yapılacaktır. ' 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli i· 
ki milyon iki yüz yetmiş bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı seksen bir 
bin sekiz yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme şart 
namesi, Bayındırlık işleri genel şart· 
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetveli, 
fenni şartname, ahşap traversle ferşi • 
yat talimatnamesi, çimento normu, 
telgraf hattı şartnamesi, pliin ve pro
filden mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira mukabilinde demiryol
lar inşaat dairesinden tedarik oluna • 
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı artırma, eksilt · 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika -
lar, muvakkat teminatlarını ve müna· 
kasa tarihinden en az sekiz gün evel 
referanslarını ve diğer vesikalarını 

raptederek vekaletimize verecek -
leri bir istida ile bu iş için talep ede · 
cekleri ehliyet vesikalarını ve fiyat 
teklifini havi kapalı ve mühürlü zarf 
tarını mezklır kanun ve eksiltme şart· 
namesinin tarifatı dairesinde hazırlı · 
yarak 12. 6. 939 tarihinde saat on dör
de kadar numaralı makbuz mukabilin
de inşaat dairesi eksiltme komisyonu 
reisliğine tevdi etmiş olmaları Hizım -
dır. (1934} 11918 

Kereste alınacak 

Nafia Vekaletinden: 

10. 6. 939 cumartesi günü saat 10 
da Ankara'da nafıa vekaleti binası i
çinde malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo· 
nunda ceman 4930 lira muhammen he 
delli Konya'da Çumra istasyonundil 
teslim şartiyle muhtelif ebatta sekiı. 

kalem kerestenin açık eksiltme usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksi"ıtme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabailir. 

Muvakkat teminat 369 lira 75 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 10 da komisyonda ha
zır bulunmaları lazımdır. (1906) 

11933 

D. Demiryolları 

lokomotif yedekleri •ıwn 

D. D. Lolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 
kalem İngiliz lokomotif yedekleri 6.7. 
1939 perşembe günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4125 lira -
lık muvakkat teminat ile kanunun ta • 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay· 
ni gün saat 10 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta · 
dır. (1872) 11893 

Otomobil kiralanacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 

Senelik icar bedeli 2160 lira tahmin 
edilen kapalı bir binek otomobili 8. 6 
1939 perşembe günü saat 15 te Ankara 
da idare binasında açık eksiltme yo
lu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 
162 liralık muvakkat teminat ile ka · 
nunun tayin ettiği vesikları ve oto • 
mobil sahibi olup Ankarada icrayı san 
ate mezun bulunduklarına dair almış 

oldukları vesaiki komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname parasız olarak 
Ankara'da malzeme dairesinden alı -
nabilir. 18889) 11916 

tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Çankırı deposuna 1939 mali yılı i -
çinde gelecek takriben 17 .000 ton ma
den kömürünün vagonlardan stok yer 
terine boşaltılması ve stok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi, talip zu -
bur etmediğinden 12. 6. 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 16. da 
Ankarada İkinci işletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarf usuliyle tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
ite girmek isteyenlerin 408 liralık 
muvakkat teminat, makbuz veya ban· 
ka mektuplarını, kanunun tayin etti -
ği vesika ve beyannameleriyle birlik -
te tekliflerini kanunun tarifatı daire
sinde aynı gün saat 15 e kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i· 

kinci işletme kaleminde ve Çankırı 

istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 
~1977). 11950 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~Askeri Okullara talebe~ - -~ ~ 

ahnıyor § ------- --
1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- =: 

]erile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, := 
Kırıkkale San'at Lisesinin ı. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli =: ----- Erbaş Hazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. --------

2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı O· =: 
kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: -re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. = -------

3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- § 
malıdırlar. - a) Askeri okullara girmek isti.yenlerin müracaatları 1 Haziran- =: 
dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. =: 

Askeri liselerin yalnız III. sınıfları ıçın seçme sınavı 15 Ağus-=: -- -- tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. =: 

--
----

Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve = 
San'at Lisesi I. sınıfı için seçme sınavı l Eylülden JO eylüle kadar =: 
devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve § 
kabul edilmiş olan lara tebliğat yapılır. = ----

b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta =: 
okuluna alınacak okurların se me sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. =: ----------

c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarım mümkün mertebe kısa za- =: 
manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- =: 
kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini -
takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun =: 
bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. = -----

--
Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O ·= 

kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna =: 
alınmaları esas.olduğundan bu suretle mür~caat edilmesi lazımdır. =: 

-----

d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun =: 
bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. := 
Okurun velisi tarafın~an bu masrafların temin edildiği Askerlik := 
şubelerince tahkik olu •. ıcaktır. =: 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia =: ---- edemez = ------
Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden hışka giydi· := 

rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar § 
maaş da verilir. = 

-----
5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler := 

miisabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek := 
mühendis ve mühendis yetiştirilme~ üzere Avrupa'ya tahsile gön- := 
dcrilir (1813) 11808 =: 

~111111111111111111111111111111111111111ı"ı111111111111111111111111111111111111 Fr 

Muntazam yolcu 
trenleri 

O. O. Y otlan ikinci ltlelme Mü
dGrlGııtünd- a 

26. 5. 939 tarihinden itibaren Anka· 
radan Haydarpaşaya ve 27. 5. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An • 
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 300~ 
No. tahtında munzam yolcu trenleri 
her gün işliyecektır. 

