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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Barem Müzakeresi 
Bir Makale Dolayısıyle Mecliste 
Dün Şiddetli Münakaşalar Oldu 

Başvekil " Bu Makaleyi Partimizin 
Reis Vekiline Yerdim .. Dedi 

Bankalar Kanununun 
Birinci Müzakeresi Bitti 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallfmlerin ve mektep talebesfntn en ıruvveW ::rar
duncın, çocufun en zenatn ldltilphanes1dlr. Cocutunu _. 

ven ber babanın yavnısurı• verebllecdt en ,Ozel hediye. 

dir. MOessesemiz tarafından nef?'edllmlsfu'. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. 

Askeri Barem Müzakeresi Türlriye ile Hatay arcuına evvelce konmuf ve bugün tarihe intikal eden hudut taıını izcilerimiz 

otomobille Antakyaya getiriyorlar (Hu•u•i •urette gönderdiğimiz /oto muhabirimizden) 
Ankara, 28 (Hususi ) - Büyük Millet Meclisi Refet 

Canıtezin reisliğinde toplanmış ve bankalar barem projesinin 
müzakeresine devam olunmuştur. Projenin birinci maddesi 
görüşülürken Refik İnce (Manisa) söz alarak demiştir ki: Tiirk - Fransız ittifakı 

"Hususi surette teşekkül eden milli bankaların bu layiha
ya alınmasının Teşkilatı Esasiye Kanununa münafi olduğunu 
söylemiştim. Bütçe Encümeni bu layihaya bizzat böyle bir fık
ra ilave etmiş olmakla kanaatimce Teşkilatı Esasiyeye muha-

Barem müzalrereleri lif hareket etmiştir. Dahili nizamnamenin sarahatine göre 
hatiplerintlen Hikmet Bayur Teşkilatı Esasiyenin metin ve ruhuna mugayeretine asla 

Hatagın iltihakını 
Tayin Eden Maddeler 

TÜRKiYE 

SURiYE 

Anlaıması Cuma Günü 
Mecliste Görüıülecek 

---------------------------;.;ımüsaade edemeyiz. Hususi Antakya, 28 (Hususi muhabirimizden) - Türk - Fransız müşterek 
deklarasyonu ile birlikte imza edilen anlaşmanın esas maddeleri hak. • t ı ='nnn11u111111111nun11111n11111 ve milli bankaların emsali yabancı 1 a Ya n 1 n - :ı kında burada ıu malumatı aldım: 

Ankara, 28 (TAN Muhabirin
den) - Türkiye ile Fransa arasın
da imza edilen Turklye - Suriye 
arazi mesailinin kati surette hallini 
mutazammın anlaşma ve müzeyye
lAbnın tasdikine uair IAyiha hakkın· 
da İzmir Mebusu Halil Menteşin re
iıılitlndekl muvakkat encumen maz
batasını hazır1at.ı.ı, ve matbaaya 
vermiştir. LAyihamn Meclisin Cuma 
.ankil toplantısında müzakeresi ih
timali kuvveUıdir. 

! M·ıll"ı Cef'·ın i! memleket bankalan yanında vaziyet c--~ hafta ireriainde imza edilen Türk\. Fransız anlaıunllAı-= y - lerini küçük düşürmek neticesine va- -r""·· :s- r-

H +A ! 5 h ti • 1 racak olan bu vaziyetin sayü amele nm esaslan: aya 1 : eya G eri :a tamamen müessir olduğunu arzeder 1 - Balkanlarda ve Akdenizde Türk - Franıız kal'fdrkb yar-
§ İ ve bu fıkranın maddeden tayyını bir dımı. 

S h :: lnönü Dün Yalovadan takrirle teklif ederim." 2 - Suriye ve Cebelilübnanda Franta tarafından taahhüt a a 5 1 i Bütçe encümeni ııanım. Faik.,._._..,.J.;._.,..;. . .. 
0 

• ~GYQfOnG lft: r'\.yrrf\ltfar ıaw teıeıeK ueuı lll. 
Yacın: M. Zelıen1a SERTEL - Devlet ıermayeıile teşekkül 3 - Türkiye ile Suriye aruındaki arazi meselelerinin nihat 

- : Yalova, 28 (TAN)-MIJii Şef eden müesseselere tam muvazi ve veTuk··ra:i.tekFraildnesıtza~zeikmla~·r,,.·~nu 1 INGILIZ _S_O_V_Y__:E::T==A==N==L=A=Ş=M=A:::S::I~ ı talyanın hayati sahası, es- : İsmet İnönü, dün akşam saat İ onlara benzer vaziyette bulunan ve " 
11 

- -.,-

ki Roma imparatorlugvu • =İ 15,30 da Savarona yatına raki- :: aynı· zamanda bunlarla her veçhile İ • 

1 ki hükCimet milli emniyetlerine Cfur. Daha 1926 da Mussolini : ben. Yalov. a_da .. n hareket etmiş· sıkı rabıtası olan ve hayatlarında ------------
1 d R h taalluk eden meseleler için birbir. 

bır. tk nd "I't l kt· l : er ır. eısıcum urumuz uzun- i birlik temininde zaruret bulunan T ki.fi M k G •• d •ıd• nu U a a ya va ıy e • b" M . is" lerine karşılıklı taahhütlerde bu. e 1 er 05 ovaya On erı 1 
Akd · d b .. ··k b" d 1 . E ca ır armara gezınt 1 yapa- • müesseseleri bu kanunun çerçevesi 

enız e uyu ır ev ettı • ak b hil h. 1 . . . ::: lunnurlar. . .. .. . ' : c ve azı sa şe ır erını zı- 8 içine almak zarureti duyulmuştur. 
yıne buyuk hır devlet olacak - z yaret edeceklerdir. Z Sami Erkmen (Tunceli) - Mese. Gerek Türkiye hükumeti ve c 1-ı h • 1 ı 
tır" demişt. i.. • . •• .. • --- . Dönüşte İzmiti de teşrif et- i: la.. • ger~kse F~an~ız hiikCimet_i, bir t~- ı .. 1 r c ı 

cavilz netıcesınde Akdenızde hır .. ~ Mussolınının bu buyuk bul _ ! tıkten. sonra Yalov.aya avdet et- : Faik Baysal (devamla) - Mesela harp çıktığı takdirde müştereken 
yasının tahakkuku Akdenize :ı melcrı muhtemeldir. i İş bankası. Esasen bu gibi müessese- ve filen harekete geçeceklerini ve 
haklın olması ile kaimdir. İta!- ! Gemlikte i ler kendileriyle istişare edildiği za. birbirilerine ellerindeki bütün kuv 
yanın Akdenize hakim olması• ! Gemlik, 28 (TAN Muhabirin. İ mh an böydle bhi.r bb~re~t~ tilbi tutlmulmdak vetlerle yardım edeceklerini ta • 

başk ill tl . Ak . d : den) - Saat 18 de Sav8l'Ona ya. Z ususun a ıç ır ı ıraz arı o a ı. ahhüt ederler. 
.. a m. _e erın . denız.. e :_ tı Bozburun o··nlerinde go··ru··1- : ğını söylemişlerdi. Bu fıkra bugün 
üfuz sahih lın il 1 İki hüklimet Balkanlarda emniye. n l o aması e mum- E müştür. Armutludan motörle için iki müessese hakkında tatbik e. tin teessüsü lüzumunu tasdik ede-

kündür. E yatı karşılamağa çıkan halk, dilebilecektir. Türkiye İş Bankası i. rek, bu gayeye serian varmak i • 
işte Mussolinl iktidar mevkiine 5 Savaronaya elli metre mesafe.· le Türkiye Ticaret Bankası, çift birbiriyle temas etmektedir • 

geldiği gündenberi İtalyanın takip ! ye kadar yaklaşmış ve yat yol 1 iki milli müu.e•e ve ler. 
ettiği siyaset ve güttüğü gaye budur. : keserek halkı selamlamıştır. Sa. 1 Osmanlı Ban'l«uı. 
Akdenize haklın olmak. Onun için • i varona İmralı istikametinde yo- ı Hikmet Bayur (Manisa) - Iki 
dlr ki İtalyanlar Akdenize "Bizim § luna -devam etmiştir. milli müessesenin bu kanuna tabi tu. 
deniz: Mare Nostrum" demişlerdir. ! Sahilde toplanan binlerce tulması mevz'fubahstır. Bunların 

Fak t tt 1 .ır. 1• . t• . : halk ile sandal ve motörlerle 1 hiç bir imtiyazı yoktur. Halbuki Os-a a ya, co5 ra ı vazıye ı ıca. • . .. .. 
b Akd · d k ıftı B. d : denıze açılanlar, buyük tezahü- : manlı Bankasının vergi muafiyetleri 

ı, enız e ço zay . ır e. i! 
1 

d • 
f b -ı·· h.11 . h t ft t ratta bulunmuş ar ır. GemliklL : vardır. Ona bunu tatbik edemlyecek a u un sa ı erı er ara an aar. ""' . . • . "" ! ler buıün hakıkı hır bayram z (Soııu Sa. 10 Su. 2) ruza açık bir vaziyettedir. Tayyare 
hücumlan ile İtalyanın bütün şehir. 
lerini az zamanda imha etmek, sivil 
halkı korkutmak mümkündür. İtal
ya 3,400 kilometre uzunluğundaki 
aahillerini müdafaa etmek mecburi
yetindedir. 

Sonra İtalyanın hariçten getirt -
tlği malların yüzde 86 sı Akdeniz -
den gelir. İngiliz ve Fransız donan
masının Akdeniz kapılarını kapa -
ması, ve deniz yollarını kesmesi İtal
yayı fiili bir muhasara altına sok • 
mağa kilidir. 

Üçüncüsü İtalyanın müstemleke. 
Jeri ile irtibatı Akdeniz vasıtasiyle 
temi.n edilir. Bir harp vukuunda 

İ havası içinde yaşamışlardır. 1 
- * z 
: Bursa, 28 (TAN Muhabirin. ı= 
: den) - Milli Şef İnönü, bugün 
$ Mudanyada beklenmiı, fakat 
: teşrif etmemişlerdir. 

::iıııı111111ıır111111111111tıı.,..ıııııııtıı 

Belediyede geçen 
Seneki Yolsuzluk 

Boğos Goncagülyan 
Dün Yakalandı 

SATIE 1 ŞI 
Satie Merkezi 

Ansızın Araı+.rıldı 

Bulunan 
Tetkik 

Dosyalar 

Ediliyor 

(Sonu:Sa.10,sü.6) 
.............................. 

Rus-Japon 
Hava Harbi 

Moskova 28 (A. A.) - Tas a. 
jansı bildiriyor: 

Moıol • Sovyet erkinıharbi. 
ye heyetinden verilen malumata 
ıöre 27 haziranda Japon • Man. 
çuko hava kuvvetleri hududa 
120 kilometre mesafede kain 
Tamtsak • Bulak mıntakasında $ 
Mogol halk cümhuriyeti arazisi. 
ne yeniden tecavüz etmişlerdir. 

Japon • Mançuko hava kuv • 
vetleri takriben 80 avcı tayyaresi 
ve 30 bombardıman tayyaresin • 
den ibaretti. 

Harp Tehlikesinin Çok 
Yaklaştığını Söyledi 

Londra, 28 (Hususi) - Eski Harbiye Nazırı Churchill 
Karlton klübünde söylediği mühim bir nutukta Avrupanın 
bu seneki vaziyetini şu müheyyiç cümlelerle anlatmıştır: 

"-Harp olacaktır, diyemem An. 
cak sadece, Almanyanın hazırlıkları. 
na ve Alman hükumetinin, kontroliı 
altında bulunan Alman gazetelerinin 
edasına ve nazi liderlerinin nutukla. 
rına bakılacak olursa ancak aşajıda. 
ki netice istihraç olunabilir: En kö • 
tü şey, vukua gelecek, hem de pek 
yakında vukua gelecek .. 

"Hitlere, memleketini müthiş bir 
meçhule atmadan evvel iyice düşün. 
meıııini söylemek isterdim. Hitleri ln. 
qiliz imparatorluğunun sabn tüken. 
niş olduğuna ikna edebilmek ister • 
lim. 

Ônümüzdelri aylar Avrupanın 
korkunç aylarıdır 

"Temmuz, ağustos ve eylül ayla
" Avrupa gerginliğinin en yüksek 

T elalikeyi •öyliyen C hurchill noktasına çıkacağı bir devre olarak 
tel8kki edilmek icabeder. Bu fikirde 

yollar kapanacağı için İtalya Habe • ı Geçen sene belediyede yapılan yol
şistan ve Trablustan istifade edeme. suzlukları tenkit ederken Dördüncü 
dikten başka, buralarda bulunan Vakıf hanında takipçilik ve komisyon 
kuvvetleri de tecrit edilmek tehlike. culuk yapan Boğos Osep Goncagülün 
sine maruzdur. yazıhanesinde de bazı yalancı şahit-

Dördüncü sorgu hakimliği ve müd
deiumumilik dün de Kabataştaki Sa
tie binasının Denizbank tarafından 
satın alınırken yapıldığı iddia edilen 
yol.uzluk tahkikatile meşgul oldular. 
Sorgu, hakimi Sami ile, müddeiumu
milik birinci tetkik bürosu şefi Sabri 
evvelki gün ansızın Satie binasına • 
giderek bir araştırma yapmışlar ve 
şirketin bütün hesap defterlerini, 
dosyalarını, mühürlerini almıflar ve 
bir zabıt varakasile bunları tesbit et
tikten sonra çuvallarla müddeiumu
miliğe getirmişlerdir. Dün sabah saat 
dokuzdan itibaren sorgu hakimi bu 
dosyaları ehli vukufa tetkık ettirmi
ye başlamıştır. 

Kısa bir çarpışmadan sonra i. 
kisi bombardıman tayyaresi ol • 
mak üzere 7 Japon tayyaresi dü. 
şürülmüştür. Danz'•g'delolmıyanlar, hAdiselerin geçen sene. 

1 1 kilerden farklı olmıyacağını söylü • 
ı H H • yorlar. Ancak şu fark vardır ki o za. 

Bu ziflarından dolayıdır ki İtalya ler tedarik edilmil'e çalışıldığını yaz
daima fnıiltere ile dost yaşamafa mıştık. Müddeiumumilik neşriyatımı
çahşmış, ve onunla çarpışmaktan zı nazarı itibara alar~k burada ara
içtinap etmiştir. İngiltere de ltal- ma yapmış, bir çok sahte nüfus kağıt
yanın bu zifuıı bildiği için onu ları ve ilamlar bulduğu içın tahkika-
daima kendi tarafında tutmafa ta başlamıştı. 
ıayret etmiştir. Bu sırada yazıhane sahibi Boğos 

(Sonu; Sa: 10, Sii: 1) (Sonu Sa: ıo. Sü: SJ (Sonu Sa: 10, Sil: 5) 

Sovyet tayyarelerinden altısı. 
hareket üslerine dönmemişlerdir. . arp alı man biz Çekoslovakyaya hiç bir mu. 

ahede ne bağlı değildik. Şimdi ise 
Araıtırmalara devam edilmekte. 
dir. 

Yapılan bombardıman netice. 
sinde Bainovinende iki küçük 
ev hasara uğramış ve bu evler. 
de bulunan beş kişi yaralan • 
mı9tır. 1 

•••••••••••••••••••••••••••• ! 

Londra, 28 (Hususi) - Varşova. Nazist Almanya kendisine karşı ta
dan verilen mallimata ıöre, 4000 arruz ettiği takdirde müttefikleri • 
Alman zabit ve efradı buıiln Şal'. mizle birlikte harbe gireceğimize da. 
ki Prusya'dan Danziı'e ıeçmişler- ir Polonyaya garanti vermiş bulu • 
dlr. Ayni menhadan ıelen diğer nuyoruz." 
bir habere ıöre, 1000 kadar nazi I ngiliz • Sovyet müzakereleri 
gönüllüsü de Danziı'te bulunmak. Londra, 28 (Hususi) - lngiltere 
tadır. Danzig'teld zabıta memur. hükumeti, bugün Moskova sefirine 

<Sonu Sa.. ıo. Sü.. 6J <Sontı: S{J.. 10, ıü. l) 
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Ak ayın M.· a · l"I keme ·ı er ·eı· e -
e::- . . • ~ . . . " \ ~·: Yaz Tarifesi 
Rüşvet Alan Polisler Köprüden Kadıköye 

00.15 - 6.25 - 7.00 - 7.30 - 8.00 
8,30 - 9,00 - 9,30 - 10,15 - 11,00 
11,50 - 12,30 - 13,15 - 13,50 -
14,35 - 15,15 - 15,45 - 16,30 -
17ı00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 -
19,05 - 19,10 - 19,50 - 20,30 -

Suretle 
Anlattılar 

Dün Dinlenen Şahitler Ne 
Haftalığa Bağlandıklarını 

I 
Dün Asliye birinci ceza mahkeme- - Ben her hafta komi;er Talat, 21,15 - 22,35 

sinde Galatada fırıncı, ekmekçi gibi Niyazi ve Kahramana :ıltı lira verir. Köprüden Haydarpaşaya 
bazı esnafı haftalığa bağladıkları için ~im. Bir zamanlar vermek isteme- 00.15 - 6,25 - 7.30 - 8,00 - 8,30 
tevkif edilen komiser muavıni Talat, dim, beni tehdit ettiler. "Verecek- 8.40 - 9,00 - 10,15 - 11.00 -
Niyazi, Polis Kahraman, Zeki, Kani . d d 1 11,50 _ 12,30 - 13,15 _ 14,3"' -sın,, e i er. Ben de korktum, ver- .., 
ile yalan şahadette bulunan lspiroı'. mekte devam ettim. . 15,15 - 15,45 - 16.45 _ 17,50 -
:Mehmet Recep oğlu, Leonida, Mik 18,30 - 19,10 _ 19,50 - 20,30 -
Foro, Hıristo, Yusuf, Ertuğrul, Ali Şahitlerden Yorgi ile Yusuf ilk tah 2 
Memik. Necati, Salih, Mitro, Minina, kikatta doğru şahadet ettikleri halde 

1
•
15 

- 22,35 
Siro, Raka, 

1
Apostolun ~nuhakemelc. dün mahkemede sözlerinde.1 döndü. Kadı köyden Köprüye 

rine devam edildi. ler. Müddeiumumi Ihsan Ya!'suvat, 6,20 - 7,,00 - 7,30 - 8,00 - 8,30--
Şahin Zeki, Yorgi, Yusuf Recep- bunların yalan şahadette bulundukla- 9.00 - 9,30 - 10,15 - 11,00 -

oğlu, Cemal, Muhittin, Ahmet, Ham- rmı ileri sürerek haklarında takibat 11,50 - 12,30 - 13, 10 - 13,50 -
di, Cavit, Kudret, Mustafa Akyol, yapılması için meşhut suçlar müddei 14,30 - l5,l0 - 15,45 - 16,20 -
Hurrem, İrfan, Mina, Yusuf Mehmet umumiliğine tevdi edilmelerini iste- 16·55 - 17•25 - 1755 - 18,25 -
şahit olarak dinlendiler. Bir çokları: di. Mahkeme buna karar verdi. Su<;- ı 9.o5 - l9.30 - 20.05 - 20,25 -

- Biz her hafta bu memurlara lular dördüncü ceza mahkemesine 2l,05 - 2l,55 - 23,30 
haftalık verirdik. Haftalığı komiser gönderildiler. Mahkeme de diğer şa. Haydarpaşadan Köprüye 
Niyazi alırdı, dediler. Fırıncı l\1usta- bitlerin çağırılması için ba~ka bir 6,28 - 7,38 - 8,06 - 3,35-; 9,05-
fa Akyol ise şöyle şahadette bulundu. güne bırakıldı. 9,30 -r l 0,23 - 11,08 - 12,00 -

12,38 - 13,18 - 13,58 -- 14,38 -

Mühendis Nusretin 

Muhakemesi 
Ağırceza 

Kararları 

• 15,18 - 15,35 - 16,38 - 17,10 -
18,20 - 19,13 - 19,40 - 20,13 -
20,33 - 21,13 - 22,03 - 23,38 

-~-
Dün Asliye birinci ceza mahkeme- Dün ağır ceza mahkemesinin ka. T EŞEK KOR 

siı?de vazifesini ihmal, suiistimal ve rar günü idi. Mahkeme üç dava hak- Babamız Mustafa Saffet Atabine-
yalan beyanda bulunmaktan suçlu, kında karar verdi. Ilk kal·ar iki sene nin ölümü dolayısile gerek cenaz'.?ye 
belediye makine şubesi müdürü ve evvel Alemdarda polis Hasan Basri- gelmek, gerek muhtelif sure~erle ta
temizlik işleri müdür vekili Nusret nin evine hırsızlık maksadilc girerek ziyetlerini bildirmek lütfunda l:a.ılu
Kolinin muhakemesine devam edildi Hasan Basriyi öl.:iüren Nuznn ne suç nan zevata ve gösterdikleri bu sami
Suçlu geçen celselerde davaya mev- ortağı Salimin ve yalan şahat.lette mi alakayakarşı duyduğumuz minnet 
zu teşkil eden Benz Mersec.les otomo- bulunan Mükerremin duruşmalarına ve şükrana muhterem gazetemz.ın ta-
bilini, bu otomobilleri satan şirket. aitti. vassut lutfunu rica ederiz. 

ten satın aldığını ve 633 lira gümrük Mahkeme kararında Nazıma 19 se- Eski Kocaeli Mebusu: 
Reşit Saffet Atabinen 

parasını da ödediğini, mütebaki pa
rayı hala şirkete borçlu olduğunu 

söylediği için mahkeme şirketten bu-
nu sormuştu. 

ne hapis cezası veriliyodu. Suçlular. 
dan Salim de iki sene dört ay hapse 
mahkum oluyordu. 

!kinci dava tıbbıadli müessesesi 

Sıva: Mebusu Remzinin esi: 
Ayşe Çiner. 

Dün şirketi tasfiyeye mP.mur he
yetten gelen cevapta Nus.cetin şir -
ketle böyle bir mukavelesi olmadığı 
bildiriliyordu. Nusret: 

-:- Şirket mümessillerile ahbaplığı
mız ve mütekabil dostluğumuz vardı. 
Tahriri mukaveleye lüzum görme
dik, dedi. 

ÖLÜM 
Merhum mühendis Raif Sünteki-

müdür ve doktorlarının imzalarını 

taklit etmekten suçlu tıbbıadli baş- , 
katibi Raife aitti. Mahkeme bunun 
da suçunu sabit gördü ve kendisine 
bir sene altt ay hapis cezası verdi. 

nm haremi, Türkiye !ş Bankası mü. 
fettişi Firuz Süntekin, Haydarpaşa 

lisesi felsefe muallimi Şahap Sünte
kin, Belkis Sütekin ve ismet Sünt~ 
kinin anneleri Bayan Raife Süntekin 
uzun zamandanberi düçar olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dün ve
fat etmiştir. Bugün cenazesi saat 14 
te Cerrahpaşa hastanesinden kaldın. 
larak Usküdardaki aile kabristanına 
defnedilecektir. Merhuma Cenabı 

Haktan rahmet diler, k~cler~i çocuk
larına sabırlar temenni ederiz. 

Dinlenecek şahitler gelmemişler-
di. Bunların çağırılmaları için mu -
hnkeme talik edildi. 

Silifkede iki Boğulma 
Silifke (TAN) -. Jandarma mek

tebi talebesinden lnccsulu Kemalet
tin He Karahisaralı Ali, Köksu ırma
ğında yıkanırlarken boğulmuşlar, 

cesetleri bulunmuştur. 

Istanbul üçüncü icra memurluğun

dan: 
Mukaddema Beyoğlunda Istiklal 

caddesinde 303 No. lu l\ı!ısır apartma
nın 1 inci katında mukim iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Mithat 
Nihat. , 
Sami Perimanın aleyhinize Beyoğlu 
3. cü sulh hukuk hakimliğinden istih 
~al ve infaz içtn dairemize tevdi ey
lediği 10.2-939 tarih ve 39/ 344 sayı. 
sına mukayyet ve 25 liranın 30.11.38 
tarihinden itibaren yüzde 5 faiz ve 
yüzde 10 tazminat ve mesarlfi muha
keme ve icraiye ile birlikte tahsiline 
mütedair hükmü ilama tevfikan teb-1 
llğ kılınmak üzere tarafınıza gönde-j' 
rilen icra emri hali hazır ikamet-

i 
gahınızın meçhuliyeti hasebile tebliğ 
kılınamıyarak bu husustaki tebliga
tın bir ay müddetle ilanen icrasına 
icra hakimliğince karar verilmiş ol
makla tarihi ilandan itibaren müd
rlcti mezk(ıre zarfında 93!)/ 696 dosya 
numarnsilc mahkümbih borcunuzu 
vermediğiniz veya mal beyanında 

bulunmadığınız veya hakikate mu. 
ha'if beyanda bulunduğunuz ve yine 
müddeti mezküre zarfında icranın 

tehirine dair tetkik merciinden veya 
temyiz mahkemesinden ve yahut ia
dei muhakeme yoluyla ait olduğu 
mahkemeden bir karar getirmediği
niz takdirde mezkur müddetin hita
mını müteakıp hakkınızda cebri ic. 
ra suretile lazım gelen rf"Jıameleye 
tevessül kılınacağı malUınunuz ol
mak ve icra emrinin tarafınıza teb-
1 iği makamına kaim bulunmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

KA YlP - 3167 sicil nurrtaralr şo
för ehlivetimi kaybettim. Yenisini 
•ıkartac;ğımdan eskisinin hükrn:.i. 
yoktur. Ali oğlu Kamil Yılmaz. 

