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Milli Şefimiz ismet lnönü Haydarpa§a garından çıkıyorlar Milli Şefimiz. lnönü Kıra/. Karol'le beraber Dolmabahçe'de 

Milli Şef'imiz dün Florya 
ve civarında tetkikler yaptı 

Halk her yerde İnönü'yü büyük 
tazim tezahürleriyle karşdadı 

İstanbul 12 (Telefonla) - Cümhurreisimiz İsmet İnönü bu
gün öğley~ kadar Dolmabahçe s.arayn;ıd~ meşgu_l olm~şlar ve ö~
leden sonra saat 13 te refikalarıyle bırhkte tehırde hır otomobıl 
gezintisi yaptıktan sonra Florya'yı şereflendirmişlerdir. Milli Şef 
Florya' da doğruca deniz köşküne gitmişler ve üç saat kadar kal-
mışlardır. 

Saat 1?.;$0 ela d•ni .. 1cöa1cünd~n cı-

b 
ı karak yanlarında yaverleri ve . em~.i -Sana_vi izim I yet müdürü olduğu halde denız koş-
kü müştemilatından itibaren bütün 

bı::.-vu·· ı --===------===~~ . ı ~"'"ı -..,, l'C Florya c varını ge.z:mış e• u r. ı 

Şefimiz plajları tetkik ederken plaj 

eserimizdir müdüründen fiyatlar ve diğer husus-
lar hakkında izahat almışlar ve hal-

F. R. AT AY kın rağbet gösterip göstermediğini 
sormuşlardır. 

Buradan küçük Çekmece istasyo -
nuna çıkan Cümhurreisimiz bu sırada 
oradan hareket etmekte olan banliyö 
treninin kalabalık yolcuları tarafın -
dan sürekli şekilde alkışlanmış ve 
şapkalarını çıkarmak suretiyle muka
belede bulunmuşlardır. Cümhurreisi
miz istasyonun üst tarafındaki ağaç
lık sırtları işaret ederek ne olduğunu 

MillJ Sefimiz lnönü muhterem misafirleri Kıral Karol'la beraber 
Dolmabahçe'ye girivorlar 

Milli Şefimiz Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy'dan son tetkik 
seyahati hakkında izahat alıyorlar 

- Diğer resimlerimiz 7 inci sayfadadrr -

Osmanlı saltanatının sukut ve 
inkıraz tarihi, aynı zamanda ma· 
li ve iktısadi iflas tarihi demek· 
tir. Bugünkü garp alemi, bizim 
lakayt kaldığımız fikir hareket
leri kadar, gene bizim iştirak et
mediğimiz 19 uncu sanayi asrı· 
nın eseri olduğunu söyler, duru
ruz. Bu asırda iktısatça tekamül 
edemiyen ve sanayilerini inkişaf 
ettiremiyen milletler, zahiri istik
lallerini muhafaza etseler dahi, 
mahkum ve tabi, fakir ve harap 
olmaktan kurtulamadılar. Buğ
day yetiştiren ve ekmek yiyen 
osmanlr devleti için amerikan 
unu ile hamurunu yuğurmak ne 
kadar hazinse, pamuk ve pancar 
yetiştirip gömlek giyen ve şeker 
yiyen aynı millet için Tokyo ve 
Prag fabrikalarına haraçgüzar 
olmak o kadar ayıptı, fakat mu
kadderdi. Biz Lozan' da siyasi is-

sormu~ar ve "bir bağdır" cev~ını ~~~~~·~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ tiklalimiz kadar, iktısadi istikla
limizi tam ve pürüzsüz almak i
çin mücadele ettik. Çünkü milli 
kurtuluşu·n bir iktısadi kalkmmı
ya bağlı olduğunu biliyorduk. 
Bunlar malam şeylerdir. Kema
lizm'in "amentü" südür. 

Milli bankalar, iktısadi mües· 
seseler ve hiç olmazsa ham mad
desinin istihsali ve mamul mad
desinin istihlaki memleketimiz -
de mümkün olan sanayi ile işe 
başlamak lazımdı. Nefsim ize ve 
kabiliyetlerimize itimat, devamlı 
bir ceht, ve bu itimadı haksız çı
karmıyan, bu cehdi israf ettirmi
yen bir ihtiyat ve basiretle hare
kete koyulduk. lktısadi faaliyet
lerin hiç, ama hiç bir şubesi için 
yalnız tecrübeden değil, beynel
milel her türlü yardımdan, iş ve 
insan malezmesinden mahrum
duk. Bu, yüzde yüz bir başlan
gıçtı. Esaslı sanayi planlarım ele 
almak için on sene hazırlandık: 
çünkü muvaffak olmalı idik. Ka· 
tiyetle iddia olunabilir ki bizim 
milli sanayi hareketimiz dahi, 
inkılabın herhangi bir hareketi 
kadar muvaffak olmuştur. Nite-

(Sonu 8 inci sayfada 

alınca "orasını görelim.,, demişler ve 
sırata çıkmıya başlamışlardır. Yolun 
yarısına gelindiği zaman Küçükçek -
mece istasyonuna manevraya giden 
askerlerimiz ve ağırlıklarını getiren 
bir katar girmiştir. Uzaktan başbuğ -
!arını gören Mehmetçikler içten ge • 
len tezahürler göstermişlerdir. Bu
nun üzerine Milli Şef bir yamacın 
kenarına gelerek askerlerimize selam
la mukabele etmişlerdir. 