Ankara'dan kalkış saat 16.42 Hay · 
darpaşa'ya varış saat 8.20 dir. 

Haydarpaşa'dan kalkış saat 14.05 
Ankara'ya varış saat 6. 55 dir. 

Syın halka ilan olunur. (1979) 
11951 

istasyon binası yaphnlacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 

Samsun istasyonunda yapılacak is 
tasyon binası inşaatı, fiyatlarında ta· 
diUit yapılarak yeniden kapalı zarf 
usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 93.SvO 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara • Sirkeci - Samsun veznele · 
rinden 468 kuruş mukabilinde alabi -
lirler. Bu işe ait evrakı f &kiden alan
lar yol dairesine müracaatla vahit fi · 
yatlarını değiştirebilirler. 

3 - Eksiltme 14. 6. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankara dev 
let demiryolları yol dairesinde topla
nacak merkez 1 inci komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon re· 
isliğine tevdi etmeleri lfi.zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun olarak 5925 liralık muvakkat te
minatı. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Muhabere ve münakale vekale· 
tinden alınmış ehliyet vesikası (ehli
yet vesikası için ihale gününden en az 
sekiz gün evci bir istida ile muhabere 
ve münakaale vekaletine müracaat e
dilmesi ve ehliyet vesikası verilmesi
ne esas olacak belge ve bonservislerin 
istidaya eklenmesi lazımdır.) 

(1898) 11954 

Ankara - Çankın gezinti lirenleri 
D. D. Yollan 2. ci lıletme Mü

dürlüğünden : 

4. 6. 939 tarihine tesadüf eden pa
zar gününden itibaren iprı ahire ka -

dar her pazar günü Ankara - Çankı -
rı - Ankara arasında 1704 - 1804 ve 
1803 - 1703 No. altında gezinti trenle-! rı işliyecektir. 

Ankaradan hareket saat 7.25 Çankı· 
rı'ya muvasalat saat 12.05 dir. 

Çankırıdan hareket saat 18.30 An -
karaya muvasalat saat 23.31 dir. 
Yolcuları cumartesi gününden bilet 

terini almış olmaları lazımdır. 

Pazar sabahı bilet satılmıyacağı sa-
yın halka ilan olunur. (1999) 11986 

G:· ve inhisarlar V. 

250 bin metre kanavi~e ahna<a• 
inhisarlar Umum .Müdurlüiün • 

den: 

1 - Şartnamesi mucibince 250.000 
metre düz beyaz kanaviçe kapalı zarf 
~~uliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750 mu· 
c;akkat teminatı 2906.25 liradır. 

UI - Eksiltme 30. V. 939 salı günü 
saat 15 te Kabataşta levazım şubesi 

müdüriyetindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü ge 
çen şube ile İzmir ve Ankara başmü -
dürlüklerinden 194 kuruş bedel mu -
kabilinde alınabileceği gibi nümune -
:le görlilebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu ka 
nuni vesika ile % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektu • 
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların 

eksiltme için tayin edilen günde ek -
siltme saathden bir saat evetine ka -
dar mezkı'.'ır komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dı~ (3240/ 1776) 11812 

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 

1 - 939 mali yılında neşredilecek 
tahminen 38 formalık genel buyrukla
rın bastırılması açık eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Bu iş için 950 lira bedel tahmin 
edilmiş olup muvakkat teminatı 71 li
ra 25 kuruştur. 

3- İhale 13. 6. 939 salı günü saat 
ıs te yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale gününden la
akal bir gün evel iğreti teminatını ve
kalet veznesine yatırmaları ve alacak
ları makbuzla bel)i gün ve saatte ve -
kalet levazım müdürlüğünde kurulan 
alım satın komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

5 - Bu işe ait şartnameler her gün 
vekilet levazım müdürlüğünde görü- · 
le bilir. ((1942) 11956 
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Satılık ev ve arsalar 
Küçük ilôn şartları 

Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada 
Parsel 
No. 

Kapı 

No. 

Muhammen 
bedel 

M2. Lira K. 
Teminat 
Lira K. 

Müttemilitı 
adet 

----- ------------- --- --- ----
Misakı Milli Hanardı Ahşap ev .. ,, .. 
Koyun pazarı dellal yokuşu Arsa 
Necati bey Ali kabulu 
Misakı Milli Tahrirciler .. 

,, Topçular 
lstiklil Sıvas ,. 

"' 
,, ,, 

"' ,, .. 
1 - Yukarda evsafı ve muhammen 

167 
168 

32 
7 

22 
67 

53 
130 

750 00 
1500 00 

56 
112 

25 
50 

271 9 4 92 368 00 27 60 
685 645 2580 00 193 50 
167 1 82 123 00 9 23 
175 17 92 238 00 17 85 
190 28 191 382 00 28 65 

" 24 3,75 7 50 00 57 
" 23 24-2S 48 00 3 60 

(3) oda sofa bir mutbah 
(4) oda 1 kiler mutbah 
(2 odunluk ve kömürlük 

bedeli yazılı gayri menkullerin mülki yeti ayrı ayrı ihale edilmek üzere 

Kirohk: Kiralık - Iııklar caddesi meyda -
nında kiralık dükkanlar her gün 16 -
18.30 arasında 3 numarada terzi Ah -