Uçüncü davanın suçlusu Hilmi t
nand1. Bil ük • lf et Mecıtsıne ve ka
nunlara hakaret ettiği iddh ediliyor
du. Mahkeme suçlarını sabit gördü. 
Kendisine bir sene hapis, 30 lira pa
ra cezası verdi. 6m---·----. 

Acı Bir Kayıp 

Sıvas Mebusu Remzi 
Çinerin Oğlu Öldü 

S1vas Mebusu Remzi Çiner ve 
Bay Saffet kızı Ay-:;e Çinerin oğ
lu Tıp talebesinden Saüet Çiner 
dün akşam saat onda Cerrahpa
şa hastanesinde vefat etmiştir. 

Cenazesi yarın Cerrahpaşadan 

kaldırılarak Beyazıt camiinde 
namazı kılındıktan sonra Köp
~üye getirilecek ve buradan bir 
Şirketi Hayriye vapurile Ana
do!ukavağına gi:'tüı-ülcrek bura. 

ÖLÜM 
Yüksek Ticaret Mektebi ve lstan

bul Erkek lisesi muallimlerinden Ne. 
dim Mazhar Pozakın kayın pederi, 

1 tıp alemimizin en eski ve çok kıy
metli hadimlerinden mütekait Albay 
Doktor Fuat Ozer, müpteia olduğu 
hastalıktan kurtulamıy.ırak gözlerini 
hayata yummuştur. Cenazesi bugün 

da buyük babasınm yunma def- , 
nolunacaktır. ı---------------

I
B laeylerbeyindeki köşkünden kaldırı

cak, namazı Beylerbeyi camiinde 
saat birde kılınacaktır. 

·-~---ı-•1 j , ______ , - ı NEV • YORK SERGiSi 
,.. Bu Hafta •-•, Seyahatinde Fevkaladelik 
Beyoğlunda Fransız Tiyatrnsu 1 

1 
yanmda 138 numaralı • 

1 

1 

iZEL 
Mağazasının 

Açılı,ını bekleyiniz. 
Bu mağazada, bütün Istanbulda 
bulamıyacağımz her nevi Bebe, 
kadın ve erkek levazımatının ne
fasetinden, cinsinin mükemıncli
yetinden ve fiyatlarmuı ucuzlu. 
ğundan huyrette kalacaksınız. ................... 
KAYIP - Istanbul ithalnt güın~ 

rüğünün 2629 sayılı 15.6.939 günlü 
beyannamesine ait 56985 sayılı 15.ô. 
939 günlü depozito makbuzunu kay. 
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü kalmamıştır. -- Gala
tada: Fermenecilcrde 132 No. Yorgi 
Mavrodi. 

1 
ı 
1 

) 

390 LİRA 
38 Gün • 38 Gece 

7 Temmuz Cuma günü RO
Dl Vapuru ile latanbuldan 
hareket - BRINDISI 3 ncü 

mevki yemekli kamara, 
Napolide 3 gün otel ve yemek, 
52 bin tonluk REX Transat-

lantiği ile Newyorka 

Newyorkda 15 9ün Otel 
CONTE Dl SA VOIA ile 
Cenova'ya avdet, Brindizi 
tariki ile 1$tanbula avdet. 
Kayıtlar Cumartesi 
ak§amı kapanıyor. 

NATTA -Galatasaray 
Telefon: 44914 

.................. ~ 
Mimar Aranıyor 

Milli Sarayların daimi Mimarlığına Yüz Efü lira ücretle bir mimar 
alınacaktır. 

Diplomalı ve inşaat işlerinde tecrübeli olup bu vazifeye talip bu· 
lunanla~·ın Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğüne müracaat eyle. 
melerı. (4501) 

Muhammen bedeli 4098 lira 10 kurµş olan 21 kalem muhtelif eb'atta 
ambuvatmanlı dökme boru ve teferruatı, fl~nçlı dökme boru ve çelik 
çekme fren hava sevk boru ve teferruatından mürekkep malzeme 4/7 / 
1939 Salr günü saat (10.30) on buçuk ta Haydarpaşada gar binası dahilin· 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 307 lira 36 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komsiyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-

tadır. '4253) 

İstanbul C. Müddeiumumiliijinden 
İstanbul ceza ve tevkif evleri için alınacak 3750 kilo ikinci nevi dağ_ 

lıç eti ile 2<7500 kftse yoğurt açık eksiltmeye konulmuştur. Etin mu. 
hammen bedeli 1537 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 115 lira 
32 kuruştur. Yoğurdun muhammen bedeli 1100 lira olup muvakkat 
teminatı 82 lira 50 kuruştur. 

Etin eksiltmesi 6/ 7 / fl39 perşembe günü saat 14 de. 
Yoğurdun eksiltmesi 817 /939 cumartesi saat 12 de Yeni Postahan~ 

arkasında Aşır efendi sokağında 13 numarada Adliye levazım daire
sinde yapılacağından şartnamesini görmek istiyenler tatil günlerinpen 
hariç mesai saatleri dahilinde levazım dairesinde her gün görebilecek-
leri ilan olunur. ( 4442) 

istanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
İstanbul Üniversitesi merkezi ve mllştemilatma alınacak (250) bin 

kilo odun 14/ 7 / 1939 cuma günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmt?
ye konulmuştur. İstekliler ihale günü odunun bedeli olan (3000) lira. 
nın muvakkat teminatl (225) liralık makbuz ve ticaret odası vesika. 
sile müracaatları, iiste ve şartname pazartesi ve perşembe günleri 
Rektörlükte görüli.ir. (4698) 

11 
Arşimidis Müessesesi " . 

Otomobil Malzemesi Ticareti 
Türk Anonim Şirketi 

13 Temmuz 1939 Perşembe günü 
Umumi Hey'etin Fevkalade surette toplanması 

"Arşimidis Müessesesi,,' Otomobil Malzemesi Ticareti Türk anonim 
Şirketinin hissedarları 13 Temmuz 1939 Perşembe günü saat On dörtte 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde (30) numaradaki Merkezinde Fevkala. 
de surette toplanacak umumi hey'ete davet olunurlar. 

En az Otuz htsse senedine malik olup bu toplantıda hazır bulunmak 
istiyen hissedarların toplantıdan nihayet iki gün evvel hisse senetleri. 
ni Şirketin idare Merkezine tevdi eylemeleri icap eder. ' 

' Ruznamei Müzakerat 
1 - Sermayenin tezyidi. 
2 - Şirket esas mukavelenamesi yedinci ve yetmiş beı:ıinci madde. 

!erinin tadilL İstanbul, 28 Haziran· 1939 
İdare Meclisi namına Murahhas Aza 

İktısat V P.knlP.lindon• 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili için Avrupaya gönde

rilecek talebeyi seçmek üzere 2 - 5 - 939 tarihinde Ankara, İstanbul, 
Bursa ve İzmir Bölge sanat okullarında açılan müsabaka imtihanları-
na girenlerden aşağıda isimleri yazılı 6 istekli muvaffak olmuş-

tur. "2580" "4604" 
1 - Abdullah Arkun 
2 - Nihat Ogen 
3 - İhsan Ergün 
4 - Mehmet Güçkan 
5 - Kamil Yiğiter 
6 - Celalettin Arkun 

. . . 
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A ·Q 1Y."'; .Q .: 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A, Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

PerJembe, 29. 6. 1939 

12.30 Program. 12,35 Türk milziği 1 -
Ni~aburek peşrevi. 2 - Ziya Paşa -Ni
şaburek ağır semai - Ey gül ne acep sll
~ııeı. 3 - Hasan Ağıı - Nişaburek şarkı
şaburek şarkı - Kırdı geçirdi. 5 - Gör
Camei surhile. 4 - Aı.lz Efendi - Ni
şaburek şarkı - Kırdı geçirdi. 5 - Nı

şaburek şarkı - Görmek ister. 6 - Ali 
Rlf11t - Nişaburek sarkı - Meyledip bir 
güllzare. 7 - Nişaburek saz semaisf. 13 
Memleket saat ayarı, Ajans ve meteoro-

ji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Karışık 

program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Mliıik (Senfonik par 

ça - Pl.) 19.15 Türk müziği (Fasıl heye

ti) 20 Memleket saat ayarı, Ajans ve me

teoroloji haberleri. 20.15 Konuşma (Zira

at saati) 20.30 Türk müzıği (Muhtelit 

şarkılar ve düğün dellerine ait türküler) 

1 - Hicazkar peşrevi. 2 - Lemi - Hi

cazkar şarkı - Son aşkını canlandıran. 

3 - Arlr Bey - Suzinak şarkı - Bir 

halet ile siizdil yine. 4 - Arlf Bey - Su

zinak şarkı - Papusuna ermek üzere. 5-

Rahmi Bey - Bir sihri Tarap. 6 - Udi 

Eşrc! - Suzinak şarkı - Günden güne 

e!zun oluyor. 7 - Mustafa Nafiz - Su

zinak şarkı - Ümitsiz bir sevişle. 8 -

Düğün adetleri.ne ait türküler. 21.10 Ko

nuşma. 21,25 Neşeli plaklar - R. 21.30 

Müzik (Şan resitali - Ruhi Su: Bas bari

ton) 1 - Haydn - "Mevsimler,, Orato

nosundan çiftçi sarkısı. 2 - W. A. Mo

zart - "Sihirli flüt,, operasından saras
tro'nun aryası. 3 - L. Van Beethoven 

- "Fidello,, operasından "Rocco,, nun 
"Para şarkısı,, 4 - Fr. Schubert - Genç 
kıı ve ölüm (Lied) 5 - G. Verdi - "Si
mon Boccanegra., operasından Fiesco'nun 
romansı. 22 Müzık (Küçük Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) ·1 - Jul!us Fucik 
- Hülya (Vals) 2 - J. Strauss - Dina
miden (Esrarengiz vals) 3 - Emmerich 
Kalman - Cambazhane prensesi opere
tinden (Polpurl) 4 - Juc. Grit - Mayıs 

ihtişamı {Vals) 5 - JaJc. Grit - Marş. 

23 Son ajans haberler!, ziraat, esham, tah 
viUıt, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23.(20 Müzik {Cazband - Pl.) 23.55 -
24 Yarmki program. 

Müflis Hanri Sarfati Alacakhları Sıra Defteri 
No. ALACAKLI Talep edilen Kabul edilen Reddedilen Mülahazat 

1 Sabri Ozel V. A. Asım Sorğon 
2 Mişel Benardut v. Av. lsak Ha-

zan 
3 Hazine 
4 Nadir Uras K. şler V. Veli Şefik 
5 Mustafa Tü.tüncü V. Av. Asım 

Sorğon. 

6 Mığırdıç Arslanyan V. Av. A
sım Sorğon. 

7 Mehmet Çadırcı V. Av. Asım · 
Sorğon. 

8 Hanri Perez V. Av.' Nesim 
Segis 

9 Ali A7.er 
10 Manhayim Sigorta Şirketi 
11 Mehmet Ali Yasin V. Av. A

stm Sorğon. 
12 Zekai Ulker V. Av. Asım 

Sorğon 

13 Karabet Ti.irkçiyan v. Av. A. 
sım Sorğon. 

14 Hayri Araboğlu ve Ş. ş. V. 
Bedrettin Pınar 

15 Koço Oroopolos V. Av. Ali 
Ekrem. 

16 Selanik Bankası V. Av. Barukas 
17 Omer Maliki ve ~hd· Ş. V. 

Ibrahim Lütfi 
18 !sak Abulaf V. Av. ls. A-

gah Akkan. 
19 Omnipos Ltd. Ş. Vekili Barukas 

Miktar Miktar Sırası Miktar 

2519,76 
1925 

352,70 
2000 
1625,08 

1693,22 

876,65 

1156,10 

41,50 
691,48 
835,51 

556 

880 

433,10 

309,35 

16098,27 
10234,73 

965,88 

2519,76 
1925 

352,70 
2000 

530,50 

1693,22 

876,65 

1156,10 

41,50 
691,48 
835,51 

470,13 

814,15 

433,10 

309,35 

4264,07 
o 

965,88 

6 
6 

5 
6 
6 
1 ' 

6 

6 

6 

6 
6 
6 

6 · 

6 

6 

6 

o 

6 

1827 ,56 689,66 6 
843,99 843,99 6 

Imtiyaz ta1ebinin reddine 
1094,58 Fazla talep edildiğinden 

tmtiyaz talebinin reddine 

85,87 Fazla talep edildiğinden 

65,85 Fazla talep t:dilc.liğinden 

71834,20 
10234,73 

İmtiyaz tnl~binin reddine 
Borçlu olmad.;_:.'ldım 

1137,92 Fazla talep edildiğinden 

20 Refael Menaşe 
lfüıs i.dare azaları Avukat Asım Sorğon ve İsmail Ag~h Akkan. 

İstanbul ikinci Ula:. Memurluğundan : 
Istanbul Sirkeci Köprülü h:ınında 46 No. da Deri ve Yapağı ticareti ile iştigal etmekte iken İstanbul 

Asliye mahkemesi birinci Ticaret dairesince 27.ı .939 tarihinde iflasına karar verilen Hanri Sarfativ~ ait ala
caklılar sıra defteri içl.are heyetince hazırlanarak daireye vl:!rilmişitir. Alacaklıların alacak vey; sıraları 
hakkında bir itirazı olanların icra ve iflas kanununun 235 inci maddesi mucibince sıra deftcrinın ilanı ta
rihinden itibaren beş gün zarfında alakadar mahkemeye ve makama müracaat etmiye haklan vardır. Ik inci 
alacaklılar toplanması 19 temmuz 939 çarşamba günü saat 11 de vaki olacaktır. Alacakları taın:ımen veya 
kısmen kabul edilmiş olan alacaklıların mezkur '!Ün ve saatte Istanbul ikinci iflas dairesinde hazır bulun
maları ilan olunur. (18835) 



29 - 6. 939 

29 Haziran 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

'T'Orklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr, .. .. 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olnuyan memleketler için abone 
bedeli milddct sırasiyle 30, 16, 9, 
S.5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Milli Bankacıhğı 
Söndürmiyelim 

Barem kanunu müzakere edilir. 
ken, Bankaların da diğer dev. 

Jet müesseseleri şeklinde nazarı dik. 
kate alınması bazı bankacılan endi • 
şeye düşürmüştür. Bunlar, Cümhu • 
riyetten sonra binbir mü~külat ile 
te~is edip büyüttüğümüz bu milli 
müesseselerin, barem yüzünden za. 
rar görmesinden korkuyorlar. 

Edirne Ziraat Bankası müdürü 
Kemal Aziz Yasa, gazetemize gön • 
derdiği uzun bir yazıya endişesini iz. 
har eden şu serlivhayı koymuş: 

"Barem derken milli bankaları 
9llZl söndürmeyelim?'' 

Bu okuyucumuz, haremde me • 
muriyetleri tespit ederken bankala. 
nn hususi vaziyetinin gözönünde 
bulundurulması lüzumunu ileri sü. 
rüyor ve diyor ki: 

''Bankalar ne devlet dairelerine, 
ne de rakipsiz çalışan İnhisar ve 
Devlet Demiryolları ıibi müessese. 
)ere benzetilemez. 

"Bir banka mUdürilniin iş mev • 
zuundaki tenevvü ve seyyaliyeti bir 
inhisar müdürünün veya bir istas • 
yon müdürünün iştigal mevzuunda 
bulmağa ve anlarında iş mahiyeti 
bakımından mukayese yapmağa hiç 
bir veçhile imkan yoktur. 

"Kredi işleri iizerinde bütün has. 

sasi~!t _!~-~~.i:.~~}rle'".!!~a~ .~e L!~: 
ilkeli işlerden şahsi mesuliyetini or. 
taya koyarak miiessesesine gelir te. 
minine çalışan bir banka müdürü • 
nü vazifelerinin hudut ve şümulü 
tespit edilmiş olan devlet devair ve 
müessesatı memurlan ile ayni rii • 
yet zaviyesinden tetkik ve mülahaza 
etmek yanlış olmaz mı? 

Bankaların gelirleri şu~ müdür. 
)erinin zeki ve dirayet ve iş yapma 
kabiliyetleri ile miltenasiben artar, 
azalır. Rekabet sahasında müessese. 
si namına tam bir salahiyetle hare • 
ket imkanına mazhar bir banka mü. 
dürü faizden, ajyodan ve sair hu • 
susattan fedaklrbklar yaparak ve 
11ihayet terait muadeleti halinde 
,ahsi sempati telkinine uğraşarak, 

tftrlil mizacgirliklere müracaat e • 
derek müşteriyi kendine celbetme • 
fe çalışır. Bazan da şahsi vaziyetin 
ıösterdiii itimatbahş tesirden mül • 
hem olarak büyük mıkyastaki kredi 
taleplerini terviç ve semerebahş te. 
ıebbüsleri de himaye edebilir. 

"Bütün bunlar o müdürün diraye. 
tine, ihatasına ve nihayet şahsi me • 
suJiyetine mevdu işlerdir. 

''Bundan inhiraf etmek bfitiln diin. 
ya bankacılık siyasetine aykırı bir 
yol takibine tevessül etmek demek. 
tir. 

"Şahst meziyetlerin, zekAnın, dira. 
yetin bankalarda yani ticaret umu. 
moda olduğu kadar kıymet ve itibar 
edindiii hiç bir iş zemini yoktur. 

"İş; .hukuki bakımdan da aynca 
m.Utalea edilmeğe değer bir mahi • 
yettedir. Bu bankalardan bazısının 
bir çok hissedaranı vardır. Bankanın 
ilerisi ıerisi için ilk sözü söylemek 
enların hakkıdır. Bu müdahale si • 
yaseti anonimlik vasıfları ile telif 
edilebilir mi? Geliri, gideri ile dev. 
Jet muvazenesini hiç bir suretle ali. 
kadar kılmıyan bir anonim şirket 
memurlannın maaşları hakkında da 
ayni esum tatbikine ve teşmiline te. 
vessül etmek muvafık mıdır? 

"Netice itibariyle bankalan, bu • 
,.tbi kıyas zemini ile ayni barem çer 
çevesi içine sokmak, filhakika iddia 
edildiii gibi onların faaliyetini kır • 
mak, gelirlerini azaltmak ''e memle. 
kette bankacılığı söndürmek gibi mu. 
2ır akibetler doğurabilir ve buna şüp. 
he de etmemek lazımdır." 

TAN =============================================- 5 
Muharrir, bu yazısında yeni müttefikimiz Fransa ile aramızdaki uzun münasebetlerin tarihini 

kısaca hulasa ediyor ve bugün müttefikimiz olan Fransanın bundan önceki birbirine benzemez 

' Fransalardan çok farkh hususiyetini tebarüz ettiriyor : 

• • • 
Bildiğimiz 7 Fransa 
Ve Nihayet Sekizincisi 

Vyirmi bir yıl ön~~ karşıkar
şıya sioere gırıp tam 4 

yıl harbettiğimiz eski bir düş 
man, yani Fransa. dört gün
denberi geniş hudutlu bir an
laşma ile yanıbaşımızda yer 
almış ve bir ı:nüttefik olmuş -
tur. 

Fransa ile aramızdaki münase. 
betlerin pek eski bir tarihi oldu. 
ğunu ve bu tarihin seyrinde biri 

diğerine benzemez "bir çok Fran. 
sızlar'' la karşılaşmış bulunduğu. 
muzu memleketimizde bilmiyen 

yoktur. Ve yine şunu da bilıne -
yen yoktur ki yarın bu ittifaka bir 
kat daha muhkem bir mahiyet ve. 

recek olan nihai abd imıalanmca 
Türkiye, mukadderatını birleştir • 
diği Fransayı, bugiine kadar tanı. 

miş olduğu Fransalardan bambaş. 
ka bir Fransa halinde görmek ar. 
zusundadır. 

Acaba bu "bambaşka Fransa" 
nasıl bir Fransadır? Bunu anla -

mak için şimdiye kadar tanımış 

olduğumuz Fransalara şöyle bir 
kuş bakışı göz atalım: 

Fransa Numara : 1 

Garp Türklerinin ikinci devle. 
ti olan Osmanlı imparator. 

luğu da selefi Selçuk imparator -
luğu gibi Fransayı evvela haçlılar 

arasında görmüştür. Selçuk impa. 
ratoru Kılıç Aslanın Sakarya ve 
Porsuk kıyılarında göğüslediği ve 
Uid8'uJJ etngı muıeassıp :ırraruıtz 

şövalyesini Osmanlı imparatoru 
Yıldırım Beyazıt Nigeboluda ve im 

parator ikinci Murat Karatavuk 
ovasında yine haçlılar arasında 

görüp yere sermişler veya aman 
dilemeğe mecbur kılmışlardr. 

Selçuk imparatorlan karşısın. 

da Fransa, zahirde, hıristiyanlığın 

mukaddes beldelerini müslüman 
boyunduruğundan kurtarmak e • 
meli ile harbediyordu. Fakat ha • 
kikatte dava, yakın şarkın istila -
sı ve şarki Akdeniz ticaretinin 
garbi Avrupa hıristiyan devletleri 
tarafından müştereken gasbından 
ibaretti. Osmanlı imparatorları 
karşısındaki Fransa ise mütecaviz 
görünüşüne rağmen hakikatte mü. 
dafaa halinde bir Fransa idi. Bu 
Fransa bileği sağlam, karnı tok, 
kılıcı keskin ve cesur bir Türk im. 

paratorluğunu Atlas denizi kıyıla. 
rına ulaşmaktan men için, Tuna 
havzasını zaptetmesine meydan 
vermemek lazım geldiğini anla • 
mış bir Fransa idi ve mutlaka düş. 
man bir Fransa idi ki Rumelide 
yerleşmemiz ve Bizansı zaptettik
ten sonra A vrupadaki her ileri ha
reketimiz daima onu da biraz te • 
pelemekle mümkün olmuştu. 