Bundan sonra yoluna devam eden 
Milli Şefimiz bir bağ evine tesadüf 
etmişler ve evi görmek arzusunu ız
har buyurmuşlardır. Ev sahibinin kü
çük oğlu Milli Şefi karşılı yarak: 
"-Yuvamıza hoş geldiniz!,, demiş

tir. Küçüğün elini sıkan Milli Şefi • 
miz ev sahibine afiyetle, güle güle 
oturmaları temennisinde bulunmuş· 

tur. 
Bundan sonra refakatindeki zevat

la birlikte bağa doğru gitmişler ve 
burada İstanbul valisi ve belediye re
isi B. Lutfi Kırdar tarafından karşı
lanmışlardır. Milli Şefimiz buradaki 
köşkün tarasasından Florya'yı seyre
derek validen plajlar ve halkın deni
ze ne derece yakınlık gösterdiğini bun 
dan ne şekilde istifade ettiğini sor· 
muştur. Vali verdiği cevapta:"- İki 
yandaki kısımlar halkın parasız gir -
mesine mahsustur. Harem'de de bu 
şekilde parasız bir plaj yaptık. Büyük 
bir sükse yaptı. 

Milli Şefimiz buradan sonra Flor
ya'da yeni yapılmakta olan gazinoyu 
gezerek izahat almışlar ve halk tara
fından alkışlanmışlardır. Eski Millet 
Meclisi reisi ve sabık Milli müdafaa 
vekili general Kazım Özalp bu sırada 
Floryaya gelerek Cümhurreisine ta
zimlerini sunmuştur .. Milli Şef Kazım 
Özalp'a iltifatta bulunarak beraberle
rine almışlar ve beraberce köşke git
mişlerdir. 

Cümhurreisimiz bu geceyi Florya 
köşkünde geçireceklerdir. 

Mareıal (akmak 
İstanbul' a gitti 

Genel Kurmay Başkanımız Mareşal 
Fevzi Çakmak, büyük Trakya manev· 
raların fa bulunmak üzere dün akşam 
saat 19.25 ekspresine bağlanan hususi 
vagonla İstanbul'a hareket etmiştir. 

Muhterem Mareşalı istasyonda şeb 
rimizdeki vekillerden bazıları ile ge· 
neraller, vekaletler ileri gelenleri, ve 
emniyet direktörü uğurlamışlardır. 

Kalabalık bir halk Genel Kurmay 
Başkanımızı hararetle ~!kışlamıştır. 

Moskova'da 

Askeri heyetler 
dün toplandılar 

Moskova, 12 a.a. - Fransız, İngi
liz ve Sovyet askeri heyetlerinin ilk 
toplantısı bugün harbiye komiserli
ğinde saat 11 de yapılmıştır. Toplan
tı saat 18 e kadar devam etmiştir. 

Bundan böyle heyetlerin her gün 
iki içtima akdetmeleri tekarrür ey
lemiştir. 

Sovyetler Birliğine kredi 

Stokholm, 12 a.a. - Dagens Nyhe
ter gazetesinin yazdığına göre, İngil
tere ve Fransa, Sovyetler Birliğine 
esasen son zamanlarda mühim surette 
kuvetlenmiş olan donanmasını artır -
mak için yardım edecektir. 

Sovyetler Birliğine modeller ve 
mühendisler verilecek ve harp leva
zımı satın alması için de kredi açıla
caktır. 

Türk • Bulgar 
münasebetleri 

Bulgar gazetelerinin yazdıkları 

Münasebetler dostluk 

içinde inkişaf ediyor 
Sofya, 12 a.a. - Bulgar ajansı bil -

diriyor: Yarı resmi "Dnes,, gazetesi, 
başmakalesini, bulgar - türk münase
betleri hakkında Ulus gazetesinin 
makalesine tahsis ederek- büyük mem
nuniyetini bildirmektedir. 

"Dne\" diyor ki: 
Bulgar • türk münasebetleri hiç 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Dahiliye Vekilinin ledkikleri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Dahili

ye vekili B. Faik Öztrak bugün vali 
ile birlikte elektrik idaresine giderek 
pasif korunma kaidesine göre yapıla
cak manevrada elektrik fabrikası ve 
tramvayların hava tehlikesinden ko
runması işi etrafında tetkiklerde bu
lunmuştur. 

Milli Müdafaa Vekili İstanbul' da 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Milli 

Müdafaa vekili General Naci Tınas 
bu sabah Ankara'dan !stanbul'a gel
miştir. Vekil Haydarpaşa'da general
ler ve askeri erkan tarafından karşı
lanmıştır. General Naci Tınas manev
ralarda bulunmak üzere salı günü 
Trakya'ya gidecektir. 