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ- met Sirel'e müracaat. 1881 
nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık daire - Yenişehir bakan -
lıklar doğusunda Akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 

1811 

Kiralık ev - İsmet paşa Akşehir 
sokak No. 23 de 3 oda 1 mutbak banyo 
su elektrik hava gazı 3. ci kat. İçinde-
kilere müracaat. 1883 

Kiralık - Etfaiye meydanı Beledi
ler bankası arkası Pamukçu apartma-
nında kiralık daireler. 1884 

Dört utırhk küçük ilinlardanı 
Bir defa için 30 Kurut 
İki defa için SO Kurut 
Üç defa için 70 Kurut 

Dort defa için 80 Kurut 
Devamlı küçük ilinlardan her de· 
.faaı iç in 10 kuruıı alınır. Meseli 10 
defa neııredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak uzere her satır. kelime aralı· 
rındaki bo5luklar müstesna. 30 harf 
itibar edilm iııti r. Bır küçük iliıı 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ic;iıl 
beher seferine ayrıca on kurut alı· 
nır. 

Küçük lllnlınn 120 harfi geçme
mcaı lbımdır. Bu miktarı geçen 1· 
llnlar ayrıca pul tarifesine tabidir. açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 15-6-939 tarihinde saat 14 de Ankara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. İkinci tertip mübadil bonosu kabul edilebilir. 

Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci 
durak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 

Kiralık 2 büyük oda - Sıhat veka
leti karşısı İlkiz sokak apartman No. 
19 büyük balkon, banyo, mutbak ve \ Satılık otomobil - Tek kapılı t 
suyu ile 35 lira Telefon 3437 den 141 susi Ford Ziraat bankası merkez 1 

numaraya. 1900 diat servisinde Kemal Pekin. 19( 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenler defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat ede -

bilirler. bodrum, konforu tamam. 1813 
S - İsteklilerin ihale gününden evvel defterdarlık veznesine yatıracakları teminat makbuzu mukabilinde adı 

Kiralık oda - Yenişehirin en gü
zel yerinde kalörifeı: ve bütün kon -
for Atatürk bulvarı zafer apartmanı 

Kiralık oda - Adliye sarayı karşı-geçen günde komisyona müracaatları. (2004) 12014 

Muhtelif yiyecel< a macak 
Ankara Valiliğinden: 

Etimesğut sıhhat merkezinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan a'""' ~tda evsaf 
ve mikdarları hizalarında yazılı yiyecek ve saırenin 20 gün miıddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerinde yazılıdır. 

1939 yılı haziranının 19 ncu Pazartesi günü saat 11 de ihalei kat'iyyesi 
yapılacağından isteklilerin arttırma eksiltme ve ihale kanununun ikinci 
ve üçüncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek 
üzere her gün öğleden evvel vilayet sıhhat müdürlüğüne ve ihale günü sa
at ıı den evvel % 7,5 teminatı muvakkatenin nakid olarak Ankara defter
darlık muhasebe müdürlüğü veznesine yatırıldıgına dair vezne makbuzla
riyle birlikte müracaatları. (2019) 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Urfa yağı 
Zeytinyağı 

Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Yerli Pirinç 
Bulgur 
Un 
Şehriye 

Makarna 
Tuz 
Salça 
Sabun (Hacı Ş 
Dolmalık bübe 
Sivri büber 
Patlıcan 

Taze bamya 
Taze fasulye 
Domates 
Lahna 
Pırasa 

tspanak 
Kereviz 
Havuç 
Bakla 
Kabak 

ir) 

Kilo 

ısoo 

550 
150 
200 

30 
125 

75 
75 

200 
75 
75 
30 
60 
25 
ıs 

150 
100 
25 

150 
50 

150 
200 
100 
200 
200 

50 
25 

100 
200 

Fi 

10,25 
50 
35 

100 
60 
15 
12 
12 
25 
12 
12 
25 
25 

7 
25 
37 
20 
15 
25 
20 
ıs 

7 
7 

12 
10 
10 
10 
10 
10 

12016 

Tutarı 

256,25 
275 

52,50 
200 

18 
18,75 
9 
9 

50 
9 
9 
7,50 
ıs 
17,50 
3,75 

55,50 
20 
3,75 

37,50 
10 
22,50 
14 
7 

24 
20 
s 
2,50 

10 
20 

% 7,5 muvak
kat teminat 

19,22 
20,62 
3,94 
ıs 

13,50 
13,52 
7 
7 
3,75 
7 
7 
5,62 

11,24 
13,25 
0,25 
4.16 . 
1,50 
0,27 
2,85 
0,75 
l,70 
0,80 
0,40 
1,80 
1,50 
3,75 
018 

0,75 
1,50 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarlıkıız aat ' mecburiyetine dair k.anu~ ahka'?ına 
aykırı hareket f ilerinin tekerrürü teıbıt edılen a,agıda 
adresi yazılım aza cezaen kapatılmıttır. 