Fransa Numara : 2 

Fatih İkinci Mehmedin, İstarı. 
bulu müdafaaya kafi bir Avrupa 
hinterlandı elde etmek için giriş • 

tiği mücadelelerden bir hayli yıl
mış ve sinmiş olan Avrupa hıristi. 
yanlan; ölümünden 15onra "Sultan 

Cem • İkinci Beyazıt" mücadele • 
}erinden büyük ümitlere kapılmış 
tardı. Sultan Cemi kışkırtmak ve 
yardıma boğmakla bir koldan Sa. 

va nehrine ve Adriyatik'e. bir kol. 
dan Tuna şimaline ulaşmış olan 
ve ~rki Akdenizdeki Avrupa ti • 
caretini ve dini bir kisve altında 
bu ticaretin ileri karakolluğunu 

yapan silahlı ve silahsız tefkilat • 
ları tehdit eden imparatorluğu za
yıflatmak, parçalamak ve belki de 

mahvetmek mümkün olacağını 
zannedenlerin başında yine Fran. 
sayı görüyoruz. Ve biliyoruz ki; 

1 - Sultan Cemin • bövle e. 

~~~·Yazan: 

Nizamettin Nazif .J 

mukabil Fransa ne vaadetmekte • 
dir? Rusyaya karşı ittifak. 

Fakat bu ittifakın bütün veci • 
helerini üzerine alacak olan kim. 
dir? 

Yine Osmanlı sarayı. 
Hakikatte Napoleonun hedefi 

şudur: 

1 - Türk imparatorluğunu . bir 
kat daha zayıflatıp göçtürınek. 

Mümkünse parçalamak. 
2 - Türk imparatorluğunun bii. 
tün kuvvetlerini , par~alanma -
sından ön~e Rmıyayı zedelemek 
yolunda harcamak. 
Napoleonu bir müddet sonra 

Tepedelenli Ali paşa ile birlikte 
bir takım planlar kurmakta bulu
yoruz. Az sonra ayni Napoleonu 
Mısıra saldırmış görüyoruz. Ak • 
kada Cezzardan yediği dayak ve 
Mısırdaki Fransız istilasının, Klc. 
berin hançerlcnmesiylc ayni anda 
zeval bulması da Napoleonu us • 
}andırmaz. Kendisine bir müddet 
sonra Moskovaya kadar gitmeyi 
pöze aldıracak olPtı ezeli düc;manı 
Rusya ile elele :viorarla tahrika
ta girişir. Şarki Akdenizde '\'e Ad. 
riyatikte Türk denizciliğinin en 
büviik düşmanı yine Fransa olur. 

Bu Fransa iki yüzlü, istismarcı, 

entrikacı ve "fena düşman bir 
Fransa,, dır. 

Fransa Numara : 5 
Buoün vnnıba .. mızJa bamba1ka bir hüviyet ile yer alan mütte-

e ,,_ y- l I l H ) kinci Mahmut devri. l ik;-iz Fransa ile aramızdaki son pürüzü mese e o an atay 
..... Büyük Mehmet Ali Paşayı 

iıinin halline ait anlaıma imza edilirken.. kuvvetli bir donanmaya sahip e-

-1 }arının Şarl Ken kuvvetlerini ardar denler arasında Parisin rolünü az mellere alet olmağa tahammu e. 
~--:.,... hn .. ilrnltuiA ıHS..iicf •- n.ıı fahrin ettikler.ini VP .aiiniin hi - --JlulnuıınalıdJr :MısırJ, Silah kuvve-
mert karakteri, rinde Fransanın rahat nefes alma. tile ele gcçiremiyen Fransa, mah-

2 _ Bazan alçaklık derecele _ ğa başladığını görüriiz. Bu Fran • remi esrar bir dost sıfatını takına-
rine düşmekle beraber Beyazıdın sa bize karşı bir çok minnetler rak Büyük Mehmet Alinin yanı-
birbirini takip eden kunıaz ma • yüklenmiş bir Fransadır ki her başında yer almıştır. Bir taraftan 
nevraları, şeyini bize borçludur.. Istanbulda yeniçerilik ve yenilik 

Evvela Rodos şövalyelerinin Acaba bu minneti nasıl tediye ruhu arasındaki mücadelede sinsi 
sonra Fransız kralı Şarlin proje. eder? tahrikat yapar, bir taraitdn da Sul-
lerini tatbik imkanından mahrum Günün birinde Pargalı İbra _ tan ordusunda bulunmıyan silah. 
kılmıştı. him paşa Fransadan gelmiş bir se. larla müstakil vali Mehmet Alinin 

Bu Fransa da entrikacı, bazir. !iri kabul tenezztilünde bulunu • kuvvetlerini techiz eder ve Mısırın 

h Ad ilerleyişinden imparatorluğun de-gan, müteassıp hıristiyan ve aç • yor. ı: 

lıların ananesine devam imkanı a. l\1ösy6 lö Şövalye dö Lnfore.. vamlı gerileyişinden bütiın siyRsı 
· · h med ve cezirlerden istifade ederek rayan düşman bir Fransadır. Bu za "dost Fransa" ıçın aş. 

Fransa Numara : 3 

imparator Kanuni Süleyman 
devri, hayati menfaatlerinin 

bizimle tam bir tezat halinde bu
lunduğuna ezeldenberi kani olan 
Fransayı birdenbire bir başka çeh. 
re ile yanı başında, daha doğ • 
rusu dizleri dibinde bulur. 

Tunayı ve orta Avrupayı ele 

geçirdiği anda Osmanlı atlılarının 

Fransayı çiğneyip Atlas denizine 
ulaşacağını kestirmek zekasını 

göstermiş olan bu memleket, Ka. 
nuni devrinde kendini daha yakın 
bir düşmanla çevrilmiş gördü. Bu 
düşman Şarl Ken'in kurduğu dev

lettir. İspanyayı, İtalya, Sardun • 
ya, Sicilyayı elinde bulunduran 
ve bir kısım toprakları ile Fransa. 
nın bütün şark ve şimalini çevi • 
ren bu devlet Fransayı köleleştir
mek temayiiliindedir. Kah Pire • 
nelerden kah Alplardan sarkan 
Şarl Ken kuvvetleri Fransız sıra· 
yını uşaklaştırmış ve hatta Fran • 
sa kralı birinci Fransuvayı esir et
miştir. Fransa için şu iki şıktan bi. 
rini kabul etmek zaruridir: 

1 - Ya Şarl Ken imparatorlu. 
ğunun içinde yan müstakil bir bü. 
yük derebeyliği haline inmek. 

2 - Yahut Şarl Ken imparator. 
luğunu mahvetmenin çarelerini a. 
ramak. 

Fransa ikinci Şıkkı tercih et • 
miştir. "Denizlerin ve karaların e. 
gemeni Türk imparator" undan 
yardım diler. Kanuni Süleyman 
veziri Pargalı İbrahim paşa dili i. 
le bu yardımı bahşeder. Büyük 
Türk amiralı Barbarosun Çivita • 
vekya'lara, Mesina'lara akın etti. 
i!ini, orta Avruoadaki Türk ordu. 

metlii Türk imparatorundan bazı 
liituflar niyaz eder: 

Faraza, Fran~ız gemicilerin bir 
takım vergilerden affı gibi. 

Faraza, Fransa devleti tebaa -
sından olanların mahkemelerinde 
dillerini bilir tercümanlar bulun. 
durulması gibi. 

İmparator Slileym:ın bu yaka. 
rışa menfi cevap vermez. Fakat 
günün birinde Fransa bu lıitufları, 
sanki yumruğunun kuvveti ile a. 
lmmış haklarmış gibi aleyhimizde 
kullanmaktan çekinmez. Kapitü • 
lasyon belıisı doğar. 

Bu Fransa, lıituf görmüs. siya. 
si canlılığını ve tarihi seyrinin de. 
vamını bize medyun olmuş bir 
Fransadır ki mukabelesi nankör • 
lük olmuştur. 

Fransa Numara : 4 
•• LJ çüncü Ahmed in hal'ine te _ 

kaddüm eden günlerde, 
Fransayı Sadaabat köşkler!nin deb. 
debesine karşı Galata gemicileri • 
nin hırslarını tahrik edenler ara. 
sında en çok casus bulunduran 
devlet halinde görüyoruz. 1\faksa
dı fstanbulda kendine alet olabile. 
cek unsurları hakim vaziyete sok. 
mak ve Karadeniz ticaretinde ra. 
kipsiz kalmaktır. 

Patrona Halil devrinde ve on. 
dan sonra bu hedefine ulaşama • 
yan Fransayı, insan iolmak iddia. 
sında bulunan büyük ihtilali aka. 
binde. gere~ Direktuvar ve gerek 
Konsüla devirlerinde ayni hedef 
peşinde koşar buluyoruz. Üçüncü 
Selimin Paristeki ıelçisi Galip e • 
fendi ile Konsül Napoleon Bona • 
part arasındaki bütün temaslar 
"Karadeniz ticaretinin Fransaya 
hasrı" ile hulasa edilebilir. Buna 

şarki Akdenizin Suriye kıyılarrn
da, Haçlı akınlarının cereyan etti
ği günlerdeki ruhla durmadan ça. 
lışır. 

ikinci Mahmut teverrüm eder, 
ölür. Yerine genç ve sefih prens 
geçer: 

Birinci Abdülmecit. 
Fransa, Istanbuldaki seffrile bu

na hulul etmeği ihmal etmez. Fa
kat lstanbulda çok zeki bir lııgi
liz sefiri de vardır: 

Stradford Redkılayif. 
O da sarayı ele almak, daha doğ. 

rusu teshir etmek vazifesini almış
tır. Ingiliz sefiri, hükumdarın sa
mimi dostu ve akıl hocası Büyuk 
Mustafa Reşit Paşayı ele alır. Fran
sız sefiri de sefirenin verdiği balo. 
lar ve suvarelerle sefih padişahı 

Fransız sefaretinin dostları arası-
na sokar. Biribirine muvazi olan 
bu çalışmaların Rusyada aksülame
li gecikmez. O zaman İmparatori
çe Ojeninin zekası, ayrı ayn çalı. 
şan Fransa ile lngiltereyi beraber 
çalıştırmak daha doğru olaca~tını 

keşfeder. Kocası Uçüncü Napoleop 
ile Ingilterenin güzel kraliçesi Vik
torya bir müddet sonra bu devlet
leri Kırım haı;.bine sürükliyecek o
lan anlaşmayı yaparlar. 

lngilterenin gayesi Bo~azlara ha. 
kim olmaktır. Fransanın gayesi ise 
şark hıristiyanlığının hamisi ol
maktır. Rusya hem Boğazlara hük
metmek, hem §Brk hıristiyanlığımn 
hamisi olmak davasında bulundu
ğu için biribirile zıd düştinceler pe. 
şinde olmıyan Fransa ile Ingiltere, 
Rusyayı mü,terek düşman say
makta gecikmezler ve Kudijsün 
mahut Kammame klisesi, cenubi 
Rusyada öliim çanları işitilmesine 
sebep olur. 

(Sonu 9 uncuda) 

· rgo!tfj1i~ 
Vatan Arayıcılar 

2... "\.. \J • :ı '"ı 
Yazan: Sabiha -Zekeriya Sertel 

S t. Louis gemisinde 918 ki idir • 
ler. Kadın, ihtiyar, çocuk, 

genç, her yaşta, her kılıkta, insandır. 
lar. Yahudi oldukları için Alman 
topraklarından ko\ ulmuş, ellerinde • 
ki Küba vizesi, Küba topraklarına 

cıkmalarına kifi gclmadiği için. deni 
~in ortasında hir limandan bir linıa. 
na fır dönüyorlar. 

St. Dominic gemisinde, haftalar. 
danberi yol alan, Hazreti Nuhun ge. 
misindeki kazazedeler gibi güvercin. 
den selamet, toprak haberi bekle~ en 
muhacirlere, Haiti ada ı efkat ka • 
nadını nc;tı. İçlerinden 14 tanesini 
göğsiinc bastırdı. 

Uruguaydan dönen Monte Eh io gc. 
misinde. giinlerdenheri dalgalar a • 
rasında ytı\•arlanmaktan bitmiş, e • 
zilmiş, ~orgun miilteci kafil~leri '10 
muhaciri Boenos Ayre c yerleştirin. 
ciye kadar akla karayı seçtiler. Top. 
rağa yiiz sürmekten menedilenler, 
simdi denizden ~ uttukları iyotta . . 
toprak kokusu arıyorlar. 

İçinde 104 yahudi mültecisi gez
diren bir Fransız vapuru, keşkiil aç. 
mış dilenci gibi bir limandan bir li. 
mana siirüliiyor. Roterdamda, Ho • 
landa hiikiımetinin izniyle toprağa 

a) ak basan 200 kişilik kafileyi, yıl. 
dırım grupları dipçiklerle denize 
piiskürttiiler. Açık denizlere açılan 

gemiden kendilerini denize atan iki 
kadını, toprağa yiiz siirmek istediği 
için, toprağa ayak basmak istediği i. 
çin, ellerine kl'll•pçcler 'urarak gö • 
türdüler. 

Astir gemisinde, "!\lukaddes top. 
rağa'' Filistine çıkmalarına, Filistin 

hükfımeti izin ''ermediği için yedi 

yüz yahudi açlık grevi yapıyorlar. 

Almanyadan konılan 12.500 yahudi, 

Romanyanın l\fangalia limanından 

Filistine doğru bir sergüzeşt seyaha. 

tine çıktılar. Ağios Nicolas toprağı • 

na ayak basan muhacirler, Roman. 

ya hükumeti tarafından 'ters yüzü 

ıeri döndürüldüler. Bunların arasın. 

da Dachan temerki.iz kampından 

kurtulan 152 muhacir de vardı. için. 

de 1,300 yahudi mültecisi saklayan 

iiç gemi, neresi olursa olsun, Şanı • 

hay, Filistin, Afrika, canlı mahlUka. 

tın yaşadığı bir toprağa ''arabilmek 

için emir bekliyorlar, izin bekliyor. 

lar ... 

Gemiler deniz aşağı, deniz ) uka. 

rı vatansızlara 'alan arı~ or. 

• 
Hazreti l\lusa, Firavunların •ul. 

miinden ka,·mini kurtarmak için a. 
sasını Nile sürdil, Nilin suları çekil. 
di. Nehir toprak oldu ı rail k8' mi 
geçti. Arkadan gelen Firavun asker. 
lerine Nil gükredi, toprak deniz ol • 
du, Musa, ehramları kuran esir kav. 
mini selamet toprağına eriştirdi. Fa. 
kat Mısırdan o çıkış, bu çıkış .. Kav. 
mi hfılil serseri serseri dolaşıyor. O 
gün bugün, hala bir toprağı ''&tanım 
diye göğü lerine basıp öpemediler. 

Bu, sermayenin sermayeden in • 
tikamıdır. Bu, yahudi Morganın, 

kendi ırkını süren, kendi 1rkına i' . 
kcncc eden Her l\hıll~re sattığı esli. 
hanın karıdır "Ekmeğimi nerede kaza 
nırsaın \'&tanım orasıdır." Vatan, ne 

1 bir parça ktını ekmek, ne altın dolu 
j hir kasa, ne de anonim şirketin kar 
hanesi kahank bilançosudur. Vatan, 
müsterek dökiilen emeğin, müşte • 
rek süriilcn toprağın, ıniişterck ko • 
runan sınırın içidir. Vatanın ne altı, 
ne ortası , ne de üstii ''ardır. Bir a • 
partımıın gibi kat kat kiralık da de. 
ğildir. O müşterek maldır. içinde 
yaşayan biifü:ı insanların müst~rek 

malı olmak için, nıiisterek emek, 
miisterek alınteri, ıniişterek alaka 
ister. 

"Ekmeğimi nerede kazanırı;am , .a. 
tanım orasıdır." Sermayelerin ser • 
mayelerle çarpıştığı yerde büyük dev 
küçük devi yutar. Hazreti Musanın 
Asası Nile süriinürse, Rokfe11erin ka. 
sasına altın ı:::ctiren petrol kuyusu o. 
lur. Gemilerin içindeki muhacir ka
fileleri serseri serseri vatan arar o • 
)urlar. Almanya ile Polonya arasın. 
da ayrılan "hiç kimsenin toprağına" 
ığınanları da ko\8rlar. Çünkü bu 

kavga, "hiç kimsenin toprağı:ıı" de
ğil , herkesin toprağını pn'.\ la mak i. 
c;lndlr. 



'l' AN 29-6·939 

Devlet Memurları Bareminin Son Şekli 
(Devlet memurlan Barem 

kanununun ilk müzakeresi, Mil
let Meclisinde bitirilmiştir. 
Projenin Mecliste ve encümen
deki tadillerden sonra aldığı 
şekli aynen veı·iyoruz:) 

Birinci madde - Maaşlı devlet memur
larının (hakimler ve muallimler dahil, 
subaylar ve askeri memurlar hariç) de
receleri ve her dereceye alt maaş asılla
rıyle tutarı aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir: 

Derece 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Maaş asılları 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
l~ 
10 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 
50 
40 

Tekaüd ve harcirah hesaplarında ve 
tnuhteli! kanunların maaıı asıllarına ta
alluk eden hukümlerinln tatbikinda bu 
cetvelin ikinci sütununda yazılı miktarlar 
ve emsal hasılına ait hükümlerde de ü
çüncü sütundaki rakamlar esastır. 

İkinci madde - Umumi muvazeneye 
dahil dairelerin birinci madde mevzuuna 
giren teşkilftt kadroları bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı olduğu ~ekilde 
değiştirilmiştir. 

Tahsil derecesi ve 
maa., mebdei 

r 
Projenin Tadillerden Sonraki 

Tam Metnini Neşrediyoruz 1 

'-~--------------------·-------------- ~----~-----~-------------·..) 
kuk müşe~irlerine bu kanunun 3 üncü rette katolunan maaııları tutarının yarısı maaşlı muallimlikten alacakları para, hükümlerin tatbik edilebilmesi için bun
maddesinde yazılı kayıtlara tabi tutul- verilir. ücret itibar olunur. Bu suretle ilaveten ların aldıkları tekaüt maaşile ücret veya 
maksızın kadrodl}ki derece maaşı ile me- İşten menedildikleri suçtan dolayı hak- bir muallimlik deruhde edenlere mual- tahsisat mecmuunun 50 liradan aşağı düş
mur tayini caizdir. Bu memuriyetlerde larında yapılan tahkikat veya muhakeme limliğin ücret veya maaş tutarının üçte memesi şarttır. 
bulunanların muayyen terfi müddetleri- sırasında memuriyet vazifelerine müteal- ikisi verilir. Maddelerdeki tadilat 
ni doldurdukça ayni vazifelerin yüksek lik diğer suçları zuhur eden memurlar Muallimlerden uhdelerinde rektörlük, Yirmi beşinci madde _ Devlet memur-
derecelerine terfileri de yapılabilir. Şu hakkında bu madde hükmünün tatbik e- dekanlık, başmuallinı!ik, Iaboratuar, mü- tarı maaşııtının tevhid ve teadüliine dair 
kadar ki bunların bulundukları bu dere- dilebilmesi için bunların bütün suçların- hendis mektebi ve san'at okulları atölye olan 18 Mayıs 1929 tarih ve 1452 sayılı 
celer tekaütlük hesabında ve diğer me- dan men'i muhakeme veya beraet kara- şefliği gibi ücretli idari bir vazifede bu- kanunla bu kanunun bazı maddelerini 
muriyetlere nakil ve tahvillerinde mük- rı almaları veya umumi afla takibatın lunanların iki muallimliği cemetmeleri değiştiren 1476, 1

7
3

8
, 20

4
1, 3139, 3234 ve 

tesep hak sayılmaz. Bu gibilerin tahvil kalkması IAzımdır. caizdir. Bunların idari vazifelerine ait üc- 3391 sayılı kanunlarla 1804 sayılı kanu
ve tekaütlüklerinde tahsil vaziyetlerine On ikinci madde - Ücretli vazi:!elere retlerinin ve muallimlik maaş veya üc-
ve hizmet müddetlerine göre iktisap ede- ilk alınacak memurlar tahsil derecelerine retlerinden miktarı fazla olanlarının ta
bilecekleri derece maAşları esastır. Evvel- ve diğer vasıflarına göre girebilecekleri mamı ve ikincisinin üçte ikisi verilir. 
ce devlet memuriyetinde bulunduğu hal- maaşlı memurluk derecesinin ancak bir ((Müderris, profesör, doçent tabirleri bu 
de bilahare ayrılmış ve en az beş seneyi üst derecesine ait maaş tutarile tayin o- kanuna göre muallimlik ifadesinde dahil-
müstemirren memurluk haricinde geçir- lunabilirler. dir), 

miş olanlar da bu vazifelere ayni suretle Bunların terfileri de maaşlı memurla- Yukarıda sayılı idari vazifeleri olmıyan 

nun birinci maddesi, 2291, sayılı kanunun 
27 ci maddesi ve 2310 sayılı kanunun maJş 
ve temsil tahsisatlarına ait hükümlerin
den gayri hükümleri ve 2658 sayılı kanu
nun ikinci madde~inin bu kanunun 11 in
ci maddesile temin edilen hükmü ve 3500 
~ayılı kanunun 11 inci maddesi hükmü ve 

tayin ve murakabesi Maarif VekUetine 
ait bulunan muallimliklerinde ücret 've 
maaşla geçen müddetlerin mecmuuna ve 
yüksek tahsil görenlerin her iki ve gör
miyenlerin her üç senede bir terfi esasla
rına ve bu kanunun 12 inci maddesinde
ki hükümler dahilinde ücretleri tesbit e
dilir. 

B - Halen ücretle müstahdem olan mü 
tekaitlerin tekaütli.lklerine mesnet olan 
memuriyet \'eya rütbe derecelerine, üc
retle istihdam edildikleri müddet için 
yüksek tahsilleri bulunup bulunmadığı.na 
göre yukıırıki esas dahilinde hesap edile
cek derece farkları ilave edilmek sureti
le iktisap edebilecekleri dereceler tayin 
olunur. 

C - Yüksek tahsil veren bir mektepte 
iken harp sebebiyle askerliğe çağrılarak 
yedek subay rütbesini kazanmış olanlar 
için (A) fıkrasındaki terfi müddetlerinin 
hesabında her iki hizmet senesi bir de
rece terfi müddeti itibar edilerek iktisap 
edebilecekleri dereceler tayin edilir. 

D - Ücretle müstahdem iken askerlik 
hizmetine girerek vazifesile irtibatı ke
silmiş bulunanların askerliğe çağrılmaz

dan evvelki hizmetleri (A) bendi muci
bince hesap edilmek suretiyle iktisap ede
bilecekleri derece ile yeniden hizmete a

tayin olunabilirler. Şu kadar ki dairesi- rın terfilerindeki hükümlere tabi olup lara üç muallimlik verilebilir. Bunlar ma
nin bağlı bulunduğu Vekalete tabi aleliı- altıncı madde hükmü bunlar hakkında da aş veya ücretlerinden miktarı fazla olanı-
mum teşkilit haricinde diğer bir Vek31et J tatbik olunur. ' nın tamamını '"e tayin strasiyle de ikinci-

lınmaları caizdir. 
1509, 1511, 1533, 1612, 1614, 1617, 1624, E _ (A) bendi mucibince tespit edi-
1834, 1911, 2006, 2021, 2197, 2201, 2202, len derecelerde bu kanunun neşri tarihin-
2203, 2225, 2287, 2293, 2368, 2393, 2408, de müstahdem olup hizmet müddetleri üç 
2411, 2467, 2470, 2524, 2527, 2529, 2il30, sene ve daha ziyade olanlardan ehliyet-
2531, 2:i41, 2669, 2773, 2777, 2782, 2787, !eri Vckaletlerince tasdik edilenlerin bir 
2795, 2797, 2799, 2800, 2825, 2849, 2865, üst dereceye geçirilmeleri caizdir. 

teşkilatına dahil yukarıda sayılı memu- J ht · k 'l • sinin üçte ikisini ve üçüncüsünün üçte 
riyetlerden birine ilk defa olarak tayin t•a• mev ı erı birini alırlar. 

edilecek herhangi bir derecedeki devlet On üçüncü madde - Hususi bir mes- Tabipler iki mesleki vazifeyi veya biri 
memurları hakkında da birinci fıkra hük- lek bilgisine ve ihtısasına ihtiyaç göste-

idari, diğeri mesleki maaşlı veya ücretli 
mü tatbik olunabilir. ren memuriyetlere devlet teşkil~tına iki vazifeyi deruhte ec', ?ilirler. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak ta- dahil vazifelerde müstahdem olanlar ara-
yin ve terfiler adı geçen vazifelerin tillen sından kanundaki esaslar dairesinde ve Serbest tabip bulunmıyan viJfıyet ve 
ifasile mukayyettir. ehliyet dereceleri bakımından terfian ve- kazalardaki tabiplerin zaruret halinde o 

Terli müddetleri 
Yedinci Madde - Yukarı dereceye ter

fi için en az dört sene bir derecede bu-

ya naklen getirilecek kimse bulunmadığı vilayet ve kazaya ait üç muhtelif mesleki 
takdirde, bu memuriyetlere hariçten dev- hizmeti deruhte etmeleri caizdir. Bu tak
let memuriyetlerinde hiç bulunmamış ve- dirde bunların alabilecekleri ücret ve 
ya memuriyetle alakalan en aşağı beş maaş niııbeti muallimler hakkında yu
senedenberi kesilmiş; bilgi, ihtısas ve karıda konulan hükı.imlere göre hesap e
tecrilbelerile mütemayiz kimselerin kad- dilir. 

2883, 2885, 2890, 2953, 2996, 2997, Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde 
3007, 3012, 3013, 3017, 3045, 3046, 3049, müktesep hak ~eşkil etmez. 

U çünc!l madde - Maaşlı memuriyetlere lunmuş ve bu kadar müddet o derece ma
ilk defa girenlerin menşelerine ve tahsil- aşını fillen almış olmak şarttır. Yüksek 
lerlne göre alınabilecekleri dereceler aşa- mektepten mezun olanlar için bu müddet 
ğıda gösterllmllitir: üç senedir. 

rodaki derecede maaşlarile bu kanunda Mühendisler ve veterinerler 
yar.ılı kayıtlarla mukayyet olmaksızın ic- da bu hükümler tatbik olunur. 

3051, 3074, 3127, 3154, 3184, 3201, 3203, F _ A, B, t ve D bentleri mucibince 
3223, 3224, 3225, 3230, 3232, 3237, dereceleri ta-tıtt edileceklerin almaları 
3252, 3312, 3314, 3326, 3361, 3380, 3393, icap eden ücret halen almakta oldukları 
3397, 3406, 3.v.)7, 3408, 3409, 3412, 3429, ücret miktarından :!azla olanlar almakta 
3452, 3476, 3484, 3505, 3507, 3546, 3552, oldukları ücretleri muhafaza ederler ve 
3568, 3571, 3604, 3608, 3611, 3612, 3613, bu ücretler l\"rinci maddede yazılı maaş 
3614, 3621 ve 3636 sayılı kanunlara bağ- derecelerinden birine tetabuk ediyorsa 
lı kadro cetvelleri ve 1939 mali yılı mu- 0 dereceye ve etmiyorsa buna en yakın 

hakkında vazenei umumiye kanununun 19 uncu dereceye halen almakta oldukları ücretle 
maddesi ve diğer kanunların bu kanuna dahil olmuş sayılırlar. 

A) Ortamektep mezunlarından talip bu- Müddetini ikmal etmeden mafevk de-
lunmadığı takdirde memurin kanununa 

1 
recede bir memuriyete tayini icap eden

gôre memur olabilecekler 15 inci derece- ler müddetlerinin hitamına kadar eski 
ye, derece maaşlarını alırlar. 

C) Lise veya muadili mekteplerden ve- Her ne :suretle olursa olsun bir derece-
ya orta tahsille ayni zamanda meslek tah- den fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, 
sili veren en az b~ yıllık veya ortamek- yedinci ve daha yukarı derecelerden biri
tep tahsilini ikmalden sonra en az iki yıl- ne aşağıdaki derecede kadroya göre me
Jık meslek mekteplerinden mezun olanlar muriyet olmadığı veya ehil memur bulun-
13 üncü dereceye, matlığı takdirde iki derece aşağıdaki me-

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine murların tayini caizdir. Bu suretle iki 
en az bir yıllık meslek! tahsil yapmış ve- derece yukarıdaki memuriyete tayin olu
ya kurs görmüş ve yahut beş yıllık mes- nanlar eı>ki derecelerinde bir terfi müd
lek mektebi tahsili üzerine en az iki yıl- deti dolduruncıya kadar o derece maaşını, 
lık daha yüksek bir meslek ifahsilini bi- bir terfi müddetince de aradaki derece 
tirmiş veya orta tahsilini bitirdikten son- maaııını alırlar. 
ra en az dört yıllık meslek mekteplerin- Altıncı ve daha aşağıdaki derecelerdeki 
den mezun olanlar mesleklerine ait me- memuriyetlere bu dereceler karşılık gös
murlyctlerde 12 inci dereceye, terilmek şartiyle daha aşağı derece ile 

(Lise veya muallim mektebini bitirdik- memur tayini caizdir. 
ten sonra imtihanla orta tedrisat muallim- Altıncı maddede yazılı hükümler mah
ljği ehliyetnamesi almış olanlar maarif fuz kalmak üzere beşinci ve daha yukarı 
mesleğine bu derece ile alınabilirler.) derecelerdeki memuriyetlere tayin edile

Yüksek mektep mezunlan 
E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mek

tep mezunları 11 inci dereceye, 
1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa 

etmeden memuriyete intisap edecekler 
altı ay müddetle 12 inci dereceye alınır
lar. 

bilmek için yüksek mektepten mezun ol
mak sarttır. 

Sekizinci madde - Ehliyetleri ve sicil
leri itibariyle terfie hak kazandıkları hal
de kadroda münhal yer bulunmamak se
bebiyle bir derecede iki terfi müddeti ge
çirmesine raımen terfi edemiyenlere her 
derecede bir defaya mahsus olmak üzere 

ra Vekilleri Heyeti kararile tayinleri ca- 900 sayılı kanun hükümleri 
izdir. dur. 

mahfuz-

Bu gibiler muayyen terfi müddetlerini On dokuzuncu madde - Odacı, kolcu, 
doldurdukça gene ihtısaslarile alakadar bekçi, evrak muvezzii, gemi mürettebatı, 
diğer ihtısas mevkilerine nakil ve terfi ücretli ve aidatlı tahsildar, daktilo ve 
edebilirler. Şu kadar ki bu dereceler bun- steno gibi müteferrik müstahdemler bu 
!ar için müktesep hak teşkil etmez. Bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 
memuriyetler haricindeki memuriyetlere Yirminci madde - Ücretle müstahdem 
nakil ve tahvillerde ve tekaütlüklerde memurların harcirahları maaşlı memurla
tahsil vaz.iyetıerine ve hizmet müddetle- rın harcirah hükümlerine tevfikan ve iş
rine göre iktisap edebilecekleri derece bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı de-
maaşı esastır. rece aylıkları esas tutularak hesap edilir. 

İhtısas mevkileri teşkilat kanunlarına Yirmi birinci madde - İnhil~l vuku 
bağlı cetvellerde gösterilir. Bu kabil ma- bulan memuriyetlerde vekil istihdamı ha
aşlı memuriyetler bağlı (2) sayılı cetvel- ]inde maaş kanununun 8 inci maddesi 
de sösterilmfıtir. rnuc:ibjnoe ~~--.11--1 -..1 ... .=,1 .. 4. --3 - *'J .. 

Bu memuriyetlerde istihdam edilecek- ücretinin müddeti azami altı aydan iba
lere bu kanunun umumt hükümleri dai- rettir. 
resinde almakta oldukları derece maaşını 
iktisap edinciye kadar muvakkat tazmi
nat verilmez. 

H arcirahlar 
Yirmi ikinci madde - Hususi kanunla-

Bu madde hükmü ücretlilere de :ıamil- rıfıda sarahat olmadıkça ihhsas ve komis
dir. 

Ücretliler.in terfii 
On dördüncü madde -- Ücretli vazife

lerde bulunanlardan bir terfi müddetini 
dolduranlar ücretlerinin tekablil ettiği de-
recedeki maaşlı memuriyetlere ve dol
durmıyanlar bir derece aşağıdaki memu

yon ücreti ve makam tahsisatı ve tahsi
satı maktua ve hakkıhuzur gibi namlarla 
maaşlı veyılı ücretll memurlara ayrıca u
mumi, mülhak ve hususi bütçelerden hiç 
bir meblağ verilmez. 

2 - Taho;il müddetinin üç yıldan eksik 
veya fazla olması halinde eksiği ilk ter!ii 
müddetine eklenir ve fazlası ilk terfii 
müddetinden indirilir), 

riyetlere nakloluua bilirler. 
üst derece maaşı verilir. Ücretli bir vazifeye nakledilect-k maaş-

Dokuzuncu maddr. - AleICımum maaş- lı memurlardan bulundukları derecede 
lı veya daimi ücretli hizmetlere ait kad-

Ancak kanunun tahmil etmedi~i mun
zam bir vazifeyi münreriden ifaya me
mur edilenlere muayyen çalışma saatleri 
haricindeki mesailerine mukabil İcra Ve
killeri Heyetince takdir olunacak bir üc
ret verilebilir. Şu kadar ki bir veya muh
teli! dairelerin herhangi bir iş icin te$kil 
edilecek komisyonlara memur edilip bu 
komisyonların bulundukları mahallin 
gayri yerlerden celbedilecek olanlara 
yalnız harcirah ve İcra Vekilleri Heye-

3 - Yüksek bir mektep tahsilini ikmal 
ve diploma istihsal eyledikten sonra yurd
da veya yurd haricinde ayrıca doktora 
tahsilin! yaparak muayyen tezini kabul 
ettirmiş ve buna ait vesikayı da Maarif 
VekAletine tasdik ettirmiş olanlar girebi
lecekleri derecenin bir derece yükseğine 
alınabilirler. 

F) Altı yıllık yüksek mektep mezunla
rı 1 O uncu dereceye, 

G) Lise tahsilini yurdda ikmal edenler
den tahsilini gerek memleketimizde ve 
gerek yabancı bir memlekette bitirdikten 
sorıra mes~gin muayyen bir şubesinde 

ayrıca ihtısas yaparak ihtısaslarmı hususi 
kanunlarında yazılı §ekilde tasdik etti
renler 9 uncu dereceye, 

Yabancı dü bilenler 
H) Yukarıdaki !ıkralara göre 15, 14, 13, 

12, 11 ve 10 uncu dereceye girecekler ara
sında mesleklere göre İcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek yabancı dillerden 
birine ve 9 uncu dereceye alınabilecekler 
arasında bu dillerden ikisine hakkile vu
kufları kezalik İcra Ve)';ilferi Heyeti ka
rarlyle teşkil edilecek bir komisyon hu
zurunda imtihanla sabit olanlar bir dere
ce yukarısına alınabilirler. 

Dördüncü madde - Kadroda açık yer 
bulunmaması dolayıs!yle tah~illerine göre 
girebilecekleri dereceden daha aşağı de
recede bir memuriyete alınanlar dairele
rinde ilk açık vukuunda girebilecekleri 
derecelere tercihan tayin olunurlar. 

Beşinci madde - Devlet memuriyetine 
bidııyeten alınırken yabancı bir dil bil
medikleri halde memuriyete geçtikten 
sonra öğrendikleri veya bir dil bildikle
rinden dolayı bir üst dereceye alınanlar
dan bilfıhare bir dil daha öğrendikleri ü
çjlncU maddenin (H) !ıkrasında yaz.ılı 

~artlar dairesinde sabit olanlara yapıla
cak niuımname ile tesbit olunacak nis
beUerde ve bir defaya mahsus olmak üze
re nakdi mükfıfat verilebilir. 

F eıJkalade tayinler 
Altıncı madde - Devlet memurluğuna 

ilk defa alınacak olanlardan Umumi Mü
fettişlik, Riyasetictlmhur dairesi memur
luklan., hususi kalem müdürlükleri, mü
terclmllkler, elçilikler, valilikler ve bu-

bir terfi müddeti dolduranlar iki ve bu roların teşkilM kanunlarına bağlanması 
müddeti doldurmıyanlar bir üst dereceye şarttır. Ancak muvakkat müddetlerle 
ait maaş tutarının tekablıl etliği ücretleri ifası icap eden ve daimi mahiyet arzet- alabilirler. 

miyen hizmetlerin bütçe kanunlarına bağ
lı (E) cetvellerine dahil tertiplerden alı
nacak kadrolarla idaresi caizdir. 

Bütçe kanununa bağlı (D) cetveli yal
nız 19 uncu maddede yazılı müstahdem
lerle nakil vasıtaları kadrolarına inhisar 
eder. 

Muvakkat tazminat bedelleri 
Onuncu madde - Daimi olarak Anka

rada bulunan maaslı memurlardan 1, 2 
ve 3 üncü derecelere -dahil olanlara 60, 
4 ve 5 inci derecelere dahil bulunanlara 
30, 6, 7 ve 8 inci derecelere dahil bulu
nanlara 22, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü dere
celere dahil bulunanlara 15, 14 ve 15 inci 
derecelere dahil olanlara 10 lira her ay 
maaşlarına ilaveten muvakkat tazminat 
verilir. Bu tazminat kazanç ve iktısadi 
buhran vergilerine tabi değildir. 

Devlete ait mebanide ve memurine tah-
sis edilen meskenlerde oturanlara ve mın

Bunların geçtikleri maaşh veya ücret- t· t . 
1 

k 'kta d m a "f" . . . ınce ayın o unaca mı r a as rı ı lı memurıyet dcrecesındeki terfi mildde- . T 
tinin mebdei nakledildikleri tarihtir. zarurıye verı ır. 

on beşinci madde _ t.l'crE'tlilerden An- Yirmi üçüncü madde - Mülhak bütçe-
karada bulunanlara almakta oldukları 1 U l~arelerle hus~si idare ve b~l~yeler 
Ucret derecesinin bir derece dunundaki dahı bu kanun hilki.lmlerine tabıdır. An
maaşlı memurların muvakkat tazminatı cak İcra Vekilleri Heyetince varidatları 
maaşlılar hakkındaki umumi hükümler müsait görülmiyen belediyeler için bu 
dairesinde verilir. kanunun birinci maddesinde yazılı dere-

celerin dununda memuriyet ihdasına maOn altıncı madde - VekUetler teşki-
haili belediye meclisleri sarnhiyetlidir. !atından ve memuriyet derece ve ayhk-

Husust idarelerle belediyeler memurla
ları kanunla tespit edilen müesseseler- rının kadroları İcra Vekilleri Heyetince 
den birinden diğerine memur nakli ait tasdik olunur. 
olduğu vekilin muvafakatine bağlıdır. 
Ancak tayinleri mahallerine ait memuri
yetler arasındaki nakil ve tahviller tayine 
salahiyettar olan makamların müsaade
siyle yapılır. 

İstifa edenler hakkında dahi üç ay 
müddetle bu hüküm tatbik edilir. 

Mütekait ve yetimler 
Yirmi dördüncü madde - 1683 sayılı 

askeri ve mülki tekaüt kanununun mer'i
yetinden evvelki hükümlere göre maaş a

lan alelumum mütekaidin ile eytam ve 

Bu madde hükmü ücretlilere de şamil- eramll ve hidematı vataniye tertibinden 
taka merkezleri Ankarada olan müfet- dir. maaş alan zevata mrıaş asıllarile tahsisatı 

fevkalfıdeleri birleştirilmek suretile bir 
kalem olarak ahkam~ mevcudeye göre ve
rilir. 

tişlerden Ankarada ikamet etmiyenlere On yedinci madde - Mesleki tahsil 
bu tazminat verilmez. Mezuniyet veya görerek mesleklerine ait daire ve vazi
muvakkat memuriyetle Ankaradan ayrı- felere intisap edenlerle bu kanunun 6 ın
lanlara ayrılrlıkları müddetin yalnız üç cı ve 13 üncü maddelerinde yazılı vazi
ayı için bu tazminat verilir. 1 felere altınanlar müstesna olmak üzere 

Bir memuriyete açıktan vekaleten ta- bidayeten de,•let memuriyetine . alınacak
yin edilenlere almakta oldukları vekalet ların müsabaka imtihanına ve bırden faz
maası nisbetinde muvakkat tazminat ve- la talip bulunmadığı takdirde ehliyet im-
rilir. tihanına girip kazanmaları şarttır. 

7 inci madde mucibince müddetini ik-
mal etmeden yukarı derecelere tayin e
dilenlerin alacakları muvakkat tazminat 
almakta oldukları maaş derecesine teka
bül eden tazminattır. 

Muvakkat tazminat maaslar hakkında
ki tediye usulleri dairesinde tediye olu
nur. 

Bu tazminat borç tçin haczedilemez. 

işten el çektirilenler 
On birinci madde - Vazife ve memu

riyetlerine mliteaillik hususattan dolayı 

işten el çektirilerek maaşları katolunan 
aleliımum memurlara tahkikat veya mu
hakeme neticesinde men'i muhakeme ve
ya beraet kararı verildiği veya hakların
da taklbat umumi a!la. kaldırıldığı su-

Birden fazla memuriyet 
On sekizinci madde - Umumi, mül

hak, hususi biitçelerle belediyeler bütçe
lerinden ve bunlara tll.bi teşekküllerden 

maaş ve ücret almakta olan memurların 
hususi bir kanuıııda aksine sarahat olma
dıkça bulundukları müesseselerin içinde 
ve dışında maaşlı veya ücretli ayrıca bir 
vazife almaları caiz değildir. 

788 sayılı memurin kanununun 8 inci 
maddesile 1496 Rayılı kanunun birinci 
maddesi hükümleri ücretli memurlara da 
şamildir. 

Maaşlı veya üçretli memurların uhde
lerinde maaşlı \reya ücretli yalnız bir da
imi muallimlik bulunabilir. Şu kadar ki 
asll vazifesi maaşlı olanlarm uhdesindeki 

Bu suretle maaş ıılan mütekaitlcrden 
olup ta umumi, mülhak ve hususi bütçe
lerden veya terliye edilmiş sermayesinin 
en az yarısı dc\'lete ait olan müesseseler
le memuriyet derece ve aylıkları kanun
la tesbit edilmiş olan müesseselerden tah
sisat veya ücret alanların bu vaziyetleri 
devam ettikçe tekaüt maasları tahsisatı 

revkaladeleri ilave edilmeksizin verilir. 
1683 numarnlı tekaüt kanunu hi.ikümle

rine göre tekaüt maaşı tahsis edilenler
den yukarıda yazılı daire ve müessese
lerden tahsisııt veya ücret alanlar hak
kında da mezkılr kanunun 70 inci madde
si hilkmü tatbik olunur. 

Alelfunum mütekaitlerden maaşlı bir 
hizmete tayin edilenlerin (bu maaşlı hiz
metlerde ücretle çalışanlar dahi) tekaüt 
maaşları tamamen kesilir. Harp .malulleri 
bu madde hükmünden mfüıtesnadır. 

900 numaralı kanun hükmü ve 2921 
sayılı kanunun 36 ıncı maddesi hükümle
ri mahfuzdur. 

AlelQmum mütekaitler hakkında bu 

muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

Yirmi altıncı madde - Riyaseticümhur 
teı;ıkilatı hakkındaki 2180 sayılı kanunun 
13 üncü ve mezkür kanunun 3011 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 üncü ve Ankara 
Yüksek Ziraat F.nııtitüsü hakkındaki 22!ll 
sayılı kıınunla İstanbul Üniversitesi hak
kındaki 2928 sayılı kanunun ve bunların 
ek ve tadillerinin asistan, doçent ve pro
fesörlerin hizmete alınış ve terfilerile 
müze ve rasathane teşkilıltı hakkındaki 
2530 sayılı kanunun mütehasst!<ların hiz
mete alınış ve terfilerine dair hükümleri
te 3459 sayılı kanun hükmü Cümhur Baş
kanlığı filarmonik orkestrası teşkilat ve 
nrltıPt:ıtr2 'n'\a"~,'"1 ....... ,_,_ "·-~! ...... _ .,._ ........ ; ...... _ 
leri hakkında!{! 3045 sayılı kanunun or
kestra mensuplarının hizmete alınış ve 
terfilerine dair hükümleri ve Posta, Tel
graf ve Telefon idaresi teşkilfttı hakkın

daki 2822 sayılı kanunun 3080 sayılı ka
nunla değiştirilen 28 inci maddesi ve 3201 
sayılı Emniyet teşkilatı kanununun 24 ve 
47 inci ve Büyük Millet Meclisi teşkilatı 
hakkın°daki 3552 sayılı kanunun 5, 6 ve 
7 inci maddeleri, 3007 sayılı kanunun ve 
1702 sayılı kanunla ek ve zeyillerinin 
maaş ve ter!ilere dair olan hükümleri 
hariç olmak üzere diğer hükümleri mah
fuzdur. 

Bu kanun, 2556 sayılı hakimler kanu
nunda yazılı haller haricinde hakimler ve 
müddeiumumilerle muavinleri ve bu sı
nıftan sayılanlar hakkında da tatbik o
lunur. 

Devlet DemiryoUarı ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretleri hakkında 284.7 ve 
3173 sayılı kanunların hükümleri mahfuz 
olup muvakkat tazminatları da halen tat
bik edilmekte olan esaslara göre verilir. 
Şu kadar ki hizmete alınışta tahsil dere
celeri esasına göre verilecek ücretler bu 
kanundaki miktarları ve birinci dereceye 
verilen azami ücret miktarı bu kanunda
ki azami haddi geçemez. San'atkar ve iş
çilerin hizmete alır.ışında mezkur kanun
ların hükümleri tatbik olunur. 

Yeniden vazife alacak 
mütekaitler 

Yirmi yedinci madde - Mütekaitlerin 
ücretli bir vazifeye alınmaları halinde 
bunlara en çok, tekaütlüklerine mesnet o
lan memuriyet veya rütbe dereceleri ma
aşına tekabül eden ücret verilebilir. 

Birinci muvakkat madde - Bu kanu
nun 2 inci maddesine bağlı teşkilat kad
rolarında yapılan değişiklik dolayısiyle 
ellerine geçecek para miktarı evvelkin
den az olanlar aradaki farkı, terfi sure
tiyle telAfi edinciye kadar almakta de
vam ederler. 

Yukarıki fıkra şümulüne giren veya 
girmiyenlerden birinci maddede yazılı 

cet\'elde ycıpılan tadilat dolayısiyle maıış 
asılları degişmiş olanların gerek evvelki, 
gerek yeni derecelerine geçen hizmet 
müddetleri eski maaş asıllarına en yakın 
üst maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

Gerek 1452 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvelinin ilk tatbiki dolayısiyle maaş 
miktarları azalanlardan halen bu vaziyeti 
muhafaza edenlerin ve gerek bu kanuna 
istinaden maaş miktarları indirilenlerin 
tekaüt maaşlarının hesabında evvelce al
dıkları maaş miktarları esasbr. 

Muvakkat maddeler 
İkinci muvakkat madde - Halen üc

retle müstahdem olan memurlar hakkın
da aşağıdaki hükümler tatbik edilir. 

A - Halen ücretle müstahdem olanla
rın tahsil derecelerine ve bu kanuna tAbi 
dairelerle aylıkları kanunla tespit olu
nan müesseselerde ve husust mekteplerin 

G - A, B, C, D ve E bentleri mucibin
ce tespit edilecek ücret memurun almak
ta olduğu aylıktan fazla ise aradaki fark 
memurun aylığından her ay yirmi beşte 
biri indirilmek suretiyle 25 ayda izale e
dilir. Ancak memurların talebi üzerine 
bu farkın daha evvel de izalesi caizdir. 
Bu farkın izalesine kadar bu gibilere mu
vakkat tazminat verilmez. 

Şu kadar ki bu kesilecek farkın 1 Kll.
nunusani 1939 tarihinden sonra yapılan 
tayin veya terfilerden mütevellit kısmı 
varsa bu kısım taksitlendirilmiyerelc der
hal kesılir. 

H - İnhisarlar Umum Müdürlüğü kad-
'"v.,uuu Ud..UH U.lUIJ UU · KCIUU.UUU .U.C~ll "cu.J.• 

hinde müstahdem olanlar balen almakta 
oldukları ücretleri muhafaza ederler. 

Üçüncü muvakkat madde - 1939 malt 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(E) cetveline dahil tertiplerden alınan 

kadrolardan daimi mahiyeti haiz bulu
nanları da ihtiva eden ve 13 üncü mad
dede yazılı ücretli memuriyetleri göste
ren ve bu kanunun 9 uncu maddesine gö
re te~kilat kanunlarına eklenmesi icap e
den daimi ücretli kadrolara müteallik la
yihalar en geç 1 İkinciteşrin 1939 tarihi
ne kadar Büyük Millet Meclisine verilir. 
Bu layihalar kanuniyet kesbedinciye ka
dar muvazenei umumiyeye dahil (D) ve 
(E) cetvellerile tayin edilen kadrolar 
içindeki ihtısas mevkileri İcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunur ve bu mevkilerde 
halen müstahdem bulunanların birincl 
derecedeki ücret miktarını geçmemek ü
zere almakta oldukları ücretlerle istih
damlarına devam olunabilir. 

Bu madde hükmü mülhak bütçell ida
relerle belediye ve hususi idareler hak