1 - Çocukıa ayı caddeıinde Sw ıinemaıı yanında bili 
numaralı ve Danyel Kreabi Gülıö;a'e ait tuhafiye "Ucuzluk 
Pazarı" nın 5 aun müddetle. .(2042) 12021 

Vilôyetler 

Hidro elektrik tesisatı 
Muğla Belediye R slığinden : 

l - Kapalı zarf us ıyle eksiltme
ye konulan iş, kanat, c bri isale bo
rusu, santral binası ve 00 KV A Tür
boalternatör, on yedi uçuk kilomet· 
relik yiıksek voltlu h ai hat, trans 
formator binaları ve t satı ve tefer
ruatınd~n ibaret hidr elektrik tesi· 
satıdır. Şehir tevzi şc kesi hariçtir 

2 - İşin muhammen deli 64955,85 
liradır. 

3 - İstekliler bu i ait evrakı üç 
lira 25 kuruş mukabili e Muğla bele 
diyesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 19 h11 ıran 939 tarihi
ne rastlıyan paz::ırtes1 ı nü saat 16 da 
Muğla belediye daire ı de belediye 
eneumenince yıı.pı fa cıı tır. 

S - Ebiltmeye girehılmek için is· 
teklilerJıı · 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve l 7 
inci maddelerine uygun 4497 lira 80 
lmnıtluk muvakkat teminat. 

·n etti - i vesika · 

yaptığına dair nafıa vekaletinden mü· 
teahhitlik vesikası göstermeleri la -
zımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek mektupların teah· 
hürle gelmesi nazarı itibare alınmı · 
yacaktır. (1712) 11694 

Elektrik tesisatı 

yaptır1lacak 
Denizli Belediye Reisliiir.den : 

Denizli şehri elektrik tesisatının 

41899 lira 66 kuruş keşif bedelli su 

ve yapı işlerinin ihalesi 5 Haziran 939 
pazartesi günü saat on beşte Denizli 
Belediye dairesinde belediye encüme
nince yapılmak üzere kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 3142 lira 
48 kuruştur. 

Bu ite ait eksiltme şartnamesi ile 
bu şartnameye halli : 

A - Mukavelename projesi 
B - Ketif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Huaust ve fenni ıartname 

nizli belediyesinden alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek 
lif mektuplarını muvakkat teminat 
ile en az sekiz gün evci müracat ede
rek Denizli vilayetinden alacakları 

müteahhitlik ehliyet vesikası ve Ti -
caret odasına kayıtlı bulunduğuna da
ir vesika ile birlikte 5 Haziran 1939 
tıı.rihinde saat on dörde kadar Deniz • 
li belediye encümeni reisliğine verme 
leri ilan olunur. (1818) 11793 

Hidro Elektrik tesisatı 

yatırılacak 

Denizli Belediye Reisliğinden : 

Denizli şehri Hidro elektrik tesisati 
nın 127849 lira keşif bedelli Cebri bo
ru, makineler, yüksek tevettür havai 
hat ve şehir dahili şebekesi işi ihale
si 26 Haziran 1939 pazartesi günü sa
at on beşte Denizli belediye dairesin
de belediye encümenince yapılmak Ü· 

zere kapalı zarfla eksiltmeye kon • 
'l1uştur. 

Muvakkat teminat miktarı 9588 lira 
67 kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile 
bu şartnameye bağlı; 

A - Mukavelename projesi, 

kapıcıya müracaat. 1830 

Kiralık oda - Yalnız bir bay için 
mobilyalı sağlık bakanlığı otobüs du
rağında 10 numaralı bakkal Mehmet 
Mustafaya müracaat. 1833 

Kiralık - Bahçeli evler 76 No. lu 
manzaralı sekiz odalı garajlı geniş 

bahçeli ev. görmek için 77 No. lu eve 
fiat için 3536 No. ya telefon. 1836 

Mobilya ile kirelık hane - Alman 
sefaretine 4 dalrika mesafede Özde . 
mir caddesinde 65-2 No. lu evin bi • 
rinci katı 4 büyük 1 küçük oda mo
bilyasiyle birlikte. Tl: 3456 dan 33 
No: ya müracaat. 1838 

Kiralık apartman - Ankara Ata -
türk ilk okulları arkasında bol hava 

sında Ortaç apartmanı No. 4 1902 

Kiralık ev - Üç oda hol ve tam 
konforlu. Elektrik, su gaz, bahçe ve 
müstakil İsmet İnönü ilk okulu yakı-
nı Çamlıca caddesi No. ıs 1903 

Kiralık daire - 2 oda 1 kiler, ban
yo, mutbak, hava gazı, elektrik, kö 
mürlük. Yenişehir, Demirtepe, Ak • 
bay S. 9 1906 

Kiralık oda - Asfaltta. İstanbul 
pastanesi önündeki gazeteci Hüseyin 
den veya Sıhiye vekaleti önündeki o
tobüs durağında tütüncü Mehmet'ten 
sorulması Tel: 3833 1908 

Kiralık daire 40 lira - Vekaletlere 
yakın, üç oda bir hol alt kat, su para
sı dahil Yenişehir Havuzbaşt İzmir 
caddesi No. 30. Telefon: 3002 1911 

ve manzaralı 4 oda tam konfor. Halk Kiralık ev - Dört odalı Havuzbası 
Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 İzmir caddesi No. 28. 1912 • . 