kında da tatbik olunur. 

Dördüncü muvakkat madde - Kadro• 
ları 1939 bütçelerine merbut cetvelde eY• 
rıca gösterilen maaşlı memurlar bu ka
nun mevzuundan hariçtir. Bunların maaş 
ve tahsisatları birleştirilerek ahk~ mev 
cudeye göre kendilerine verilir. 

Beşinci muvakkat madde - Yüksek 
mektep mezunu olmayıp ta bu kanunun 
meriyeti tarihinde devlet hizmetinde müs
tahdem bulunan maaşlı ve ücretli me
murların bu kanundaki esaslar dairesinde 
3 üncü dereceye kadar ter!ileri caizdir. 

Bunlardan halen üçüncü ve daha yük
sek derecede olanların bir derece daha 
terfii caizdir. 

Altıncı muvakkat madde - Bu kanu
nun mer'iyete girdiği tarihte vazife ba
şında bulunan memurların bilfiil maaşı
nı almakta oldukları derecedeki tertl 
müddetleri 15 ve 20 sene kaydı olmaksı
zın 1452 sayılı kanunlıı kabul edilmiş olan 
terfi müddetlerine göre hesap olunur. 

Yedinci muvakkat madde - l\fuhteli! 
dairelerin teşkilat kanunlarile 1452 sayı
lı kanun hükümleri haricinde olarak üc
retlilerin maaııa geçebilmelerine veya ha
riçten alınacakların muayyen derecelere 
tayinlerine ve maaş emsal ha~ılının tama
mı \·eya maaş emsal hasılının fazla veya 
eksiğinin ücret olarak verilebileceğine 

dair olan sal:ihiyetler kaldırılmıştır. 
Sekizinci muvakkat madde - 3499 sa

yılı avukatlık kanununun 5 inci maddesi 
hükmü mezkur kanunun 8 inci muvak
kat maddesinde gösterilen mi.lddet içinde 
devlet umumi ve hususl ve mülhak büt
çeli idarelerin avukatları hakkında tatbik 
edillnciye kadar bu avukatlar bu daireler 
haricinde kalan müesseselerin avukatlık
larını deruhte edebilirler. Bu takdirde 
bunların ücretleri tam olarak verildiği 
gibi bunlar tayin şartları müsait olduğu 
takdirde serbest iş almağa da devam ede
bilirler. 

(Sonu 9 uncuda) 
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Bir Yaltaklanmanın 
Muazzam Bedeli 

H akimiyetini kaybetmiş mil -
!etlerin, batıp gitmiş devlet. 

lerin tarihlerinde göze çarpan en 
büyük kusur, israftır. Bu gibi mil. 
!etler ve devletler mutlaka müs -
riftirler, kazançlarını yele ve sele 
vermişlerdir. Kaziye, şarkta da 
böyledir, garptede. Fakat islam ta. 
rihi israf yüzünden uçuruma yu. 
varlanmış devletleri hikaye et • 
mekte daha cömerttir. Çünkü o ta. 
rihe giren devlet müessisleri ve 
ada:mları, müesseselerini ve ken. 
dilerini yaşatmak için dört tarafa 
para dağıtmayı en müessir idare 
um.desi olarak kabul etmişlerdi. 

Halbuki halkın muhabbetini para 
ile kazanmağa çalışmak, idare e .. 
denlerin idare olunanlara rüşvet 

vermesi dernektir. Rüşvetle hayra 
; 

varmak ise tabiatiyle imkansızdır: 
Hükumet hazinesinden halka 

rfişvet dağıtmak usulünü islam ta. 
rihinde ihdas eden Muaviyedir. Bu 
adam, Peygamber neslinden olan 
Alevllerin ve sairenin kendisine 
rakip olmalarından, gürültü ve zı.. 
nltı çıkarmalarından korktuğu i. 
çin "maaş" namı altında rüşvet 

dağıtmak yolunu tutmuştu. Mese. 
la; onun Şamda kuvvet bulup sal. 
tanat sürmeğe başladığı güne ka • 
dar peygamberin torunları Hasan 
ile Hüseyine devlet hazinesinden 
beşer bin dirhem maaş veriliyor • 
du. M!J.aviye onların tahsisatını bir ·>' 
kalemde birer milyon dirheme cı. 
kardı, 

Muaviye, dahi denecek kadar 
zeki bir adamdı. Hazineyi 

tamtakır bırakacak derecelerde 
1srara gitmenin sonunu e1bette gö. 
rüyordu. Fakat o, ahlakın para ile 
kolayca ifsat olunacağını ve ahla
kı bozuk kitlelere ise adamakıllı 

tahakküm edeceğini biliyordu. Ay. 
ni zamanda. paranın gevşeklik ve 
devlet işlerine karşı ekseriya ka.. 
yıtsızlık uyandıracağım da anla • 
yanlardandı: Bu sebeple yüksek 
tabakayı, hatta bütün halkı bol 
paraya boğup sefahat içinde sar • 
hoş yaşatmak istiyordu. 

·Yazan: 
+AN 

Bu politikanın çok gülünç ve 
çok iğrenç tarafları vardır. Mese
la Muaviyenin oğlu Yezit, meşhur 
Kerbela hadisesini yaratıp ta E • 
meviler saltatında karar bulduk • 
tan sonra babası gibi dört tarafa 
para dağıtmıya başlamıştır. Pey • 
gamber ailesinden ve Yezidin öl _ 
dürttüğü "Hüseyin bin Ali" nin 
amcası oğullarından Abdullah 
da yağına edilmekte olan büyük 
börekten pay almak üzere Şam.a 

geldi, Yezidin huzuruna çıktı. Hü. 
kumdar, ailece düşman olduğu bu 
adamın kendisini ziyarete gelme. 
sinden maksadın para koparmak 
olduğunu sezdiğinden ona sordu: 

- Babam sana ne veriyordu? 

- Bin bin dirhem (bir milyon 
demektir). 

- Biz bu maaşı ikj kat yapı • 
voruz. 

A bdul1ah kendi amucası oğ 
lunu feci surette öldürt 

müş olan Yezidin elini öptü: 
- Beni, dedi, mahcup ettin. 

Anam, babam sana feda olsun. 
Ve ilaveye lüzum gördü: 
- Bu sözü senden başkasına 

söylemiş değilim. Söylemem de. 
Yezit, bu büyük müdahene ü • 

zerine gülümsedi: 
- Öyleyse, dedi, biz de kim • 

seye yapmadığımızı sana yapalim, 
maaşını bir misli daha çoğaltalım. 

Bu suretle Abdullahın hazine
den alacağı para, dört milyon 
dirheme çıkarılmış oluyordu. Ye -
zit, bilhassa çöl halkını kendine 
bağlamak: isterdi. Çünkü onlar, 
verdikleri sözde dururlar ve söz
leri uğruna icap ederse ölmeyi bi
lirlerdi. Halbuki şehir halkı, pa
rasını yedikleri adamı zayif gö
rünce ekseriya. nankörlük ediyor· 

lar, velinimetlerinin düşmanları 

ile birleşiyorlardı. Bu sebeple 
çöllerde adamlar dolaştırırdı, be
devilerin toptan veya teker teker 
sarayına gelip aylık istemeleri için 
propaganda yaptırırdı. 

Bir çöl kızı bu propagandalara 
kapıldı. Kumlar içinde ve kızgın 

güneş altında bir avuç süt içip 
yarı aç, yarı çıplak yaşamaktan 

kurtulmak hevesine düştü, koca
sını zorlamıya koyuldu: 

- İlla şama gideceksin, diyor
du, kendine aylık bağlatacaksın. 

Develerin artık lüzumu yok. On
ları da birlikte götürüp satacak
sın. Bana giyilecek şeyler getire
ceksin!. 

Bedevi, karısının ihramına 
dayanamadı, yer yüzünde 

rnalü mülk namına sahip olduğu 
üç deveyi önüne kattı, Şama doğ
ru yollandı. Onları satacak, para
siyle karısına ipekli kumaş alacak 
ve Yezidin sarayına gidip oradan 
da kendine aylık bağlatacaktı. Bu 
hulya ile develeri sürüp giderken 
kır havuzlarından birine rast gel
di, hayvanları sulamak istedi. Fa
kat onlardan biri nedense ürktü, 
havuz başından sıçradı, geriye 
doğru koşmıya başladı. Öbür iki 
deve de arkadaşlarına uydukların
dan bedevi ister istemez onların 
ardına düştü ve hayvanlar -dur
madan, dinlenmeden yürüyerek
kendi yurtlarına, çadırlanmn ö
nüne kadar geldikleri cihetle za
vallı çöl çocuğu da ter içinde ka
rısının önüne dikilmek. zorunda 
kaldı. 

Develerin satılacağını, kendi
sine kumaşlar getirileceğini 

umup bu hulya ile bir iki gününü 
süslemiş olan kadın, kocasının pe
rişan bir vaziyette karşısına çık

tığını, develerin de neşeli neşeli 

böğürerek çadır etrafında dansa 
giriştiklerini görünce şaşırdı ve 
sordu: 

- Neye döndün herif. Yoksa 
Şama gitmekten korktun mu? 

O, mahzun mahzun cevap verdi: 
- Ben korkmadım, develer 

ürktü. Demek ki, sarayın korliusu 
hayvanları bile geri çeviriyor. Bi
zim bundan ibret almamız, yurdu
muza bağlanıp kalmamız lazım. 

Bu gülünç sahneye rağmen 

Şamda yağma Hasanın böreği te
ranesi devam edip gidiyordu. Bu 
israf, bir aralık öyle bir şekil aldı 
ki bizzat hükümdarlar düşünür 

oldu. Mesela Mervan oğlu Abdül
melik bu ağrr vaziyetten şu su
retle şikayet ediyordu: "Mesut a
dam kimdir diye bana sorsalar 
vereceğim cevap şudur: Yiyecek 
bir dilim ekmeği, kendine uygun 
karısı olan ve sarayla hiç ilişiği 

bulunmıyan adam!,, 
Emevller devrindeki israflar ni

hayet o muazzam, e mu]ı.teşem 
d~vleti yıktı ve Emevi hükümdar
lar sülalesini kan içinde boğul
mak felaketine uğrattı. Halkın 

vicdanı satın alınmaz, adaletle tes
hir olunur. Bu hakikati anlamı

yanlar daima aldanmışlar ve tari
hin bedbaht tanıdığı güruha ka
tılmışlardır 

,-Keskinde Elektr;-
Kesldn'den yazılıyor: 

Sekiz aydanberi devam eden elek
trik tesisatı vücude getirmek faali. 
yeti bitmek üzeredir. Santral binası. 
nm inşası tamamlanmıştır. Alman. 
yaya sipariş edilen dinamo, tevzi 
kablosu vesaire gelmiştir. 60 beygir 
kuvvetindeki buhar makinesi 15 
temmuzda gelecektir. Elektrik tesi. 
satı, 30 ağustos zafer bayramında iş. 
lemei!e başlıyacaktır. 

Büyük fidanlık 
Bol ve nefis suyu, güzel havasile 

şöhret bulan 1200 evli kazamız, son 
dört • beş senede çok güzelleşmiştir. 
Otuz bin metre murabbaı sahada 
kurulan fidanlık, kasabamıza adeta 
bir cennet şirinliği vermiştir. 

Kırıkkale ile mttı"uala 
Çok muntazam bir şose ile mer

but bulunduğu ve otomobPle yarım 
saatte gidilen Kırıkkale istasyonu ile 
kasabamız arasında hi!r gün muay. 
yen saatlerde beş otobüs seferi ya. 
pılmaktadır. 

==============================::::::=================- 1 

HATAY Resimleri 
'-------<Hususi Surette Gönderdiğimiz Foto Muhabirimizden)----_,,..-•• 

• ;:AL m 

nutukların 

Sureti mahsusa.da Hataya giden arkadaşımız, Hatay Devlet 
Reisi Tayfur Sökmenle aörüsürken 

izci hızlarımız Paya.s · lak.en

derun hudut taşını getiriyorlar 

Hatayın anavatana kavııştuğunun tesicli (Hususi surette gönd erdiiimiz foto muhabirimizclenJ 

Hatay ilhakının tesidi günü Türkiyeye karşı şükran ilaJe eden hatip';euien 
biri nutkunu söylüyor (Hususi foto muhabirimizden) 
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Muharebe Başlamıştı 
Padişah Ordunun 

Solunda Hoca 
Ortasında, Sağında Vezirler, 

Sadettin Efendi Bulunuyordu 
- Ne ricat edeceğiz·, dedi, ne 

tereddüt. Açık sahrada imparator 
ordusuna hücum eyliyeceğiz. Şev
kethi. efendimiz de başımrzda bu
lunacak, din uğrunda ve kendi 
uğrunda can veren bahadırları 

şevke getirecek. Bunun aksini dü
şünenlerin imanından ve padişa
ha sadakatinden şüphe etmek hak
kımızdır. Çünkü bu devlet kuru
lalıdanberi, hiç bir padişahın se. 
bepsiz düşmandan yüz çevirdiği 
görülmemiştir, işitilmemiştir. 

H ünkarın başka türlü düşün
düğünü, selameti gerilerde 

aradığını bilen bir kaç kişi - yü
rekleri yana yana - · bu doğru 
sözlere itiraz etmek zorunda kal. 
drlar, "Zatı şahaneyi bir arşidük. 
le karşı karşıya getirmenin hata 
olacağmı., söylediler. Onların mü. 
taleasına göre, Avusturya impa
ratorunun bir bendesiyle silah si
laha gelmek hünkarın şerefine ya. 
krşmazdı ve arşidük Maksimliye. 
ni bir vezirin tepelemesi lazım 

gelirdi. Bu zümre, hünkar mah. 
filinden aldıkları ilhamla olacak, 
Sokullunun oğlu Hasan Paşayı 

orduya kumandan olarak tavsiye
den de geri kalmıyorlardı. 

Hoca Sadettin, itiraz kabul et
mez bir eda takındı: 

- Bunlar, dedi, boş sözler, yı. 
lanın imparatoru, arşidükü, balyo. 
zu olmaz. Yılan, yılandıı\-Düşman 
da, düşmandır. Onun için şevket. 
lıi efendimizin ordu başında bu. 
lunmaları, gaza sevabından hisse 
alıTı.aları gerektir. 

Meclis. daha fazla tereddüt gös
termedi, hocanın fikrini kabul e. 
derek, kararını - sadrazam va
sıtasiyle - padişaha bildirdi. Fa. 
kat ondan, yine sadrazama, şu 

tezkere geldi: "Benim lalam. Seni 
burada serdar bırakıp benim İs
tanbula gitmemde, ne mahzur 
vardır?.,, 

Tegafül ve tecahül ederek. fik
rinde ısrar gösteriyordu. Fakat 
hoca Sadettin, daha inatçı çıktı. 

korkak hünkarı yola g~tirdi. o. 
nun bu neticeyi elde etmek için 
padişaha şu kısa sözleri fısıldama-
sı kafi gelmişti: ı 

Fitil istifini hiç bozmadı, ve: 

- İstanbula gitmenizin imkanı 
yoktur. Çünkü kul tayfası bırak
maz. Şayet ayak direrseniz, onlar 
dahi ardınıza düşer, ülkeler viran 
olur, akıbet te pek vahim çıkar. 

Sultan Mehmet, :Piocanın ne de
mek istediğini anladığından, de
rin derin içini çekti: 

- Pekala, pekala, dedi. Kala
lım, ıztırap çekelim, zehir yuta. 
lım. Tek sizlerin keyfiniz yerine 
gelsinl 

Vaziyet te bu uysallığı zaruri 
gösteriyordu. Zira iki ordu kar_ 
şı karşıya bulunuyordu. Böyle bir 
anda padişahın geri dönmesi kaç
maktan başka bir suretle tefsir 
olunamazdı ve yeniçerilerle si. 
pahiler de - hocanın dediği gi. 
bi - böyle namertliğe kolay ko
lay müsamaha gösteremezlerdi. 
on;;rı için Sultan Mehmet - 26 
teşrinievvel sabahı - harbe baş.. 
lamak emrini verdi. Kendisi, or
dunun ortasındaydı. Arkasında al. 
tı bölük halkı, sağında vezirler, 
solunda Rumeli ve Anadolu ka
zaskerleriyle beraber hoca Sa
dettin bulunuyordu. 

Harp, öğleye kadar iki taraf. 
tan birinin üstünlüğünü 

hissettirmiyen şekilde geçti ve or -
dular yerlerini muhafaza etti. 
Yalnız Türkler, mühim bir ba. 
taklığın geçit yerine hakim olan 
kiliseyi ele geçirmişlerdi, ıçıne 

bir kaç top koyarak. oradan da 
düşmanı taciz etmek imkarunı 

oulmuşlardı. Fakat öğle üzeri Al
manlarla Macarlar - yirml bin 
kişilik zırhlı bir süvari kuvveti 
teşkil ettikleri halde - Türk or. 
dusunun merkezine doğru bir hü. 
cum yapm1şlar ve ilk şaşkmlrk
tan istifade ederek, hedeflerine 
de ulaşmışlardı. Bu hal, büyük 
bir kargaşalık uyandırmıştı, niza
mx ve intizamı altüst etmişti. He
le padişahın vaziyeti pek acıklıy
dı. Öndeki safların birden dağıl
dığını, orduda bir çözülme belir. 
diğini, atları ve ken~ileri demirle 
örtülü düşman süvarilerinin mız.. 
raklannı sallıyarak kendine doğ
ru gelmekte olduklarım görünce, 
zavallı adam fenalaşmış, "En son 

"- Bir şeyi yok ... Dedi. Numara yapıp duruyor 
kaltak ... Işe el sürmeyip, yan geldiği yetişmiyor
muş gibi, şimdi bir de bana doktor, ilaç parası 

verdfrecek! Fakat ben, o enayiliği yapmıyacağun! 

Melfıhatin olanca kanı yüzüne birikmişti: 
"- Bari, dedi, Veznecilere koş ta, doktor Mem.. 

duh Şerif Beyi çağır ... Hani sana anlattığım ihtiyar 
doktor yok mu? Işte onu... Fukaralardan para· al. 
n1az o! ... ,, 

bana bunu rnu gösterecektin hoca,, 
diye Sadettin efendiye bir sitem 
kekeledikten sonra kaçmağa kal
kışmıştı. 

Hoca Saddetin, soğukkanlılığı. 

nı muhafaza ediyordu. Vaziyetin 
pek kötü olduğunu takdir etmek
le beraber, henüz ümitsiz değlL 
di. O sebeple padişahı taşıyan a~ 

tın dizginlerine yapıştı ve firara 
hazırlanan hünkara çıkıştı: 

- Ölmek var, dedi, kaçmak 
yok. Zaten kaçmaktan faydala
namazsın da. İşte düşman gelip 

çattı. Nereye gideceksin? Iyisi ye. 

rinde dur, askerine örnek ol! 

Onun bu tecellüdü büyük bir 

inhizamın önünü aldı, hiç olmaz
sa, ricati umumileştirmedi ve biz_ 
zat padişahın adamlarını dağıl

maktan kurtardı. Fakat düşman 

süvarileri yaklaşıyordu. Biraz son
ra onların padişahı da, hocalan 

da esir etmeleri muhakkak gibi 

görünüyordu. Sadettin efendi, bu 

tehlikeyi elle tutulacak kadar a
çık ve yakın görünce, sakin sakin 

şu mütaleada bulundu: 
- Ağırlıkların arkasına çekile

lim, orada harbin alacağı şekli 

bekliyelim. 
Ve hünkarın atını yedekliyerek 

geriye çekildi. Eğerde duramaz 
bir hale gelen Sultan Mehmedi 
tehlike mıntakasından hayli u.. 
zakta bulunan müteferrika ağası 
Yunus Beyin çadırına kadar gö
türdü: 

- Buyurun, dedi, inin, burada 
dinlenjn. Unutmayın ki, nusret 
sıra ile, genişlik darlıkla bera. 
berdir. Kolaylık, hiç şüphe yok, 
güçlükle birliktir. Siz de sabre
din ki, kazanasınız. Güçlükle da
yanınız ki, kolaylıkla eresiniz!.. 
Şimdi düşman süvarileriyle pa

dişah arasında çadırlar, ağırlık de
nilen levazım yükleri bulllfluyor. 
du. Süvariler, yüz dokuz top ta 
zaptederek, ağırlıkların üzerine 
düşmüşlerdi. O hattı geçerlerse, 
padişahı da yakalıyabilirlerdi. 

(Devamı var) 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir nota e Tebşir. 
2 - Düz arazi e Noksan. 
3 - Etrafı deniz e Mevzu. 
4 - Bir harf e Kadınlar çok kulla

nır e Sayı. 

5 - İlAve • Bir harf değişirse, lf\ta 
olur e Bir harf. 

6 - Bir ay e ~arrnağa sürülür. 
7 - Musayı hatırlatır • Bir isim e 

Hicap. 
8 - Psikolojik e Bir sesli harf e 

Yapmak. 
9 - Bir meyva e Faydalı. 

10 - Bir harf e İçilir e Bır zamir. 

YENi NEŞRIY AT : 

DİŞ TABiPLERi CEMiYETi MECMU· 
ASI - Bu aylık mesleki ve ilin! mecmu
amn 91 inci sayısı çıkmıştır. 

• 
Bi LGI YURDU - İlim, sanat, felsefe ve 

edebiyattan bahseden bu aylık mecmua-ı 
nın onuncu sayısı intişar etmiştir. 

• 
BURDUR - Burdur Halkevi dergisinin 1 

5 inci sayısı çıkmıştır. 

Jsta.nbul lknci İfla.. 
Memurluğundan : 

(Tashih J 
Bir borçluya ait ve Beyoğlu Alyan 

sokak Pirpiryani apartmanının ze
min katındaki dairede mevcut kıymet 
il eşyalaP!n satışı 1.7 .939 cumartesi 
günü saat 14 te yaptlması daha mu
vafık olacağı cihetle cuma günü için 
olan ilanm cumartesine tashih edil
diği ve pey verip te birinci artımın. 
da kendilerine 6 parça eşya ihale e
dilen müşterilerin ilanda yazılı cu
martesi günü saat 14 de kadar baki
ye paralarını getirip eşyaları alma -
dıkları takdirde icra ve iflas kanu
nunun 118 inci maddesi mucibince 
mezkur 6 parça eşyanın dahi sabla
cağI ilan olunur. (18837) 
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HER KESEYE ELVERiŞLi 

HAS TRA$ BIÇAGI 

HER ÜÇÜ DE MEMNUN 
Çünkü yeni çıkan HAS bıçaklarile 9ayet müliemmel 
ve pek ucuz tra§ olmak kabil olduğunu tecrübe ile 
gördüler. 

10 tanesi 15 ıkunıttur. 

HASAN ve PASLANMAZ 
T r&f Bıçakları: 

Dünyanın en mükemmel ve yükseli ve ICib'ar zeva.tın 
en hassas traı bıc;ağıdır. 

Deposu : Hasc:in deposu: Sirkeci Liman lian altında 

6m------·--------------------, L. A. R. E. S. 
Hükumetin iştirakile işletilen Rumen Hava Postalan 

EMNİYE'T • SÜR'AT • iSTiRAHAT 
Dünyanın en Modern, Ticari Tayyare.l.erile 

f ST ANBUL - BÜKREŞ Hava Postası Seferleri 
İstanbuldan : Pazartesi, Çarşaınbave Cuma günleri saat 8,15 te 

hareketle : Saat 10,30 da Bükreşe muvasalat. 
Ayni mahallere ayni gün muvasalat eden Budapeşte, Viyana, Ber
lin, Belgrad, Zagreb, Venedik, Milano, Turin, Amisterdam, Varşo. 
va ve Parise hareket eden tayyarelerle hemen aktarma yapılır. 

Biletler: VAGONLİ, N'ATTA, iTTA ve Galata<ta 'Tahir hanında 
SERVİS MARİTİM RUMEN acentahğı bürosunda satılır. 

iiimiiil ..................................... .. 

Jst~nbul -Belediyesi ilanları 
.. . \ . ' 

İlk Tahmin 
teminat bedeli 

65,40 871,94 Darüiaceze avlusundaki yaya kaldırımların Çi
mento çini ve sahanlıkların Beton inşası 

59,38 791,72 Merkez efendi mezarlığı ihata duvarı üzerine 
konulacak Tel parmaklık ve kapı yapılması 

Tahmin bedelleri yukarda yazılı işler açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 7 /7 /939 Cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 
Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta. 
l'iplerin teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saat. 
te daimi encümende .bulunmaları. (4503) 

soran Ayşe hanımı, nedense içli içli. düşündürüyor. 
du: Onun karnı, - sanki müzmin bir hastalığın u. 
ru gibi- muntazam fasılalarla tümseklenirdi. Ayşe 
hanım, doğan ve ölen çocuklarını düşünürken, tıp.. 
la yarasını yoklıyan bir insan gibi, eliyle - gayri 

Fitil, bu sefer de başka bir bahane buldu ve! 
"- Ben, dedi, yabanın hergelesine nikahlı kan

mın ötesini berisini elletemem!,, TEFRiKA No. 13 

ihtiyari - ikide birde tümseklenen karnını sıvaz• 
lıyordu. Gövdesinden mütemadiyen kopan çocukla
rın yolunu kesmek için baş vurmadık çare bırak.. 
mamıştı. Fakat bütün bunlara rağmen, çocukların 
daha biri ölmeden, öteki doğuyordu. Ayşe hanım, 

doğurmamak.tan ümidini kesince, ölüme alışmıştı. 
Şimdi artık doğwnlara ve ölümlere karşı mütevek.. 

kil ve adeta lakayttı. Doğan ya~rulan öldükçe, o 
kendi kendine: Bu cevap, Melahati iyice hiddetlendirmişti. Da. 

ha fazla kendisini tutamıyarak, isyanla haykırdı: 
"-- Alçak herif... Eğer gidip doktoru getirmez_ 

sen sen bilirsin: Alimallah, pencereleri açıp: 
"- Katil var!,, Diye avazım çıktığı kadar bağı~ 