Güzel kiralık odalar - Havuzbaşı 
yanında bahçeli güzel odalar kiralık -
tır. Kiralar çok müsait. Selanik cad 
No. 16 1871 

Devren kiralık kat - 4 büyük oda 
1 büyük 1 küçük hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzbaşı emniyet abi
desi karşısı Çankaya cad. 9 müsait şe-
rait. 1872 

Kiralık apartman dairesi - Dört 
büyük oda bir hol ve konfor resmi da
ire olur Bankalar caddesi Telefon : 
1317 1914 

Kiralık - Sağlık bakanlığı karıısı 

Çağatay S. No. 22 Akasya Ap. 3 oda 
1 sandık odası 1 hol 2 balkon mutbak 
banyo saire. Nazaretli 1 daire ikinci 
kat. 1923 

Acele satılık bostan - Sarı 

karşısında 6 dönüm toptan ve çok 
ven fiyat gayet değerli bir yer. 
3130 190 

Satılık otomobil - Fort marka 
dört silindirli temiz kullanılmıJ. 
2951 re müracaat. 1915 

Satılık otomobil - Acele satıh 
cuz kapalı bir Doç otomobili. Tal 
leri Şoförler Cemiyetinde Satı 

müracaat. Telefon: 3808 191 

Eczacılara - Senelerdenberi t 
mış yedi mustahzar satılıktır. Tf 
olanların İstanbul Ankara cadde 
de 99/ 1 Adalet Han Ferdi Selek 
bürosuna müracaatları. 192 

Satılık - Büyük toz karıştırma 1 
kinesi. Her hususta kullanılır Avr1 
yapısı - 200 ili 400 kilo un toz ve 
karıştırır elektrikle müteharri 
porsölen krem ve toz karıştırma ha 
nı da satılıktır. İstanbul Ankara ~ 
desinde 99/ 1 Adalet Han Ferdi S 
İlan bürosuna müracaat. 192 

Satılık arsalar - Bebek camisin 
sonra Rumeli Hisarına giderken 
tan gazinosu namile maruf set üze~ 

de 500 metre murabbaı önünde hai 
mıyan kıymetli arsa satılıktır. Alı~ 
rın İstanbul Ankara caddesi 99/ 1 ~ 
let Han Ferdi Selek İlan bürosuna 
racaatları. 1928 

B - Keşif cetveli, Mobilyalı oda (kiralık) - Atatürk Kiralık - Postane caddesi Yağcı 
b ı d H • d h · 4 d 1 h ı bak · Göztepe'd~ satılık arsa - Gözt~ C - Proje Tesimleri, u varın a. ususı uşu avı tuva - apartmanı o a o mut saıre 

D - Fenni şartname. let odası bulvara nazır balkonu var- tam konforlu bir daire kiralıktır. Ka- de asfalta bir saniye mesafede en 3 
U · · sek mevkide denize nazır bir dörı (639) kuruş bedel mukabilinde De - dır. Kapısı koridora açılır. ç ay için pıcıya müracaat edılmesı. 1932 

nizli belediyesinden alınabilir. ucuza verilir. Ti: 3011 1876 muntazam dıvarlı ve meyve ağll&Jı 
sa satılıktır. Alıcıların: İstanbul 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin* 1Clra1ı1c - Telgaz civarı Dikmen Sotlhk : Ankara caddesinde 99/ 1 Adalet 
lif mektuplarını muvakkat teminat ile caddesi İzer sokak yeni yapılmı a- 3 numarada F erdi Selek İlin bilr 
en az sekiz gün evci müracaat ederek partman dört oda bir hol mutbak, ban ..................... .._ na müracaat. 1929 
Denizli vilayetinden alacakları müte- yo, hala, au dahil birinci kat 57 liral- Sarılı~ arsa - Blok batı. Bakanbk-
ahhitlik ehliyet vesikası ve Ticaret kinci kat 67 liradır. (İçindekilere mil- lar kar111ında Akay caddesinde M. Acele satılık ev - Yenşehirin 
odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve- raat.) 1879 773 Tel : 3595 müracaat. 1820 mutena yerinde bahçeli 6 odalı 
sika ile birlikte 26 haziran 1939 tari - S t 1 k 1 ç k dd hava güneşli konforlu 4000 lira bol a ı ı arsa ar - an aya ca e · . 
hinde saat 14 de kadar Denizli beledi- . d R f t" d f th lu Tel: 2406 Bayram caddesı No. 1 
ye encümeni reisliğine vermeleri ilin imi encümeni reisliğine vermeleri ia-

sın e us se are ı yanın a se are a 
1 ne ve büyük apartman yapmağa müaa 

Olunur (1819) 11794 zımdır. Postada vuku bulacak gecik . 
· it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram Acele satılık apartman - Ankaı 

nın en işlek yerinde piyasa maha 
de muntazam irat 5 kat 4 daire l a Bir senelik ekmek 

ihtiyacı 

Aydm C. 
den: 

Müddeiumumiliğin· 

l - 9 Haziran 939 tarihinden ma • 
yıs 940 sonuna kadar Aydın cezaevi 
mahkfimlarına vasati günde 400 adet 
verilmek üzre muhammen bedeli 11315 
liradan ibaret beheri 960 gramdan yer 
li buğdayından yapılmış ikinci nevi 
ekmek cezaevine teslim edilmek şar -
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 848 
lira 62/ 5 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
teklif mektuplarını ve bu gibi teah · 
hütlere girebileceklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir -
likte 9 haziran cuma giınü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C. M. U. 
line tevdie mecburdurlaı. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi 
9 haziran 939 cuma günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liği dairesinde topla· 
nacak komisyon huzurunda yapıla -
caktır. 

6 - Masraflar müşteriye aittir. 
7 - Daha fazla malUmat almak ve 

şartnameyi görmek isteyenler C. müd 
dei umumiliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. (1886) 11865 

300 bin adet parke taıı ahnacak 
Erzurum Vilayetinden : 

1 - Beheri 10 kuruş muhammen 
bedelli 300.000 adet parke taıının mü
bayaaaı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye korunuştur. 

2 - İhalesi 3-6-939 cumartesi günü 
saat l 1 de hükümet konağı içindeki 
daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
4 - İstekliler bu ite ait 13rtname 

ve aaireyi her gün daimi encümen ka-
leminde okuyabilirler. 

S - Taliplerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplan· 
nı 32 inci madde veçhile ihale saatin-

meler kabul edilmez. (3429-1909) caddesi No. 1 1822 
11886 

Su tesisatı 
Siirt Belediye Reisliğinden 

1 - Siirt belediyesinden ikinci de
fa olarak bir ay temdit edilen Siirt 
şehrine isale edilecek suya ait eksilt -
meye bu defa da talip zuhur etmedi . 
ğinden işin bir ay müddetle pazarlığa 
çıkarılmasına belediye encümenınce 
karar verilmiştir. 

2 - Keşif bedeli yüz yirmi bin li -
radır. Pazarlıkla işi yapmıya talip o -
lacakların 24 haziran 939 cumartesi 
günü saat 11 e kadar Siirt Belediye -
sine müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Şartnameler altı lira mukabilin 
de Siirt belediyesinden ve Ankara'aa 
Belediyeler imar heyeti şefliğinden a
lınabilir. (1936) 11919 

Ekmek ahnacak 

Satılık arsa - Yenitehir Metruti
yet caddesinin Atatürk bulvariyle biı 
leştiği yerde dört kat apartmanlık, a
da 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1842 

Satılık arsa - Sıhat vekaleti civarı, 
İlkiz caddesi, ada 1149, parsel 23, Te-

lefon: 3563. 1843 

Satılık otomobil - 36 model Şev
role Taksi Zincirli camide Ayaşlı Ah 
mede müracaat. 1844 

Aı:ele satılık apartman - Ankara · 
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkalade manzaralı iyi irat-
h. Uygun terait. Ti: 3130. 1850 

Satılık Hisse - İnşasına başlanmıı 
olan küçük evlerden bir hisse devre
dilecektir. Ucuz fiyat. Ti: 3130 

1851 

rnanlık arsalı Tel: 2406 19 

Satılık apartman - Atatürk bu 
sında 8 daireli tam iratlı manz 
arsa ve yapı bedeline Tel: 2406 Bı 
ram caddesi. No. 1 1936 
' (i 

Satılık arsalar - Kızılırmak c 
desi Yenişehirin her yerinde Ce 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayı 

caddesi No. 1 l 9 

Satılık bağ ve arazi - Keçiöreı 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 
evi ve akar suyu ile 150 dönüm man 
arazi acele Tel: 2406 l 

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

1 ş verenler : 

' Satılık arsa - Bahçeli evler yanın-
latanbul C. Müddeiumumiliiin - da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi . 

Kalfa aranıyor - Eyi bir terzi 
nında çalıımak üzere birkaç Ba 
işçiye ihtiyaç vardır. Atatürk b 
varı Alemdar Ap. No. 8 Nedret. 

den : yat. Tel: 3130 1852 1848 

İstanbul ceza ve tevkif evleri ihti 
yacı için 1. 6. 939 gününden 31.5.940 
günü akşamına kadar satın alınacak 

220000 iki yüz yirmi bin kilo ikinci 
nevi ekmek kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 19800 lira olup muvakkat temina
tı 1485 liradır. İstekliler şartnameyi 
tatil günlerinden maada her gün me
sai saati hitamına kadar Sirkeci'de 
Aşir efendi sokağında 13 numarada 
adliye levazım dairesinde görebilirler. 
Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi saat 14 
te yeni postane arkasında 13 numara
da adliye levazım dairesinde yapıla

caktır. Eksiltmeye girecekler zarfla
rını eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar İstanbul adliye levazım da
iresinde toplanacak satın alma komis
yonu reisliğine numaralı maktuz mu
kabilinde bizzat vermeleri ve yahut 
dış zarfı miıhür mumu ile kapatılmıı 
ve ismiyle açık adresi ve hangi iıe ait 
olduğu yazılması suretiyle aynı saate 
kadar iadeli taahhütlü olmak üzere 
mektupların gönderilmesi postagecik 
mesinden dolayı mesuliyet kabul edil
miyeceği ve ilin masrafının müteah
hide ait bulunduğu ilin olunur. 