rınm: Sen, göz göre göre, öldürecek misin kadını!,, 
Fitil, sadece bu tehditten korktuğu için, istemiye 

istemiye o bedava doktoru çağırmağa giderken, bi
çare Zehranuı morarmış yüzüne, iğrenç bir kinle 
baktı! .• 

-7-
Fitil Kadri, bodrum palasa inen merdivenlerin 

başından aşağı seslendi; 
" - Ayşe hanım!... 
Karanlıklardan, Ayşe hanımın kalın sesi ceyap 

verdi: 
- Hımm!.: 
- Tanıdın mı sesimi? 
- Fitil sen misin? 

Benim... Yalnız mısın? 
Ne vardı? 
Suna söyl1yeceklerim vardı da?. 
Buyur öyleyse! 

Bodrumda karşı karşıya geldikleri zaman, Fitil 
g~lerck: 

"-- Kusura bakma, dedi, konağın kapısını ka
J)atmayı unuttum!,, 

Ayşe hanım, renkleri solmuş diş etlerini göste~ 
terek sırıttı: 
"- Tabii. dedi, senin gibi serseriden başka ne 

beklenir·! Babanın konağında kapı yoktu ya? 
Bunları söylerken, emzikteki bilmem kaçıncı ço

cuğunu kapkara bir köşeye bıraktı: Ellerinin ser
best kalmasını istiyordu. 

Fitili görmek için, diğer çocuklar da yanlarına 

sokulmuşlardı. 
Fitil, onları yanlarından savdıktan sonra, Ayşe 

hanıma: 

"- Sana, dedi, bir teklifim var.~ 
Bu söz, Ayşe hanımı, bir müjde gibi sevindirdi: 

Çünkü her hangi bir teklifin, onların başına, her 
gün çektiklerinden daha beter bir işken~ getire. 
bilmesine imltan yoktu: 
"- Hayrola? Diye, merakla ve ümitle sordu. 
Fitil: 
"- Benim, dedi, meyhanede, bir yardımcıya hı· 

-tiyacını vat-... Dün, düşünürken, aklıma senin Mü. 
rüvvet geidi! .. 

Bu sözler, Ayşe hammı, nedense kuşkulandır~ 
mıştı: 

"- :Mürüvvet, dedi, daha parmak kadar kız ... O 
ne iş görebilir ki? 

F'itil: 

u_ Canım, dedi, biz de ona dağ devirtecek de. 
ğiliz ya? Ev işlerinde, bizimkine yardım edecek. 
Ortalığı silip süpürecek, arasıra da, müşterilere 
hizmet edecek ... 

"- N~ biçim hizmet bu'ı 
Ay~ h.:mım, bu suali sorarken, gözlerini Fitilin 

göz bebeklerine diltmişti: Onun ne düşündüğünü, 
ne yapmak istediğini okumak istiyor gibiydi. 

Fitil, pi~kin pişkin güldü ve: 
"- Camın, dedi, ne işkilleniyorsun? Meyhane .. 

nin hizmeti ne olur ki? Masalara, mezeı ekmek, 
şu, bu götürecek ... Boş tabakları taşıyacak ... Falan, 
filan!.. 

"- Senin hatun ne oldu? O hamarat kız, avuç 
içi kadar meyhanenin işine yetişmiyor mu? 

Fitil, iki elini beline koyarak, kollarını testi 
kulpu biçimine soktu, ve: 
"- o, dedi, nah böyle şişti: Bilmem kaç aylık 

gebe ... Doktor, yerinden kımıldanmasına bile izin 
verm~yor: Çünkü, hareket ederse, çocuk ta düşer
miş, kendisi de tehlikeye girermiş! Zaten, benim 
iki ayağımın bir papuca girmesi de bundan ya? Ne 
yapacağımı şaşırdım kaldım. 

Ayşe hanım: 

"'- Demek, dedi, çocuk istiyordun?,. 
Cocuk... Cocuk... Bu kelime. dalgın dalgın sual 

"- Ne yapalım? Diyordu, demek ki, bunun kıs. 
meti de bu kadarmış! Ya hiç doğmasaydı? Bari bu 
kadarcık olsun, dünyayı görmüş oldu! .• 

Sonra, içini acı acı çekerek, kendini teselli ederdi: 

"- Gözleri açık gitmiyorlardır: Zira o kadarcık 
zaman içinde bile, dünyanın, gelinmeğe, görülmeğe 
değer bir yer ohnadığını anlıyorlardır!,, 

Fitil Kadri: 

"- Evet ... Dedi ... Artık, başımızr sokacak bir yu· 
vamız var. Bir de yavrumuz olsun dedik! 

Fakat, çocuk doğuncıya kadar, bir yardımcıya 
muhtacız: Çünkü Zehra kafayı yastığa vurunca, 
bütün işler yüzüstü kaldı. Ben, ev işlerini becere. 
mem. Ev işlerine, Melahatin aklı da benimkinden 
pek fazla ermiyor. Eğer Mürüvvet gelirse, rahat bir 
nefes alabileceğiz. 

Ayşe hanım yine dalgındı: 

" - Dur hele... Dedi, bir kere düşünelim... Zira 
sen, benim Mürüvveti, neliklerle yetiştirdiğimi bi.. 

lirsin. Benim sana emniyetm yok değil ama, kızın 
çalışacağı yer midemi bulandırıyor. Orası µe de ol. 
sa, bir meyhane ... Sarho§u da gelir, hayırlısı da, ha
yırsızı da .•• 

(Devamı var) 
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Çete ihanete Uğruyor 
Sotiri isminde Bir Vatansız, Çetenin Yaptığı 

Sevkiyatı Öğrenmiş ve Haber Vermişti 
Millet fedaileri, gece yansı Ba. 

kırköy civarında Haznedar Çift
liğine gelmişler, soyunup dökün
müşler ve hepsi de birer çiftlik 
yanaşması kıyafetine girmişlerdi 

ve tabii, istirahate çekilmişlerdi. 

E rtesi akşam, Bakırköyünde 

hat boyunda eczacı Hulüsi 
beyin (Cemal Paşanın biraderi) 
eczaharn?sinde başhyan müzakere. 
ler, slivari miralayı Hacı Arif be. 
yin evinde nihayetlenmişti. Ba. 
kırköyünde de ilk milli teşekkül, 
meydana getirilmişti. İdare heye. 
tine miralay Hacı Arif bey reis 
ve baytar umum müdürü Ethem, 
Sapancalı Rıza, serkomiser Cavit 
beyler aza seçilmiş, eczacı Hulu
si ve Dramalı Halil beyler de ic. 
rai vazifeye aynlmıştı ve o gece. 
den itibaren de hummalı bir faa
liyet başlamıştı. 

Erkanıharp binbaşılarından Ce
mal ve Saraçhane amban müdürü 
kaymakam Halit beyler bu teşek
küle silah, cephane, bomba temin 
ediyor, Halil beyin arkadaşlan 

Dıramalı Talat, Salih Mehmet, 
Yusuf Çavuş, Osman, Hafız Hü. 
seyin ve İskeçeli Safer, Ahmet 
Çavuş, Mehmet ve Üsküplü Sey. 
!ettin, Faik ve Dursun Köylü Sa. 
lih, Hüseyin, Hacımaşlı Halil, 
Baklahlı Mustafa, Bakırköylü Se
lim Çavuş, imam Niyazi ve Şem. 
si bey ve efendiler de nefer kıya. 
fetine girerek, bu silah ve cepha. 
neleri lstanbuldan arabalarla Ba. 
kırkoyüne getiriyor, Osmaniye 
köylü Hacı Mehmet, Avni ve Ce

hane olduğunu ve lkitelli köyün. 
de Nuri ve Şamlar köyünde Ha. 
fız Zeynel efendilere teslim olun
duğunu da görüp anlamış, bir kaç 
gün daha suren izcilik ve gözcü. 
lükten sonra, gizli bir teşekkülün 
mevcudiyetine kani olmuş ve en 
nihayet işin menbaını bulmuş, 

eczacı Sabri beyin dukkanını ve 
evini gözlemeğe koyulmuş, o sıra. 
da, ayni maksatla köyde koşup 

uğraşan Sotiri ile ahbap olmuş, 

o soysuz da süvari miralayı Arif 
beyi gözlemekteymiş. 

Tesadüfün karşılastırdığı ve 
koklaştınp anlaştırdığı bu iki al. 
çak, o gün birleşiyor ve işi müş. 
tereken takibe girişiyorlar. lki 
giın sonra da, bütün öğrendikleri
ni damat Feritle, işgal karargahı. 
na yetiştiriyorlar. 

B akırköyünün bazı kısımları

nı ve bilhassa Arif, Rıza ve 
Hulüsi beylerin ve bu beylerle sı
kı fıkı münasebette bulunanların 
evlerini kara kulaklarla kara kuv. 
vetler göz altına almışlardı. Mev. 
cudiyetine kat'i surette kanaat 
getirilen bu gizli ve milli teşek. 
külü meydana çıkarmak ve men. 
suplarını hep birlikte ve suç üs. 
tünde yakalamak istiyorlardı. 

Belki de buna muvaffak ola. 
caklardı. Şu kadar ki, onlar da 
sabredememişler ve umumi bir 
içtima yapıldığı geceyi bekliye
memişlerdi. Hepsini ayrı ayn tev. 
kif kararını vermişler ve hemen 
faaliyete geçmişlerdi. 

mal beyler de evlerine, ahırlanna 
ve.ıEilsiamı...wlIW.ı.e..,.~~:w.ı:~.an....+--~.__ .... _.~ 
çukurlara saklıyorlardı. 

Miralay Hacı Arif, Sapancalı 

Rıza beyleri tevkif etmişler ve fa. 
kat eczacı Hulüsi beyi ele geçire. 
memişlerdi. Yaklaşan felaketi se
zinliyen HulUsi bey, bir adamı va. 
sıtasıyle vaziyeti Dramalı Halil 
beye bildirmiş, Anadoluya geç. 
mek üzere hemen Bakırköyünü 

terketmişti. 
Kara kuvvetlerin bu ani taar. 

ruzu, Hacı Arif ve Rıza beylerin 
tevkifi üzerine vaziyetteki vaha. 
meti gören Dramalı Halil bey de, 
teşkilatın Bakırköyünde bulunan 
uzuvlanna, derhal harekete geçil
mek üzere, o gece Haznedar Çift
liğinde tecernmü haber ve parola. 
sını göndermişti. O gece yarısı, 
çiftlikte toplanan fedailer, artık 

bir daha Bakırköyüne dönmemek, 
milli emellerin husulü uğrunda öL 
mek kararını vermişlerdi. Çift. 
lik sahibi Hüseyin ~ye veda ile 
lkitelli yoluna girmişlerdi. 

Mustafa Kemal Pa,anm Hav
zadaki teşebbüs ve faaliyetleri ve 
bilhassa milli teşkilat vücude ge
tirilmesini, işgal edilen memle. 
ketler hakkında yer yer büyük ve 
heyecanlı mitingler tertip ve ak
tedilmesini, bütün düveli muaz. 
zama mümessilleriyle Babıiliye 
müessir telgraflar çektirilmesini 
teşvik yollu yaptığı tebligat, bazı 
mutasarrıf ve valiler ve bilhassa 
hürriyet ve itilaf fırkası şubeleri 
tarafından saraya, Babıaliye ve 
fırka umumi merkezine bildiril. 
meğe başlanmıştı. (Devamı \"8r) 

E!ftcı Hulıisi-Ve t>ralnalı Ha. 
lU beyler de teşkilat ile 

meşgul oluyorlardı. lşe Bakırköy
den başlamışlardı. Nifos, Vidos, 
Kalfaköy, Halkalı, lkitelli, Şam. 
lar ve diğer Tiırk köylerini do. 
laşmışlardı. Her köyde birer ida. 
re heyeti kurmuşlar, askerlik, çe. 
tecilik yapan veya yapmağa isti
datlı olan gençlerden, köylerin 
mevki ve ehemmiyetlerine göre 
on beşerden otuz kişiye kadar 
mevcutlu küçük kuvvetler mey. 
dana getirmişlerdi. Bir kaç gece 
içinde silah ve cephane tevzii i
şini de bitirmişlerdi. Faaliyet sa. 

Deniz Banyosundan Sonra ... 

halan da tayin edilmişti. 
Fakat. ..• Bu vatan yavrularının 

mukadderatın kendilerine kahbe. 
ce hazırladığı felaket ve akıbet
ten haberleri yoktu. Tatlı hayal
leriyle avunarak hizmet gün ve 
saatini dört gözle bekliyor, hatta 
sabırsıılanıyor, titizleniyorlardı. 

Halbuki, işgalcilerin Bakırköyün. 

deki istihbarat şebekesine yardak. 
çılıkla geçinen Sotiri ve Topkapı. 
lı Çingene Ahmet adlı iki soysuz, 
bu teşekkül ve teşebbüsü sezinle
mişlerdi. Sotiri düşman karar. 
gahlanndan birinde tercümanlık, 
Çingene Ahmet te mensup oldu. 
ğu hürriyet ve itilaf fırkasının 

delalet ve tavsiyesiyle damat Fe
ride kara kulaklık yapıyordu. 

M eşrutiyet devrinde ahlAksız. 
lığı, suiistimali dolayısile 

bahriyeden kovulmuş olan bu ser
seri, mütarekeden sonra, tıynet 
ve cibilliyetini izhara zamanı mü. 
sait bulmuştu. Zeytinburnu fab. 
rikası müdür muavini kaymakam 
Ali Rıza bey hakkında verdiği bir 
jurnane, hademei hassa müdürü 
kaymakam Zekiye çatmış, az za. 
manda da damat Feridin emin ve 
mutemet bir adamı, casusu ol
muştu. 

Bu vatansıı: herif, bir gün Top
kapı clvannda dolaprken, Bakır. 
köyü is~ikametine giden bir ara. 
banın yükünün miktar ve cesamet 
itibariyle az ve küçük olduğu hal
de ağırlığının fazla olduğunu gör
müş, hafiyelik damarlan kabar. 
mış ve arabanın peşine takılmış. 
Nihayet bu yükün, bomb• ve cep.. 

Deniz banyosundan 'sonra, de. 
nizden koşarak çıkmak iyi olur. 
Böyle yapınca, titreme relmesine 
meydan verilmez. Banyodan 110n. 
ra ayaklan sıuk su ile yıkamak 
banyonun vücude yaraması için, 
şarttır, derler. Vakıa tuzlu su ban
yosundan M>nra bütün vücudu 
tuzsuz su He yıkamak fena olmaz, 
hele denizde ayaklara yapışan 
kumlann temizlenmesi lazımdır. 
Fakat ayaklan sıcak su ile yıka
mak yalnız. deniz banyosundan çı. 
kmca titremeie tutulanlara lü. 
zumludur. Titreme relmiyenler i
(in sıcak suyun hiç bir lüzumu o. 
lamaz. 

Banyodan sonra mantoya sa.rıl
mıya relince, insanın en son mo
daya uygun şık bir deniz mantOAu 
olursa, denizden çıkınca, onu kol. 
larına ıeçirerek plaj üzerinde sa
lına salına dolaşmak' elbette zarif 
bir şey olur. Fakat manto olma.. 
Y•nC"a da, tasa çckmeie lüzum 
yoktur, hemen kurulanıp biraz do. 
laşmak yeti~r.. Banyodan sonra, 
bir saat kadar bir şey yememek 
te iyi ohtt ... 

Fakat, bunlar biraz da eskimiş 
kaidelerdir. Günet banyosu yap
mak, yapılmadan önceki sözler. 
Şimdi en doğru kaide deniz ban. 
yosundan sonra rüneş banyosu 
yapmaktır. Güne" banyosundan 
sonra da tekrar deniz banyosu 
yapmıya hiç bir mini yuktur. Hat. 
ti ~ir çoklan güneş· banyosunu, 
denız banyosundan önce yaparlar. 

Vıikıi güneş banyosu her yerde 
yap!lahilir. Dağda da, ovada da, 
denız kenannda da. Evin bahçe. 
ıı;inde, apartımanın balkonunda ve 
iyice J[Ünes alan odanın lcinde bi. 
le... Bununla beraber rUiteş ban
yosu deniz kenarında, plaj üzerin. 
de yapılınca, bir çnk kimselerde, 
başka yerlerdeki rüneş banyosun. 
dan daha faydalı olur. 

Deniz banyosundan sonra, ,u. 
neş banyosu yapılına, ikisinden, 
ayn ayn beklenilen istifade bir 
araya relir. Deniz banyotu yapa. 
mıyanlar biltır yalnız rUneş ban:yo
sunu, deniz kenarında yaptıldan 
vakit daha çabuk ve daha cok is
tifade ederler. Bunun sebebi gil. 
net ı9ıklannm hem dofrudan 
dotruya, hem de denizde aluede. 

rf!k iki defa tesir etmeleridir. De
niz~en aksederek relen rüneı ıtık
larından ültraviyole ıfıldarın bir 
kısmı deniz suyunda kaybolsa da, 
o kadar azdır ki, hesaba katılma
ia değmez. 

Deniz kenannda güneşin böyle 
iki katlı tesirinden dolayı, deniz 
ve gUne~ banyolanndan sonra, iş
tah birdenbire artar, adalelere 
kuvvet gelir, hem ciıt vücudü daha 
iyi temizler, hem de idrann mik
tarı artar. 
Meraklı hekimlerden bazdan 

deniz banyosundan sonra, güneş 
hanvosu yapanlann bir taraftan 
kanlarını. bir taraftan da idrarla. 
rını tahlil etmişlerdir. Elde ettik
leri neticelere göre, kanda hem 
beyaz, hem de kırmızı kürecikle. 
ria savısı artar. Kınnızdann art
ma~ından insanın kanı daha kuv. 
vetl<-ndiğini bilininiz. Benzlan 
da insanı mlkronlu ha~tahklara 
kar"ı müdafaa ettiklerinden hu ela 
sevindirecek bir !'evdir... Öteki 
tahlillerin netict>lerine göre de, 
deniz banyosundan sonra, rünet 
banyosu yapılınca, vücuttan çık:.n 
asit ürik nisbeti artar, buna kar. 
tıhk kum dedijimiz maddeler a. 

zalır. Demek ki, böbreklerinde 
kum toplıyan, oynak yerlerinde 
al'nlar, sızılar çeken vücutlar, de. 
niz kenanncla günes banyosu yap
maktan istifade ederler. 

Deniz kenannda yapılan ,Oineş 
banyosunun bir iyiliii de insan 
kumlar üzerinde yatarken, uzak. 
larclan gelen deniz havasının ge. 
tirdiil iyotla, kired. bir de bro. 
miirü bol hol teneffH~ etmesidir. 
Bilininiz ki, bu maddeler, bir ta
raftpn vücudil kuvvetlendirirler, 
bir taraftan sinirleri ııakinle!'ıtirir
ler. Bel" İstanbul adalannda ol. 
duğu gibi, plij çamlıklara yakın 
ela olursa, ~anılardan plen ozon, 
akciferleri temizler. Ozon kimya. 
ca iki katlı oksijen demektir. 

Yalnız, deniz kenannda ,Uneş 
hanyosu yapahllmek için, deniz 
kenanmn rilzdrlı olmaınuı pek 
ehemmiyetli bir sarttır. Deni"Xden 
yahut karadan ~len rtiqh fazla 
olunu. ~ş banyosunun tesiri 
lüzumundan, fnsanıu tahammU
lilnden fazla olur ve zarar verir. 

Devlet Memurları 
Bareminin • 

Son Şekli 
(Başı 6 ncıdaJ 

Dokuzuncu muvakkat madde - 1 Ey
lul ı 929 tarihinden evvel maaşlı devlet 
memuriyetinde bulunmuı olanlardan bu 
kanunun mer'iyet tarihinden sonra yeni
den memuriyete alınacakların :fiilen al
dıkları maa& ve bu maaşın mevcut dere
celerden birine tekabül etmemesi halınde 
buna en yakın üst derece maaşı kendileri 
için müktesep hak sayılır. Evvelce bu ma 
aşta geçirdikleri müddetler yeni girdik
leri derecede geçmiş sayılır. 
Yukarıki fıkrada yazılı olanların evvel

ce bulunmuş oldukları memuriyete yahut 
bunun maaşça muadili olan diğer her
hangi bir memuriyete alınmaları da ca
izdir. Şu kadar ki, bu suretle alınanların 
yeni maaşları eskisinden yilksek ise ma
fevk dereceye terfi için bu maaşla muay
yen müddeti ikmal etmeleri şarttır. 

Onuncu muvakkat madde - Muhtelif 
dairelerin teşkilat kanunlarında mevcut 
ve maa:ı emsal hasılının veya emsal hasıl 
fazlası veya eksiğinin ücret olarak veri
leblleceli yolundaki salAhiyetlere müste
niden tayin edilmiş olanlardan halen 
milstahdem bulunanlara bugün verilmek
te olan ücretlerle muvakkat tazminatları 
ayni vazifede kaldıkları müddetçe şahıs
larına münhasır olmak üzere verilmesine 
d~vam pluna'l)ilir. 

On birinci muvakkat madde - Bu ka
nuna bağlı ()) numaralı cetveldeki me
murlyeUerden 1939 mali yılı zarfında 

mevkuf tutularııklar bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilmiş ve bu cetvel 1939 mali 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvel yerine konulmuştur. 

On ikinci muvakkat madde - Mülhak 
bütçeli idarelerle hususi idare ve beledi
yelerin teşkilat kadroları bu kanun hü
kumleri dairesinde t!dil edillnciye kadar 
bu idarelere alt ve halen mer'i olan kad
~ların tatbiklna devam olunur. Ancak 
mülhak bütçeli idarelerin bu kanun hü
kümleri dairesinde tanzim edilecek teşki
IAt kadroları en geç 1 Teşrinisani 1939 
tarihine kadar Büyilk Millet Meclisine ve 
belediye ve l"tsusl idareler teşkilAt kad
roları da kezalik ayni tarihe kadar icra 
Vekilleri Heyetine tevdi edilmiş olmak 
şarttır. 

On üçüncil muvakkat madde - Bu ka
nunun neşrinden evvel ilcreUe istihdam 
edilmiş olanlnrdan evvel ücretle istihdam 
edilmiş olanların bu kanunun neşrinden 
sonra tekrar ilcretli veya maaşlı bir va
zifeye tayinlerinde girebilecekleri dere
celer bu kanunun hükümlerine ve tahsil 
vazlyetlerile geçmiş hizmet müddetlerine 
göre tayin edilir. Şu kadar ki bunların 
girebllecekleri dereceden ücreti son al
dıkluı üı:ret miktarından :fazla olamıya
caiı gibi maaşlı memuriyetlerde dahi 
bunun bir aşağı derecesi esas tutulur. 

On dördüncü muvakkat madde - 14 
üncü madde mucibince 1939 mali yılında 
ücretli memurlara verilecek muvakkat 
tazminat ücretlerin taallük ettiği tertip
lerden verilir. 

On beşinci muvakkat madde - Yurdda 
yuksek tahsilini bitirdikten sonra bu ka
nunun neşri tarihine kadar, yabancı 

memlekette ayni tahsili yapmış veya yap
makta bulunmuş olanların ikinci tahsil 
için geçirdikleri mii<'ldct birinci terfi 
müddetlerindcn indirilir. Ancak bu müd
det, ilç seneden fu:la olamaz. 

On altıncı muvakkat madde - 8 inci 
madde hükmunün tatblkinda geçecek ter
fi milddetlerinin mebdei bu kanunun neş
ri tarihinden hesap olunur. 

Yirmi sekizinci madde - Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. Ancak bu 
kanun mucibince emsal hasıllarının art
masından ve derecelerin ilgasından do
layı tediyesi icap eden fazlalarla ücretli
lere verilecek muvakk'at tazminat ve 
ikinci muvakkat madde mucibince yapı
lacak derece intibakı ve bunun neticesi 
olarak tem:ili lAzım gelen farkların kesil
mesi 1 Eylt"ll 1939 tarihinden başlar. 

Yirmi dokuzuncu madde - Bu kanun 
hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

Boğulan Afyonlu 
Gençlerin Ailelerine 
Yardım Ediliyor 

Afyonkarahisardan bildiriliyor•: 
Dinar Halkevinde içtimai yardım 

kolu menfaatine temsil vermeğe gi. 
derken boğulan Halkevi Ar ve temsil 
kolu azasından 3 gencin ailelerine 
ilk yardım olarak Halkevi tarafın • 
dan ellişer lira verilmiştir. Yine on. 
ların menfaatine büyük bir eşya pi. 
yangosu da tertip edilmiştir. Fela -
ketzedelerin ailelerine verilmek ü • 
zere, Afyon mebusu Cemal Akçin ta. 
rafından 150 lira, Kızılay umumi 
merkezince 600 lira gönderilmiştir. 

C. H. Partisi Genel Merkezinin de 
yardımda bulunacağı öğrenilmiştir. 

Afyonda kurslar 

Her muhtar seçiminden sonra 
Halkevinde açılan muhtarlar kursu 
bu sene de on gün sürdükten sonra 
kapanmıştır. Bilgileri arttınlan muh. 
tarlara kurs bitince 200 kişilik bir 
ziyafet çekilmiştir. 

Hapishanede açılan yeni kursun 
ilk devresinde 45 kişi okuma yazma 
öğrenip vesika almıştır. Hapishane -
de ve Halkevinde okuma yazma kurs 
lan devam etmektedir. 

• 
Bildiğimiz 7 Fransa 

Ye Nihayet Sekizincisi 
(Başı 5 incide) 

Bu Fransa - ki Kırım harbinde 
müttefikimizdi - asla bizim kara 
gözlerimiz için değil, yine mütte. 
fikleri için bize el uzatmış ve hatta 
bizi harbe sürüklemiş bir Fransa
dır. Bu Fransa ile o Türkiyenin 
yaptığı birleşme biribirinin hayati 
menfaatlerine saygı gôsteren iki 
tarafın iyi niyetlerle ve devamlı te
mennilerle yanyana gelişi suretin
de kabul edilemez. 

Fransa Numara : 6 

A bdülaziz devrinde bazirgan 
ve murabahacı Fransa ile 

karşılaşıyoruz. lstanbuldaki komis
yoncuları vasıtasile bol faizli istik
razlar yapan bu Fransa, devletin 
her zayıflayışından istifade fırsa
tını kaçırmamakta ve Türk impa
ratorluğunu müstemlekeleştirmek 

gayesini güden geniş bir programı 
büyük bir sabır ve zeka ile adım 
adım tatbik etmektedir. 

Vesileler çıkarır. Devleti masra
fa sokar. Devlet para arar. Bol fa
izle verir ve verdikçe yeni imti
yazlar koparır. Abdülilzizin ölümü 
akabinde Beşinci Muradı ele almak
ta gecikmez. Hani neredeyse mem
leketin umumi kontrolü Parise in
tikal etmek üzeredir. 

Abdülhamit istikrazlara devam 
etmemek dirayetini gösterir. Fa
kat cibilli korkaklığı ve azim im
kansızlıklara garkolmuş bulunma
sı, harplerin ve dahili isyanların 
ve tahrikatın biribirini kovalaması 
memleketi Düyunu Umumiyenin 
esiri yapar. Fransa onun bütün sı
fatlarını istismar etmeği ihmal· et
mez. lftirakçı her hareketi teşvik 
eder. Nihayet 1908 vakası olur. Ab
dülhamit düşer. Yerine gelenleri 
pek toy sanan ve bazılarına yap
mış olduğu yardımlardan büyük is
tifadeler teminine karar veren 

' Fransa Babıaliyi hadden aşırı talep 
ler karşısında bulundurur. Bunun 
aksülameli halinde Almanyaya gös
terilen teveccühü hissedince Bulga
ristana genif kredilerle son sistem 
silahlar tedarik ettirir. Balkanlı -
lan birleştirir. Panislavizmin ev
vela dostu, sonra müttefiki olur. 
Balkan harbı patlar. imparatorlu. 
ğun felaketini Paris istismar et
meyi ihmal etmez ve Umumi Harp 
başlangıcında maskesini tamami
le atar. Türk imparatorluğunun 

mülki tamamlığını garanti altına 
alamıyacağını bildirir. 

Bildirir, zira Fransız - Rus jtti
fakı Moskovaya yemlik olarak Türk 
imparatorluğu arazisinin en mü -
him parçalarını vadetmiştir. Os
manlı imparatorluğu pek haklı o
larak silaha sanlır. Fransanın kar
şısına geçer. Fransız milletinin düş
manı olduğu için değil, fakat bu 
Fransanın kendisine hakikaten düş
man olduğuna inandığı için kana, 
kana harbeder. 

B u Fransa, Mütareke so
nunda Mareşal Franşe De

pere 'yi Bizansın Galatadaki eski 
rıhtımı olan "Diplokiyonyon -
çifte sütunlar,, mevkiinde karay,a 
çıkartıp beyaz bir atla Beyoglunda 
dolaştırdığı gün, uzun asırlardan
beri beslediği bir emele ulaştığını 
sanmış olan bir Fransadır. 

Onu son defa Sevrde Kılemenso
nun dili ile konuşmuş görürüz. Son
ra, tarih, Atatürkü kaydeder ki, ilk 
muvaffakıyeti, Franklen Buyon ağ
zı ile konuşan bir Fransa yaratma
sıdır. 

Şüphesiz, Atatürkün yanına, 

Fransadan bir Franklen Buyon gel
mesi kolay olmamıştır. Antep. Ma
raş ve Pozantide cereyan eden bü
yük mücadeleleri tarihte görmek 
mümkundür. Fakat şunu da kabul 
etmek mümkündür ki, bu mücade
leler sonunda ilk defa olarak Fran
sa Türk milletinin ne demek oldu
ğunu ve onunla konuşmanın bazı 
merasimi zaruri kıldığını anlamıt
tır. Yanı kuvvetli devrinde yalnız 
kuvvetli, ve zayıf devrinde yalnız 
zayıf sandıiJ Türkün her devirde 
ef endilijinden zerre kaybetmedl
jini ve mutlaka mert ve asil oldu
ğunu öğrenmiştir. 

Fransa Numara : 7 

B u anlayıştan doğan yeni si
yaset, her iki millet ve dev

leti 1919 dan 1936 ya kadar bit'i-

birine oldukça faydalı bir hale sok
muştur. Fakat Fransa bazı eski ka. 
falı unsurlara iktidar mevkiini kap
tırdıkça yine bize zararlı olmak 
yoluna sapmamış değildir. Faraza 
Milletler cemıyetine girişimizi 

memnuniyetle karşılaması, Laval'iı 
Ştreza konferansında ltalyayı aley
himize tahrik etmesine mani ola
mamıştır. Bunu Montro'de kuvvet' 
yerinde olan bir Türkiyeye istedi
ğini \'eren bir Fransa takıp ediyor. 

Az sonra 1''ransanın Hatay üze
rindeki hakkımızı da bildigiıniz gi
bi tanıdığını görüyoruz. 

Bu Fransayı da şôyle tahlil et
mek mümkündiır: 

1 - Türkiyeyi ikinci sımf bir 
devlet saymakta ısrar etmiştir. 

2 - Türkiyeyi beynclmilP.1 en
trikalarda peşkeş çekilecek bir yem 
telakki etmi!':tir. 

3 - Çok sıkışık vaziyette bulun
duğu için, kuvveti yetmediği için 
çarnaçar fedakarlıkta bulunmuş -
tur. 

işte en sonuncusu 938 yılı ilk
teşrın ayına kadar devam etmiş o
ian bu Fransalardan sonra, Fran
sayı yanıbaşımızda bambaşka bir 
hüviyet ile yer almış gorliyoruz: 

1 - Bu Fransa, Ttirkiyenin 
"muazzam bir devlet,, olduğunu 

kabul etmiştir. 
2 - Bu Fransa, yakın şarkta sul

hün en büyük amili olatak bizi 
göstermektedir. 

3 - Bu Fransa bizim verdiği. 
miz her sözü başarabilecek kuv • 
vette ve tutacak mertlikte olduğu
muzu ilan etmektedir. 

4 - Bu Fransa, bizimle ayni 
boyda bir müttefik olat"ak siyasa 
sahnesine çıkmıştır. 

Böyle bir F'ransanın çehresinde 
tarafımızdan beğenilmiyecek hiçbiı: 

hat yoktur. Istiyeceğimiz şey bu si
yasi telakkinin Fransada umumi 
kültüre girmiş bir nihai akide ha
lini almasıdır. 
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İtalyanın 
Hayati 

{ 

B arem M üzakeresi ------------------------------- Türk • Fransız 
ittifakı 

Sahası 
Muhiddin Birgenin Bir Makalesi 

Münakaşalara Yol Açtı 
(Başı 1 incide) rada mevzuu bahı's edı'lmesı'dir. Bun. ramaz, sırf o"tekinin berikinin getir. -(Başı 1 incide) ~~ 

Fakat Mussolininin büyük hülya. da can sıkılacak hiçbir şey yoktur. dig~ i iltimaslı insanlar mıdır? d d .u Ak sınız. Niçin? Çünkü müteaddit yer. sını, ne İngilterenin, ne e ıger - Gelelim meselenin esasına; bir me- BunlCll'ın hepsi için topyekun çok 

MUH 1 M 
HABERLER 

de muhasebesi vardır. Ana müessese 
<leniz devletlerinin menfaatleri ile bus, bir gazeteci daima memleketin fena sözler söylendi. Ben şaştım. ·Ben Paristedir. Paristeki müesseseyi kon barıstırmak mümkün değildi. onun - ı'çı"nde ınevcut olan fikir hareketle!'i uzaktan zannedivordum ki, memle -• trole imkan yoktur. Böyle Türkiye " 
için İtalya, kendisi için çizdiği ha • ile alakadar olan insandır. Her insan ketimizde böyle bir şey katiyen ol -k · aleyhinde ve ecnebiler lehinde ka • 
vati sahasını elde etme içın kuv - gibi bu insanın da, bu ferdin hare- muyor. Hiç bir zaman böyle burada 
w • nun mu yapıyorsunuz? Bu mesele vetlenmeğe ve icabında Ingiltere - ketl~ri ve mevcut cereyanlarla fikir dahi söv. lenilen tarzda şeylerin ya -hakikaten vicdanımızı tahriş ediyor. 
Fransa ile harbi göze almağa mec - alıp vermesi gayet tabii olduğıı gibi pıldığına kani olmadım. Ve Meclise Muhittin Birgenden 
burdu. bunun neticesinde şu veya bu fikre girerken aranızda çalışmak için can. Binaenaleyh coğrafi vaziyetin - izahat isteniyor vasıl olması, şu veya bu kanaati ta- dan, derin bir heyecan duyarak gel. 

Basın Birliği Kongresi 

8 Temmuzda 

Toplanıyor 

den doğan zafları gidermek i. Mümtaz Ökmen <Ankara) - Ba- sıması gayet tabiidir. Ben bu ııoktai dim. Güz~l iş yapmak için, güzel bir 
çin donanmasını ve hava kuvvetle. rem kanunlarının müzakeresi mem- ~azardan vazüemi yaptım. !çerisinde devrin güzel işleri üzerindeki güzel tir. - - - _.<Pft ., 

rini arttırmağa ehemmiyet verdi. lekette haklı. haksız, müsbet, menfi, yazdığım ~yler benim cebimden uy. mesaiye iştirak etmek üzere, gidiyo- ~ZUlblSI- - - - -

Büyük harp gemileri yaparak ingiJ. oldukça in'ikôslar tevlit etti. Bittabi durduğum ıeyler değildir. Memleket rum, diye aranıza heyecanla geldim. Belediyede geçen 
tere ve Fransayı geçemezdi. Fakat her vatandaşın bu layiha hakkında içinde bir münakaşa vardır. Bu mü- Halbuki burada öyle laflar işittim 
Akdeniz, zaten büyük harp gemileri bilhassa, layiha kesbi katiyet etme- nakaşa günden güne büyümektedir. ki, hayretler içerisinde kaldım. Onun Seneki yolsuzluk 

Ankara, 28 (Tan Muhabirinden) -
Basın Birliği kongresi Ankarada 8 
temmuzda toplanmağa davet edi!e. 
cektir. Kongre hazırlıkları ilerlemiş. 

için iyi bir manevra sahası değildi. den evvel, düşündüğünü dilediği gi- Ben bu münakaşanın devaM etmesi- için bu mcvzuubahs kanunun bir (Başı ı incide) 

Bu sebeple İtalya hafif, fakat seri bi yazmaS> gayet tabii bir şeydir. ni,istemediğim için kah bu fikri, kOh nizam ve intizam kaynağı ve herke - Osep Goncagül, ortadan kaybolmuş. 
harp gemileri inşasına başladı. Seri Bu da her vatandaşın tabii hakla- şu fikıi kendi kalamın. keı.di man- se huzur ve inşirah veren bir kanun polisin şimdiye kadar yaptığı araş
ve müessir bir deniz hava kuvveti rındandır. Yalnız bu vatandaş bir, tığımın süzgecinden geçirerek yaz- olmasını istedim. Başka bir şeyi kas. tırmalara rağmen yakalanamamıştı. 
vücude getirdi. Ve bir müddet sonra millet vekili olursa, bir mebus olur- dım. Hiçbir zaman zulılm edildi de- detmiyorum. Bu gunah mıdır? Bu Suçlu sahte vesikaların ele geçtiğini 
hakikaten Fransa ve İngiltereye ka. sa, onun icin herhangi bir kanun medim. Itisaf edildi demedim. Ora- maksada muhalif bir şeyi söylemiş. ve mesul olacağını anlayınca milli 
fa tutacak kadar kuvvetlendi. hakkında fikir ve mütalaalarını söy da bir Yahudi sözü vardır. sem onun mesuliyetini kabul ede • '!ludutlardan dışarı kaçmış ve Roman-

Fakat Akdenize hakim olmak i - lemek için bilhassa en tabii olan en Riaya tabiri rim. Bazıları gösterdiğimiz şiddetin yaya gitmiştir. Boğos, üç gün evvel 
cin donanmanın ve hava kuvvetleri. sa1fıhiyetli yer millet kürsüsüdür. Mümtaz Okmen: kafi olmadığına dahi kanidir. Dışarı Istanbula dönmüş ve polis kendisini ~in mükemmeliyeti ve sürati kafi Bugün gelen Son Postada Muhit- _ Reaya tabiri vardır. çıkınca hücuma maruz kaldım. Öte. Yakalıyarak müddeiumumiliğe ver-
değildi. Akdenizde kuvvetli deniz ve tin Birgen arkadaşımızın barem Muhittin Birgen: ki bana dedi ki, (siz ne yapıyorsu - miştir. Birinci sorgu hakimi Boğosu 
hava üslerine ihtiyaç vardr. İngilte. hakkında bir makalesini okudum, _ Müsaadenizi rica ederim. Ya- nuz) Beriki bana dedi ki (ne yapı • tevkif etmiştir. Boğos varissiz ölen 
renin Kıbrısına karşı İtalya Rodosu, mükerreren okudum. Muhterem ar- hudi sözÜ benim değildir. Zatı alini. yorsunuz, biz ücretli olduksa cani Mari isminde 95 yaşındaki bir kadı
Cebelitarıkına karşı Tantelarya ada.' kadaşımız birinci müzakeresi ikmal ze meseleyi şahsiyata intikal ettir • mi olduk?) Ben bunun tesirleri için. nın hazineye kalması Jazım gelen 
Iarını, ve Maltaya mukabil Oniki edilmiş olan kanunu şu şekilde tav- memck için hususi surette arzedece- de kaldım. 1912 de Balkan harbinde 100 bin liralık emlakini sahte bir i-
adayı, Süveyşe mukabil de Trablusu sif etmektedir: ğim !gürültüler,. bizde anlamak istir askere gitmiş 921 senesine kadar lamla tapudan üstüne geçirmiş ve 
tahkim etti. Buralarda hakikaten Yeniçeri zulmü yoruz sesleri, - kürsüye intikal ettir- tahsil yapmak imkanını bulamamış bunları satmıştır. Boğos bu sahte ila-
kuvvetli deniz ve hava üsleri vücu. "Bu kanunla devlet memurlar10a sesleri). insanlardan pek acıklı mektuplar al. mında kendisini Marinin yegane va-
de getirdi. yapılan muamele \'aktiyle Osman. Muhittin Birgen (devamla): dım. Bir kısmını gösterebilirim. Bir risi olarak göstermiştir. 

Akdenize hakim olmak için bir Jı İmparatorluğunun o giinkü Ye- - Bu mesele Beyefondi arkada. şeyin daha iyi olmasını istemek ve Dün Müddeiumumilik sorgusunu 
eksiği kalmıştı: Adriyatiği dii!?man ni<;ui idaresinin c;ıfıt ve reayaya şımla benim aramdadır. Ben kendisi- kanunun daha adilane ve nizam ve yaparken bu sahte ilamı ne yaptığını 
filolarına kapamak. Bunun için de yaptığı muamcieden farklı değil • ne ayrıca söylerim. Kabul ederlerse, intizamı temin eder şekilde tesisini sormuş, o da kendisini müdafaa e-
Arnavutluğu işgal etmek lazımdı. dir'' (giiriiltüler). ederler, burada şahsi.... istemek hiç bir zaman kabahat değil. derken: 
Fakat bütün bu tedbirlere rağ • Gene bu makaleye göre vakıa ken General Sıtkı Oge (Toka!): dir. Ben bunun haricinde bir şey is. - Bu ilam yanımda idi. Romanya-

men bütün İtalyanlara uyku uyut • dileri, "başkaları böyle söylüyor,, - O halde biz burada ne dinliyo- tediysem, boynum incedir. Ondan da beni casus diye yakaladılar. Bü-
mayan bir zafları vardı ki, bunu iza. diyorsa da bu söylenilen şeyleri ma- ruz? dolayı özür dilerim. Mümkündür ki tün evrakımla bu ilamı da aldılar. 
le mümkün değildi. İtalya harp vu. kalesinde serlavha yapmak suretile Muhittin Birgen: insan gündelik bir dakikalık yazı ya. Şimdi yoktur, demiştir. 
kuunda abloka edilirse açlığa malı • kendisine mal ettiği için Hitler Al- _ Bir mesele için söyEiyorum. Şah zarken, 18.f söylerken yanlış düşüne. 

(Başta rafı 1 hcid~) 

Bu deklaras~·on ''c bunun istihdaf 
ettiği anlaşma hiç bir hiikumetin 
aleyhine müteveccih değildir. 

Hatayın bize intikal muamelesi 
1 - İskenderun sancağının Tür 
kiyeye terki, 
2 - Cebeli Akranın cenup sath! 
maillt?rindeki Kesep mrntakasının 
Suriyede bırakılması. 
3 - Suriye arazisinin masuniye -
tinin tanınması ve dahili asayişine 
Jliirmet edilmesi. 
3 - Her ferde altı ay müddet i • 
çinde Suriye veya Türk tabiyetle. 
rine geçebilmek ihtiyarının tanın-
ması, 

5 - Tabiiyetini değiştirenlerin al. 
tı ay müddetin hitamını takip e. 
den 18 ay içerisinde menkul eş -
yasını satıp evini hudut haricine 
nakletmek mecburiyeti, 
7 - Satışlardan müstahsil meb -
]ağların hloquc edilebilmeleri i. 
çin Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankasının İskenderunda bir şu • 
he açması ve iki akit devlet tara. 
fından tayin edileceği şekilde 
naklin bilahare icrası. 
8 - Fransızların "yekônu otuz 
milyon olan" mal ve haklarının 

hir tazminat mukabilinde terke • 
dilmesi ve bu tazminatın müsa -
dere edilen müesseseler ve ima • 
Jatliane sahipleri arasında taksi -
mi, 

9 - Fransız mezarlığının, eski -
den olduğu gibi, Fransız mülkü 
ad ve telakki edilmesi, 
10 - Fransız cemaatlerine ait hu. 
kukun muhafazası. 

Danz;gde 
Harp Hali 

(Başı 1 incide} 
]arına gaz maskeleri tevzi olım. 
muştur. 

Alman harp tny;varclcrinin Leh 
'kum edilebilirdi. manyasınm bütün dünyada zulüm san gördüğüm bir mesele değil ki, bu bilir. Bu olabilir. Meselenin buraya S AT ı· E ı• Ş İ 

Bu zafı i?:ale için de İtalya Yu~ ve itisafla telakki edilen Yahudilere muhtelif yerlerde öylenmiştir. kadar gelmesine hiç bir sebep yok. 
goslavyayı, Balkanları ve Tuna dev- yapılan muamelenin aynını telakki Durak Sakarya (Gümi.işhane): tur. {Ba ı 1 incide) olunmaktadır. 
Jetlerini elde etmek ihtiyacında idi. ettiğini füde etmektedir. Arkada- _ Mevzu Meclise intikal etti. Bu- B<qvekilin sözleri Elili vukuf bir noter kAtiDile fö ,~-Göbels Memele gelecelimi, 
Filhakika Akdenizde kuvvetlenir • şımızı bu muameleyi ifa ederken da- rada da söylemeniz lazımdır. .. maliye memurundan müteşekkildir. Kurjer Warsavski gazetesine göre, 

hudutlarını bir c;ok defalar geçti
ği haberleri de Varşovadan teyit 

Bundan sonra Başvekil kürsuye iken bu memleketlerde de iktısadi hi ben haksız bulmuyorum. Yalnız Muhittin Birgen (devamla!: Tetkik esnasında müddeiumumi mu- Göring'in liman tahkimatını kontrol 
:hulill siyaseti takip etti. Fakat bu kendisinden rica ediyorum. Hangi _ Benim de bir söz hakkım var- geldi ve şu sözleri söyledi: avini Sabri de bulunmuş ve Satie şk- için yakında Memel'e geleceği hak • 
.siyaseti Almanların hayat sahaları delil ve esbabı mucibeye istinat et- dır. istersem söylerim, istemem söy- - Arkadaşlarım, Muhittin Birgen keUnin bazı memurlarından da icap kında mezkiir şehirde şayialar do. 
ile çarpışınca, Almanlarla anlaşmak tiklerini ve bu layihanın hangi mad lemem. Burada muhakkak söylemek arkadaşımızın verdikleri izahlara na. eden malumat alınmıştır. Tetkikata taşmaktadır. 

zaran kendileri bilmeden bir vaka ıh-meeburiyetinde kaldı, iki devlet Bal- desi ile ne gibi zulüm yapıldığını mecburiyetinde değilim. Arkadaşıma bu sabah da devam edilecektir· Gazete Anşlustanbcri Memel'de Ek 1 d T hasınd kı. nu"'fuz l 1 . l d - · B d bunun ı· das etmişler zannediyorum. (Bravo Sorgu ha"kı"mı·, du"n do"'ya ,.e def-an ar a ve una sa a liltfen gelsin er, burada söy esın er, ayrıca arze ecegım. ura a - - hayatın hakiki bir durgunluğa uğra.. t k 
·· t k ·şıetmekte 1 d k b' ey yoktur sesleri). terleri tetkı'k ettı'kten sonra din~en-:mın a asını muş ere en • karşı karşıya konuşalım, mec is ve çin gürültü e ece ır ş · dığmı, köylülerin her köyde pek a-mutabık kaldılar, Bu suretle İtalya milletin huzurunda imtihan olalım. Bu mesele, arkadaşlar, bu kanunda Başvekil Dr. Refik Saydam -.Ben- mesi lazım gelen 31 şahitten beşini 

abloka tehlikesine karşı da kendisini Eğer bizim zulüm ve itisaf yaptı- bir müddettenberi müzakere etmek- deniz dün gece bu makal~yi okudum. daha dinlemiştir. Bunlar Satie şirke- şağı seviyede tesbit edilmiş olan fi. 
sıgor a e mege ça ş ı. ğımıp kani olursak, Meclisimiz adil- te olduğumuz mevzu a " 

· t t - lı t h kı"katen "Ok Kestim ve Partimizin reis vekiline tı'nı'n mu"essı·sıerı'nden olup şirketin yatlar üzerinden yiyecek maddeleri Y l ıt 1 b
. ey· hesap et 1 d b" d H·trı'çte rıkis verdim. Bir parti mebusunun bu şe- tasfı'yesı'ne memur edı'len Delatruva anız aya ır Ş ı • dir, derhal yaptığı zu üm en rücu mühim ır mevzu ur. ' -

· t• Akd · d 1 tlerı' ... B' b nkı'slerı' görü- kilde bir şey yazması ne derece doğ. ı'le eskı· Tramvay şı"rketiniıı ve Sati-memış ı. enız eve eder. Eğer bir şey yoksa yarın ikinci ler yapmışur. ız u . 
b

. 1 . k d' 1 h. d h l . 1 h" h gıder şey rudur. Lutfen tetkik buyurun, dedim enı·n mt"ıdu" ru" Jak La· zar·yan, Deniz-ır eşıp en ı a ey ın e cep e a a. bir makale ile derhal tasrih etsinler. yoruz. Bun arın ıç oşa -

bilirlerdi. Uzun müddet buna mani Fakat, arkadaşlar, bir mebusun ler olmadığı kanaatine varıyoruz. tAlkışlar) bank işletme müdüri.ı Hamıt Saracoğ-
alım satımını kontrol eden hususi a

janların himayesinde bulunduğunu 

yazıyor. İşçi ve memurların ücretle. 

ri çok azaltılmış ve turizm hareketi olmağa çalıştı. Fakat Arnavutluğun diğer bir mebusa sual sorması ve Ben istiyorum ki bu işler biraz daha Bu birinci safha, ikinci safhaya ge lu, Denizbank materyal şubesi mağa· 
· ı· Akd · d 1 tl · ı' harekete d k b' kil alsın Ben kanu- lince, makaleae bendenizin ismim de zası serv·ıs·ı şefı' Ibrahı'm Burak, Is-ışga ı enız ev e erın onu kürsüye avet etmesi nizam • yumuşa ır şe · 

getirmeğe kifi geldi ve bütün Akde. namembde yoktur. Yalnız bütün nun prensipine muhalif değilim. Bu geçiyor. Hükilmet son zamanlarda tanbul Nafıa Müdürü Mehmet Bedri, /" ... ______ , ______ _ 
niz memleketleri İngiltere ve Fran. nizamların fevkinde bir de vicdan işler yapılmalıdır. bir çok siyasi meselelerle meşgul ol- Jerans şirketi meclisi idare azasından BORSA '"\ 
sanın etrafında birleşti. Bu birleşme vard«. Bunları tanzim edelim. Orta yer- duğu için bu kanunla o kadar meı- Norberşor, Avukat Suat Şatırdır. I 
İtalyaya yalnız Akdenizi değil Bal. Başkan: den dedikodular kalksın. Bu işler tan- gul olamadı. Binaenaleyh bu hususta Ağır ceza mahkemesi, mevkulfar-

durmuştur. 

k 1 d k b tt
. d. b .. it ı · d"l' k çok şı"ddetli Ekiftezav- Dr. Refik vazıyet etsin ve kanunu dan 11"eteosun · ·ıtı'razını gözden geçır-an arı a ay e ır ı ve ugun a - _ Mümtaz Okmen arkadaşımız bu zım e ı ır ·en n.ı 

k kt 
- t "t · t' d.. b 'd yoluna getirsin diyorlar. mı·ş ve reddetmiştir. Dün bazı gaze-

ya or ugu ecerru vazıye ıne uş. gün müzakere mevzuu olmıyan ir z1 .... --

tü. layihaya ait bir gazetenin neşretmiş Türkçe konuf, tür,kçe - Arkadaşlar, huzurunuza getirdiğim teler, müddeiumumiliğin gayri me~-ı t b 
·· İt l Akd · d her kanunla alakamızın şahidi yine kuf suçlulardan üçi.inün daha tevkı-ş e ugun a yanın enız e. olduğu bir makaleyi m~vzuu balıis Durak Sakarya (Gümüşhane) 

iki vaziyeti budur. Ve bu vaziyet 1. ettiler. k sizlersiniz. (Şahidiz, her gün bura- fini istediğini yazdılar. Bı.ı habe~ a-
talyayı hiddete ve asa ıyete sev et. Bugün bu mesele üzerinde burada b