Ucuz satılık arsa - Kavalıderede 

Tahta köprüde asfalta yakın ada 1101 
persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün -
lcri hariç telefon 3481 den 39 da Maz-
har. 18~ 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı 
ÖVeçte muntazam 20 dönüm bir arsa 
30 mayıata Ankara icrasında müzaye -

Aranıyor - Dikişten anlıyan 3 
yan işçiye ihtiyaç vardır. Cebeci: 
sal Cad. N o. 2 evde Tan Bayanlar 1 
zi Evine müracaat. 180 

Satıı memuru aranıyor - Alma 
bilen bir satış memuruna ihtiyaç 
dır. Akba kitapevine müracaat. 1 
3377 1866 

de edilecektir. Müracaat ve istifade e- --------------
diniz. 1860 

Satılık Lonlranta - Taşraya azimet 
dalayısiyle mükemmel konforlu An -
kara postane caddesindeki Şen lokan
tau devren satılıktır. Taliplerin mez
kfir lokanta müsteciri Osman Orpak'a 
şifahen müracaatları. 1869 

iş arayanlar: 

lı arıyor - Orta tahsiJli, Fr 
ca steno daktilo bilir, inşaat ve tic~ 
işlerinden anlar bir genç Ulusta l 
rumuzuna mektupla müracaat. 185 

Satılık arsa - Yenişehir kömür so- --------------___. 
kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
metre ehven fiyatla verilecektir. Tel: 
2487 1888 

Satılık arsa - Yeni yapılmakta o
lon Meclia civarında imarca parsel -
lenmiı arsalar ehven fiyatla verilecek 

Aranıyor : 

Aranıyor - Kiıçük evler yapı 
peratifinden satılık bir hisse arı 

rum. Taliplerin Emlak bankasınd 
Yılmaza müracaat. ı 

tir. Tel: 2487 1889 
Aranıyor - Bahçeli evlerden 

Acele satılık ev - Ayda 100 lira i- mıt bir ev arıyorum. Taliplerin 
carlı 3 kat 6500 liraya verilecektir. ilk bankHında B. Yılmu'a murac:ı 



29 - s - 1939 ULUS -11-

Ankara Voliligi 

AVCILAR 17 kilometre şose 

yaptırılacak 
Ankara Valiliiindcn : 

1 Haziran 1939 dan itibaren : 
Ankara - Kızılcaltarnam yolunun 

19 + 000 - 36 + 000 ıncı kilometre· 
lcri arasında mükellef amele tesviyei 
türabiyesi ikmal edilen 17 kilometre· 
Jik şose inşaatı 5. 6. 939 pazartesi gü· 
nü saat 15 de vilayet daimi encüme • 
ninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

Diş Doktoru diyor ki • • 

FIATLAR iNDİRİLİYOR Keşif bedeli (107747) lira 35 kuruş· 
tur. 

.,iyi bir dit macununda. dit etlerine muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malı. Asıl difJeri temizleyici madde, mineleri 
aıyırınıyacak şekilde huırlanmıı olmalı. için
de bimız olmadıktan batka ağıadakt blmızlan 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefiı olma
lıdır . ., 

Birinci Nev'i 

Kara Av Barutu ESKİ FİAT 

1 Kiloluk kutusu 220 
110 
55 

Kuruş 
1ı2 
1ı4 

il 

• 
il 

il il 

il il 

ikinci Nev'i 

Kara Av Barutu ESKİ FİAT 
+ h, 

1 
1ı2 il il 90 
1/4 il il 45 
1110 il il 18 

Memur alınacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik F abrikalannda istihdam edil -

mek jizere Türkçeden lnıilizceye ve lnıilizceden Türkçe -
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına · 
cakbr. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi ıünü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve lı -
tanbul'da Sümer Bank letanbul Şube.inde yapılacaktır. 

il 

il 

il 

imtihana girebilmek için iıteklilerin birer dilekçe ile Sü· 
mer Bank Umumi Müdürlüiüne veya lıtanbul Şubesi Mü
dürlüiün• müracaatla alacakları matbu lı Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmalan ve icap eden vesai · 
kin asıl veya muaaddak suretlerini de eldiyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lıtanbul Şubesi Mü
dürlüiüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Aakerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro itlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

1937 ANKARA ENTERNASVO~AL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

8 IRlNCİ MÜKAfAT VE ŞEREF DiPLOMALI 

TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR v~YEMEK OCAKLAR! 

Mimar Vedat ft!JI-isTAJıtlUL 

YENİ FİAT 

200 
100 
50 

Kuruş 

il 

il 

YENİ FİAT 

82,5 il 

41,25 il 

16,5 il 

1874 

Ki REÇ 
Sayın mütterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe· 
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalıprak aynı taşı kullan · 

Muvakkat teminatı (6637) lira (37) 
kuruştur. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası 
teminat makbuzu ve ihale tarihinden 
en az 8 gün evel vilayet makamına mü 
racaatla alacakları ehliyet vesikasiyle 
birlikte yukarıda adı geçen günde ve 
saat 14 de kadar vilayet encümeni re • 
isliğine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartname vilayet 
Nafıa müdürlüğünden 539 kuruş mu-
kabilinde alınabilir. {1859) 11841 

Arazi tahriri 
Ankara Valiliiinden : 

2901 sayılı kanunla tahriri icra kıh -
nan qağıda yazılı cüzütamları ibti -
va eden köylerin arazisine tahrir ko -
misyonu tarafından konulan kıymete 

vuku bulan itiraz üzerine idare heye
tince bu cüzütamlara ait tahkikat ta -
mamen ikmal ve karara bağlanmak su 
retiyle katiyet kesbctmiş olduğundan 
939 mali yılından -itibaren yeni tah • 
rir kıymetlerinde vergiye tabi tutu -
lacağı ilin olunur. 