. k Türkçe konuş .. Tür çe.. dasınız sesleri). sılsızdır. Müddeiumumilik, tahkıkat 
mektedir. müzakere asla olamaz. ~akat nıaka. Muhittin Birgen (devamla): Esasen biz bu kanunu memurları- dosyasını sorgu hakiml!ğin~ verır-

--~~~~-o·-~~~~-

l n g İ Iİ Z • Sovyet 
(Başı 1 inci<le) 

yeni ta.limat'göndermiştir. Fransa da 
ayni şekilde hareket ederek Mosko
va sefirine •talımat göndermiş bulu
nuyor. iki sefir, M. Molotofla bu ta
limat dairesinde yeniden temas ede
ceklerdir. Bugün Mister Chamberlai
ne bu bahse dair Avam Kamarasında 
sualler sorulmuş, Mister Chamber
lain, Ingilterenin Fransa ile daimi te
mas halinde olduğunu, fakat Baltık 
devletlerinin şeflerile temas halinde 
bulunduğunu söyliyemiyecegin~ an
latmıştır. Bununla beraber Letonya
nın Londra sefiri bugün Ingiliz ha
riciyesile temas etmiş bulunuyor. 

A lman matbuatı telôşta 
Sovyet Rusya ile İngiltere arasın· 

da devam eden müzakereler Alman
ya üzerinde tesirini göstermiye baş
lamıştır. Berlinde çıkan ve Alman 
hariciyesile alakası olan Doplomati
sche Korrespondenz. bu gün yaz
dığı makalede Ingilterenin çok ileri 
gittiğini ve artık Baltık devletleri~

den birinin tehlikede olduğuna daır 
Rusya tarafından verilecek hükmü 
kabul ederek harbe girmeyi kabul e
.ıecek bir vaziyet aldığını söylüyor. 

leyi yazan zaün söz istemesi dolayı
sile zaruri olarak kendisine söz ver
mek mecburiyetinde kaldım. 

Muhittin Birgenin cevabı 
Muhittin Birgen (Mardin)! 
- Muhterem huzurunuzd'l ilk de

fa olarak bugün böyle bir vesile ile 
söz almak mecburiyetinde kaldığım. 
dan dolayı her halde kabahat benim 
değildir, Şahsi bir meseley~ temas e
dilmiş olması, beni söz söylerniye 
mecbur etti. Bundan dolayı affınızı 

rica ederim. Mebus arkada~Iarın bi
ribirlerinin hareketleri ·le meşgul ol
mamaları prensibıni daha sağlam ola 
rak tatbik etmek yoluna gıtlersek zan 
netlerim ki, daha isabetli hareket et-
miş oluruz. 

Durak Sakarya (Gümüşhane): 
- Ya siz Meclisin şahsiyeti ile uğ

raşmak kuvvetini nereden alıyorsu~ 

nuz? 

Muhittin Birgen (devamla): 
- Şahısla meşgul olunmuş bir 

şey yoktur. Ben kimse için bir !ey 
yazmadım. Yalnız benim yazdıgım 

bir yazıyı buruda mevzuu bahis ede. 
rek, bu maddenin cereyanını değiş
tirmek zannederim ki lüzıımsuzdur. 
Yani benim burada söylemek istedi
ğim şey, yazdığım bir malrnlenin bu-

- Ekiftezavziet'in türkçe oldu - mızın huzuru, rahatı ve sükunu için ken bütün suçlu sanılanlarm tevkif
ğunu ispat ederim. Bu enternasyo • yapıyoruz. Arada belki maddeten leri~i istemişti. Sorgu hakimi bunla
njl bir kelimedir. Bir dilci gibi il · mutazarrır olacaklar, olabilir. Fakat rın hepsini tevkif etN''ı· yalnız üçü
mi bir şekilde ayrıca türkçe olduğu. büyük bir memurin kütlesınin mev- nün gayri mevkuf olarak sorguları
nu ispat ederim. cudiyeti dolayısile onlarrn atisi ve is- nın yapılmasına karar vermi~ti. Müd

Durak Sakarya (Gümüşhane) - tikbali için lLizumlu olan esasları ko- deiumumilik bu üç suçlunun serbest 
Türkçe konuşunuz. Burası Türkiye yuyorsunuz. Hükumet de bunda si- bırakılmasına itiraz etmiş, 0 gün ağır 
Büyük Millet Meclisidir. zinle beraberdir ve her gün müzakc- ceza mahkemesi bu itirazı reddetmiş-

relerı. takip etmiştir. Hükumet ken- tir. Bundan başka tevkifleri istenen Muhittin Birgen: ı·k 
dilerinin buyurduklar1 gibi hiç bir kimse yoktur. Dün a a adar makam - Ben Türkçe konuşuyorum. Ri. 

ca ederim laf söyletmiyorsunuz. Ta. zaman bu meseleyi gözönünden uzak da: 
tutmamıştır. Daima takip etmiştir. _ Bazı gazeteler, müddeiumumi· arruz yoktur. Mütemadiyen lafımı . . ~.,,h 'd t k. 

k ı Bu meseleyi burada bırakırsanız !iğin üç kişınm Yf" a yenı en ev ı-
kesiyorsunuz. Yetişir artı canım... d fi~i istediğini yazdılar. Bu doğru de-
B · t' orum kı' arkadaşlar bu ka çok ı·yı· olur. lşimiz vardır. Ona e- . d 

en ıs ıy • . ğildir. Eski vazıyet evaın ediyor. 
nun memlekette ruhlara sükun ve. vam edelim. Mesele tavazzuh etmış-

1 
Yalnız Satie bir.asında araştırm:ı. ya-

ren, kafalara huzur veren, aile ocak. tir. pılmıştır ve alınan dosyalar ve def-
larına istirahat veren ve kimseye şi- b t d ra terler ehli vukufa tetkik ettirilmek-Başvekilin cyana ın an son 
kayet hakkı vermeyen bir kanun °1- dd dd .. akere ted"ır, demiştir. 

layihanın ma e ma e muz -
san. Ben bunun için gazeteci olmak. dd 1 ynen Sorgu hakimi Sami Erden,, dün 1erine geçildi ve ma e er a 
lığım sıfatiyle... (gürültüler) Rasih kabul olunarak banka ve müessese- de saat on yediden sonra daire ha-
bey zatıaliniz burada çok şiddetli laf ler bareminin birinci müzakeresi ta- ricinde bu işin yeni safhalarını tetkik 
lar söylediniz. Arkadaşlardan bazı - ı"le meşaul olmuştur. 

nıamlandı. .., 
ları bu kürsüden öyle fena şeyler k Bugu··n de dinlenmiyen şahitlerin 

l.k" Ordu baremi projesinin müza :-
söylediler, mesela bundan evve_ 

1 

1 D ifadelerine müracaat edHecektir. An-
ı · resine geçildi, bu münasebete_ ı- • 

içtimalarda bu ücretli memur ara ° K~ karada bazı kimselerin ifadelerine 
kadar ag~ır so"zler söylediler. O ka - yarbakır Mebusu General azı:_n d ld' ~. h kk d k' h be 

Sevüktekin ile İstanbul Mebusu K~- müracaat e i ıgı a tn a ı a r-dar ağır kelimeler kulandılar ki ben lerin de aslı yoktur. 
r zım Karabekir söz alarak bazı ~~-birşey anlamadım. Bu ücret ı me - .

1 
V k't gecıktı- Ehli vukuf bugi.in tetkikatını biti-

mur denı'len ı·nsanlar hakikaten talaalar serdettı er a ı k hAk· l·~· 
k · Cu rece ve raporunu sorgu a ım ıgıne 

oradan, buradan toplanmış, nasıl ğinden maddelerin müza eresı - verecektir. Ehli vukuf, defterlerde 
söyliyeyim, bir takım hiç bir işe ya. ma gününe bırakıldı 
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Londra • 
Nevyork 
Paris 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofys. 
Prag 
Madr!d 
Varşova 

Buda peşte 
BOkres 
Belgred 
i'okohama 
Stok!'lolm 
Moskova 

ÇEKLER 

5.9275 
126.5975 

3.355 
6.6575 

28.5425 
67.21 
50.7925 

21.525 
1.0825 
1.56 
4.335 

14.03 
23.8625 

24.8325 ı 
0.905 
2.8925 

34.605 
30.52 
23.8925 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 
İzmir Esnaf ve Ahali 
Bankası 5.-\..., ___ , _____ .) 

Şirket Satie binasını sattıktan sonra , e 
aldığı paralan kimlere, nerelere. ~ 
suretlte verildiğini aramaktadır. Dun 
kil tetkikatta bazı mühim ipuçları el· 
de edildiği söylenmektedir. 

Meteosun itirazı reddedildikte~ 
sonra diğer mevkuflar itiraz etme~ı-
ye karar vermislerdir. Mevkuflar dun 

· ı la tevkifhanede tutacakları avukat ar 
S d' R1• temas etmişlerdir. Avukat a 1 

za, Benli Nail, eski Saylav ve Baro 

reisi Sadettin Ferit, bazı suçluların 
vekaletlerini almışlardır. 

1 • 

' 
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D i K KAT: ------------------------------------------------------~ 

F FAR L 
EM ~iRiNCi KAN. KUVVET, IŞTIHA ŞURUBUDUR 

FOSFARSOL 'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

flkri·:;-vP;ı;, ~ 
OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU 

Taksim • Stadyom. Telefon: 42508 

ŞOFÖRLERE: Yeni ders devresi 10 
Temmuz 939 da açılacaktır. Dersler 
başladıktan sonra yaz mevsimi mü
nasebetile, okul, Pazartesi, Salı ve 
Çarşamba günleri saat 14 ten 20 ye 
kadar açılacak ve müracaatlar yalnız 
bu saatlerde kabul edilecektir. 

Motör, otomobil ve montaj dersle
ri 25, direksiyon talimlerile 50 lira-
dır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Yer temini için son günü beıde
memek lazımdır. Anadoludan gelenlerin, tahsillerini bitirinciye kadar 
yapacaklan masraf yekı1nu, mektep ücretile beraber, 125 lirayı geçmez. 
Tafsilat için program isteyiniz. 'AMATÖR EHLİYETNAMESİ ALACAK
LAR, hususi ders ve talimlerle Belediye imtihanlarına hazırlanır. ---
~ ............ -.. , .................. ~-

Elektrik Tesisatı 
Zonguldakta 

Ereğli Kömürleri işletmesinden: 
İşletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve Çaydamar 

mevkilerinde inşa ettirilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 
yıkama yerlerinin Elektrik tesisatı bir müteahhide verilmek suretile 
yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812.33 liradır. 
2 - Tesisata aid proje, keşü ve şartname işletmemizden alına

bilir. 
3 - Teklifle birlikte % 7,5 muvakkat teminat tevdi edilecektir. 
4 - Tekliflerin 10 Temmuz 1939 Pazartesi günü saat 15 e kadar 

İşletme Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunması meş
ruttur. 

- -

. İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinsi Miktarı 

Çektirme 1 adet 
Çektirmeye k(>o 1 " 
nacak motör 

Muh. B. % 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. Lira K.r. 

4480 
4200 

336 
315 

Eksiltmenin 
şekli saati 

Açık ek. 15 
,, 16 

I - Şartnameleri mucibince yaptırılacak bir adet tam teçhizatlı çek
tirme ile bu çektirmeye konacak motör satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 12 - VII - 939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Alınacak motör Hanzetiş, Vidop, Doyc, M. W. B. Doyçe Verker, 

Emayen, Skandiya, Elve Voli markalarından biri olacaktır. 
VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. ·ı--- (4541) 

,-----·--AGARAN 
SACLARA 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

[ 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ L BEYOÖLU. İSTANBUL 1 

~~ı\'N\1,ÇRJirllt. 
~~ '9~ 
~ ~ 

Cl-' -~ er: ..-:: - ~~ z < 
a: '"" 
~ ~ 
~ ;: 

• 
~
~· • 

{n ful/an llama111ında 4'6M 

KAYIP - Istanbul lisesinin do
kuzuncu sınıfından 934 senesinde al. 
cbğım tasdiknamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Saime. 

TÜRKİYE CÜMHURIYET 
24 HAZiRAN 

MERKEZ BANKASI 
1939 V AZiYETi 

A K T 1 m; 
KASA: 

Albn: Saft kilogram 17.179.572 
BANKNOT 
UFAKLIK 
Dahildeki Muhabirler: 
Tllrk llı1w 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saf!. kilogram 9.058.S21 

Alb.na tahvili kabil serbeşt 
d6vizler 
Dlter dlMzler "'borclu kllr!nl 
bakiyeleri 

Hazine Tahvfilerl: 

Deruhde edilen evrakl ruıltdiye 
kar,ılığı 

Kanunuı:ı 8 • R fncl maddelerf
lle tevfikan hazine tarafından 
vAk! tediyat ~ 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARi SENEOAT 

Esham ve TahvUlt Cüzdanı 

(Deruhte edllen ewalo nak 
~ - (diyenin karsılığı Esham ve 

(TahvflAt <Jttbar! kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahviUt 

Avanslar. 
Hatfneye kısa vAdelf avans 
Altın ve Döviz itterine 
TahvilAt Ozerine 

RissedaTlar: 

Muhtelit 

24.164.442.97 
17, 763.909.5 o 
1.436.818.39 

410.164.30 

12. 7 4 ı .252.48 

10.819.29 

4.135.309.70 

158.748.563.-

17.228.02'1.-

124.874.351.52 

43.462.21:U7 
7.89'1.104.-

8.208.000.-
26.245.79 

'1.808.794.15 

. 

Yekiin 
1 

Lira 
\ 

43.365.l'l0.86 

U0.164.30 

• ' 

16.887.181.47 

141.520.536.-

124.874.351.52 

51.359.817.47 

16.041.039.94 

4.500.000.-

PASI F 
Lira Sermaye: 

15.000.000.-

İhtiyat Akçesi: 
4.217.134.25 Ad! ve tevkalAde 

Hususi 6.000.000.-; 10.217.13U5 

Tedaviildekl Banknotlar: 

1'P.nıhde edilen evralo n8kdl:ve 168.748.563.-
Karıunun 6 • 8 tncf m::ıı'lnelerlne 
tevtıkan hazine fA,.afından vAkl 
te-dfyat 17 .228.027. 

Denıhde edilen evrakı nakd!Ye 
bakiyesi ' 141.520.536.-

karSt1ıJı tamamen alf:Tn olarak 
flllveten tedaville vaıedflen 
Reeskont rnukabill n~veten teda. 
va:ı:ed. 

Tilrk Llra!IJ Mevauau: 

19.000.000. 

69.000.000.-ı 229.520.536.-

29.664.690.35 
Dövb: TaahhUdatı: 

A.ttına tahvnt kebD dövizler 3.181.51 
Dib' d!'.M:ı:ler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 31.840.964.36 

Muhtelif: 
31.844.145.87 

98.550.098.93 

15.838.843.84 

414.796.605.40 y ektl n l:ı==4 la4 ... 7•96 ... 6;;;;05;;;;. 4mr0 

1 Temmuz 1938 tarihinClen itibaren: lakonto 
haddi % 4. altın üzerine aYana "'in 3. 

Bütün Ada <;amlarmm ve lavanta <;İ<ieklerinin 

sıhhi kokuf armı terkibinde sakfayan 

VEN US ÇAM Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerinj tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alit Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

"KODAK" 4 25' 
ı llra 

Ne ucuz·:· Fakat ne Kıymetli 
.bir hediye İ•BRAUNİ" 127 

Küçük, büyül<, herkesin makinesi 

.Daima net ve parlak 

1resim çeker. kullanışı 

.kolay bir makine 

it'X6.5 sm. 

\-\er cekme 
res • • • 

ko\av ki\ 
k o kader 

•'KODAK VERiKROM" 28o_film ile. 

8 _pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi -.Beyoğlu, İstanbul 

Dökül:n,saçtrmn p ... ivi iJRcl •Ankara Valiliğinden: r gar ~aç 1 Ankara· Kırşehir yolunun 39+000 - 56+000 ıncı kilometreleri ara-- CJ t sında yapılacak esaslı tamirat ve sınai imalat ·işleri 617 / 939 perşembe 
im. saç suyuı.ı.u.r. günü saat 15 de vil§yet daiınt encümeninde ihalesi yapılmak üzere ve 

kapalı zarf usultte eksiltmeye konulmu.ştur. 
İstanbul beşinci icra memurluğu•~- Keşü bedeli 84272 lira 96 kuruştur. 

dan: Muvakkat teminatı 5465 lira 65 kuruştur. 
Bahçekapı 4 üncü Vak!f han, 4 ün

cü kat, 29 sayıda iken halen yeri bi
linemiyen Osman oğlu Hakkı Ozbil-
gene: 

Istanbul Vakıflar idaresi tarafın

dan mevkii icraya konulan 10.3.938 
tarihli kira mukavelesi mucibince 
sahibi bulunduğunuz 4 ünctl Vakıf 
han 28 sayılı odanın tahliyesi sade. 
dinde namınıza çıkarılan 6.6.939 ta
rih ve 938/3173 dosya sayılı tahliye 
emrinin yerinizin bulunamdığı rneş
ruhatile iade edilmiş olmasından H. 
U.MX.nunun 141 ve mütealliki mad. 
delerine tevfikan 20 gün müddetle 
ilanen tebliğine icra hakimliğince ka. 
rar verildiğinden ilanından itibaren 
bu müddet içinde emri tahliyenin 
yerine getirilmesj ve bir itirazınız 

varsa yine bu müddet içinde yazı ile 
veya şifahen icra dairesine bildiril
mesi ve aksi halde cebri icra yoluna 
gidileceği tebliğ yerine geçmek üze
re ilan olunur. 

KAYIP - 1329 senesinde Beyazıt 
Ri..i ştiyesinden almış olduğum şaha

detnameyi zayi ettim. Yenisini ala.. 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
No. 1121. 317 doğumlu Mustafa oğlu 
Mehmet Ziya. 

İsteklilerin teklü mektuplarını ticaret odası vesikası, teminat mak
buz veya mektubu ile ihale tarihinden en az 8 gün evvel Vilayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde saat 14 de kadar Vilayet encümeni reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve şartnamesinin Vilayet nafıa müdürlüğünden 211 
kuruş mukabilinde alabilecekleri. "2394 .. "4396 .. 

Bartın Malmüdürlüğünden : 
Satılacak malın cinsi: Amasra limanında batık iken 

vapuru enkazı. 

Bulunduğu yer: Amasra nahiyesi. 
Hurda mikdarı : Tahminen 300 tondur. 

yüzd ı.irülen Rizı: 

Tahmin olunan kıymet: Demirin beher kilosu 1 kuruş bakırın beher kilo-
su 10 kuruş ve pirincin beher kilosu 7,5 kuruş. 

Şartname münderecatı : Bedelsiz olarak Bartın Maliyesinde _gösterilir. 
İhale günü: 5/7/ 1939 tarihine mi.isadü Çarşamba günü saat 15 te. 
Arttırma yeri: Bartın Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda. 
Arttırmanın şekli: Açık arttırma. 

Muvakkat teminat: Altmış yedi buçuk liradır. 67,5 liradır. 
Arttırmaya girebilmenin şartları: Müşterilerin Türkiyede mukim bulun

duklarına dair hüviyeti ve ikamet ka
ğıtları. 

Masra.flar: Gümrük tarife kanununa göre resimler. gazete. ilan masrafı, 
damga, dellii.liye elhasıl bütün masarüatı alıcıya aittir . 

Nakil müddeti: Üç aydır. 
İşe başlama müddeti: İhaleyi müteakıp bir haftadır. 
Yukarıda cinsi ve evsafı ve mikdarı yazılı Rize vapuru enkazı açık 

arttırma ile satılacağından taliplerin ihale _giinü olan 5/ 7 / 939 tarihine 
müsadü Çarşamba günü saat 15 de Bartın Malmüdürlüğ'ü odasında mii
tesekkil Salış komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. "4521., 
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DiKKAT 
Gripin kutularının üzerine resimde CJÖrdü9ünÜ! 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde israrla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddeti e reddediniz. 

YAZ Sayısını Hazırladı 
36 sayfa ve Baştanbaşa Renkli olan bu 
nefis eseri bayiinize şimdiden sipariş 

ediniz, ve bu Pazartesi 9ünü bütün 
müvezzilerden isteyiniz. 

Vantilatörlerinin 
Meziyeti: Az cereyan 

sarfederler, bozulmazlar 

Diğerlerinden 

daha ucuzdur. 

J " Zevcim Gözlerine 
1 inanmıyordu,, 
' 

ve JO ya§ daha genç 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 

MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu adeta bir harika . ., di
ye söylenmekten kendisini alamı

yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor. 

Alnımda, gözlerle ağzımın etrafırıda 

buruşukluklarım vardır. Filhakika 

Bütün p L A J Levazımatının 
En Zarif ve Müntehab Çeşitleri 

Yalnız: BEY O G L UNDA 

AN PASAJINDA 
Mayolar • Piiamalar ı 

Şortlar • Bluzler 
Şapkalar • Burnuzlar 

Çantalar • Şemsiyeler 
Baıhklar • Oyuncaklar 

\yakkabrlar 

yaşım da epeyce ilerlemişti. Bugün 
1 bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak , _____ ... _______________________________ I 

1 

tenimi ve bfr genç kızınki gibi taze • Saç bakımı ~ ı Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı Levazım 
\'e nermin cildimi takdirle seyredi· 1 Güzellitio en birinci tartı. 1 Amirliği lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

• vorlar. Her akşam yatmazdan evvel 1 - Yaptırılacak yerli imalatı beş küçük beş büyük para kasasının 
j cildin unsuru olan penbe renkteki 14/ 7/ 939 cuma günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tokalon kreminı kullanırım. Terki- 2 - Tasın lanmış tutan 1550 lira ve ilk teminatı da 117 liradır. Ev. 
1 

binde Viyana üniversitesinin meşhur saf ve şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
bir profesörü tarafından keşi! ve 3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga· 
''Biocel,, tabir edilen cazip ve kıy- IIata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (4673) 
metli gençlik cevheri vardır. Gün- ı ı 
ıfüzler için, Beyaz Renkteki Tokalan 
kremini kullanırım- Cildi beyazlatır 1 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben 

Petrol Nizam 
Kepeklen ye saç dökülmesını 

-davı eden tesırl mücerrep bır 
ıli.çtır. ! lcri giderir ve açık mesameleri sık- 1 

laştırır. l.iıııll•••---------

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Toptan ve perakende ıatıt yeri: Galata 

Voyvoda caddesi 84 Karaköy Palaı kartııında 
Guraba hastahanesinde yapılan ikinci şirürji kliniği 4165.80 lira ke

şifli sıhhi ve elektrik tcsisatile inşaat ikmal işleri 3 - 7 • 1939 pazartesi 
günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. OSMAN TAŞÇIOGLU .... ._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._. .... __ ._.._.. 

- PLICALARI -
Şifa hassası, Radio - Aktivitesi en yükıek kaplıcadır. 

İsteklilerin ihale günü 313 liralık muvakkat teminat ve en az 3000 
liralık bu gibi işler yaptıklarına dair İstanbul vilayetinden ihaleden se
kiz ı;?Ün evvel alınmış vesika ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
2elmeleri. 

Şartname ve ilişikleri her gün rektörlükte görülür. (4318) 

Otel, Lokanta ve Gazinosunda Fiatlar her keseye elverişlidir. Mu- ~- TUZLA IÇM ELE 1 ' 
d~~~dabnH~ada~rtgüng~~wd~ü~e~ra~hrla~b~ 1 ı========================== 
Iat için, Sirkeci İstasyonu karşısında Nemlizade Han 11 numaraya T l S 

•---------~ renlerinin Vapurları: 6,25 - 7,30 - 9 • 1 11, O - Sahibi ve Nesriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve ... müracaat ediniz. .,. . 

' 12,30 - 13,15 - 15,45 dedir._______ NeŞTiyat T. L. Ş. Bastldti?ı yer TA:S Matbaaın 

.... - .. ·-- ~ 