Urcğil 
~m-~ 

Kayaf 
Ortaköy 
Taş pınar 

Karakusun 
Karacahasan 
Hisar 
Hac.tar 
Kopa.an 
Odabaşı 

Kuşcua.i 
Yakupabdal 
Yalıncak 

Kızılcaşar 

Abdi paşa 
{2035) 12020 

Ankara Belediyesi 

Satıhk çuvallar 
Ankara Belediyeıinden : 

maktayım. Piyasada tanılan ve her 1 - Su işleri anbarında bulunan 
cins kireçten üstün imal edilmekte o· 2608 adet müstamel Çimento ve Mo • 
lan kireçlerimin satışını iki senedir zaik telis çuvalları 15 giln müdetle 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı açık artırmaya konulmuştur. 

Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 2 _ Muhammen bedeli 521,60 lira -
ve Sanayi caddesi HaAD Baldudak dır. 
telefon 1423) ticarethanelerine ver· 
dim. hanlara aldanmayınız. 3 - Muvakkat teminatı 40 liradır. 

1572 
Pazarcıklı 

Mehmet Çavuı 

..1111111111111111111111111111111111111111.. -

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 6. 6. 939 aalı &ünü saat 
10,30 da Belediye encümenine müraca 
atları. (2001) 11969 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLIN Kullanınız 
7066 

Köylü elbiseleri 
~atış f iatları 

Her bedene •• aore 
Çul iki ince ıayak Kaim ıayak Damalı pyak 

Bedenler Krı. Krı. Krı. Krı. 

42 360 520 545 550 
44ve46 400 585 620 625 
48ve50 435 840 675 685 
52 450 655 700 700 

Halis yünden yapılnııı olan bu 
elbiselerin sabldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARIDIR 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

.:!.11111111 i L A C L A R 1 N 1 Z 1 1111111~ 
§§ S k E • nden yaptınnız. ~nupa ve yer-~ 
:: a arya eza nesı 1i iliçlar her çeıidini (Kodak) :: 
:= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- 5 
5 mizde bulabili~iniz. it Bankası kartııında. Telefon: 2018 5 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§FENNİ SÜNNETÇİ§~;;;-==================:==================~ 
S Ankaranın en iyi tanınmıı ve E s ı• N E M A L A R il 
: emekli Silnnetçiıi Rıza Tüzeme· : y E N J S LJ S 
5 ni her aman Sakarya Eczanesin· 5 
- d -: e arayınız:. Telefon: 2018 1773: - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6400 
1 

lmtlyu uhibl 
Lkender Artma 

BU GECE 

Gayet hiaat ve müeaair bir pbeaer 

ÜÇ ARKADAŞ 
Baı rollerde : 

Robert Taylor - M. Sullavan 
Francbot Tone 

Gündüz: 14,45 - 16,45 - 18,45 
aeanılannda 

DANSİNG MELEOt 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

Heyecanlı ve esrarlı .zabıta 
aahneleriyle dolu 

Arseılüpenin döaiiJii 
Proırama lllveten: 19 Mayıı Genç 
lik Bayramının en eaaıh ıurette 
filme alınan 1eali sözlü intibalan 

Seanılar: 
14,30 • 16,30 - 18,30 gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 
MATMAZEL DOKTOR 

BU GUN BU GECE 
Amerika'da polis tetkilitını pşır
tan memleketleri bir ifet ve kuır
ga gibi apn korkunç Gangsterle -
rin müthit ve heyecanlı macerala-

rını canlandıran büyük film 

Radio polislerinin 
müthiş maceralara 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
ediyor. 25 kısım birden prmlyeıı· 
ler için büyük fınat. 
Seanslar: 13 de - 16.30 da - 20 de 

Sabahleyin saat 10 ucua matine Umum! neıriyatı idare eden 
Yazı tıteri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Buımevi ANKARA 

Yeni Sinemada gece filmden etel üroltltik n fewbllde ._ ••arll .. 



• RC.c 911 /1, ..oddl 

IJ.&1' TlllZİl.&T Ü~l:İlİXE 

Dalma birinci oıduQu gibi; A c A. 1939 
radyo c;••ıtıerinln yeni satış flatıarını 
birinci olarak nana muvaffak oımuetur. 

Bu harikulade radyolar arasında yuvanızı 
•enıendlrecek ahizeyi •üphesiz bula
caksınız. 

Flatıarı ise, elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

veni ACA radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FIATLARI 

e ay taksitte 

RCA 94-X 

RCA ~!$ 

modeli T. L. 35.

• 50.-• 
RC~ 86X-4 • • 70.-

12 ay taksitte 

RCA Nlagara • e IAmbah • 115~-

RCA 98 • s • • 170.-

RCA 911 • 11. • • 225.-;-

RCA 912 • 12 • • 270.-

RCA 911- K • 11 • ltHIJlll • 305.-

RCA 912-K • 12 .. • • 360.-

RCA 911 -U • 11 • llfJllJlllhl 

RCA 912-U • 12 • • • 565. -

• 15 • 

BOURLA BiRADERLER 
İSTANSUL - ANKARA - IZMİR 

••• 

• Rt,,c ..... ,. 1114*'& ·-

, 

• RU 91Z • ,,.,.,,,. 

• 