Hitler Ciano görüşmesinden sonra 

Almanya hareket 
arifesinde midir? 

Her yerde askeri nakliye vasıtaları görülüyor 

benzin satışı vesika usulüne tabi tutuldu 

ALMAN GAZETELERİ YUKARI 
Sİ LEZY A'YI DA İSTİYORLAR 

Berchtesgaden, 12 a.a. - Von Rib- bir gezinti yapmak üzere bu sabah o .. 
bcntrop öğle üzeri, şimdi Hitler'in tomobille Salzburg'dan hareket et .. 
bulunduğu Berchtesgaden'e gelmiş - ıniştir. 
tir. İtalya Hariciye Nazırı sonra Bercb 

Kont Ciano, Bavyera dağlarında (Sonu 7. inci sayfada) 
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HEDEF • • 
Efkan Danzig üzerine (ekip .. 
baıka bir yere hücum 1 

Salzburg görüşmelerinden sonra 

Macaristan tazyik 
edilmek isteniyor 

Mihver dostu Macaristan şimdilik Danzig'ten 

çok daha az mukavim telakki edilmektedir 
Berlin, 12 a.a. - Havas muhabiri 

bildiriyor: Angriff gazetesi, arazi va
ziyeti ile alakadar sulh muahedeleri
nin tadili meselesini, Salzburg'da gö
rüşülen noktaların birisi olarak gös -
termekte ve devamlı bir sulhun ancak 
Trianon ve Saint - Germain muahe
delerinin tadili ile kabil olabileceğini 
söylemektedir. 

teşebbüslerde bulunmalarının müste • 
had olmadığını gösterir gibidir. Hi • 
maye altındaki Slovakya ile mihver 
devletlerinin dostu olan Macaristan 
arasındaki münasebetler daima çok 
gergin bulunmuştur. Bu güçlükler, 
her dakika bir müdahaleyi mucip ola
bilir. 

Almanya'nın Macaristan 
iiz.erind eki tesiri eri 

Diğer taraftan, Berlin'de, Kont 
Csaky'nin son zamanlarda B. von Rib 
befltrop'a yaptığı ziyaret bahsinde Paris, 12 a.a. - Ciano - Ribbentrop 
Berlinde büyük ketumiyet muhafaza 

mülakatından bahseden Jur diyor ki: 
olunmuştur. B. Hitlerin Budapeşteyi Son haftalar zarfında Almanyanın 
ziyaret edeceği de kati surette yalan- Macaristan üzerindeki tesirlerinin 
!anmaktadır. 

Fakat Angriffin bu' mülahazaları, arttığı müşahede edilmekten hali kal-

mihver memleketlerinin Balkanlarda (Sonu 7 inci sayfada) 

llllllllllllllllllllllll 

Bir de başka rivayet var: 

Musolini İngiltere Fransa ve 
Almanya arasında tavassut 

yapacak konferans toplıyacak 
Londra, 12 a.a. - Financial Times l Danzig mühim zorluklar göster

gazetesi, Ciano - Von Ribbentrop mü- mekte devam ediyor. Fakat gümrük
lakatının neticeleri. h~kında. tefsir- ler.n:~s~esi p_ek a:a halledilebilir. Mu
lerde bulunmaktan ı!itınap edıyor ve solını nın Hıtler'ı alelacele bir hare-
diyor kit (Sonu 7 ıncı saytada) 
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Pazar müsahabeleri 

Çocuk ve adam 

·Bir döviz 
kaçakçıhğı 
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- HAREKET HER YAŞTA ~AZIM OLAN BlR GIDADIR. -

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Güm

rük muhafaza teşkilatı bugün bir dö
viz kaçakçılığı işini meydana çıkar
dı. Merkezi Atina'da bulunan Hariti

tis bankasının İstanbul şubesinin son 
zamanlarda döviz işlerinde bazı şüp

heli rol oynadığı zehabı hasıl olmuş 
ve hu şubenin muamelatı uzaktan tet 

kik edilmiye başlanmıştır. Tetkikler 
neticesinde müsbet deliller bulunmuş 

ve bankada bir kontrol yapılarak mü
dür sorguya çekilmiştir. Şubenin A

tina'daki merkez namına açtıkları he

sapta türk parasını koruma kararna
mesi hükümlerine muhalif şekilde 

yarım milyon mikdarındaki kredi ve 
tevdiatı alakalı makamlara haber ver
meden gizlice muameleden geçirdiği 
anlaşılmıştır ve mesele bu şekilde ad
liyeye intikal etmiştir. 

Yüksek lktısat ve Ticaret mekte• 
bi talebeleri, Kadıköy tramvay tir· 
ketine müracaat etmiıler ve §Öyle 
bir talepte bulunmuılar: 

Zirai plôsmanlar için 
milyon lira ayrıldı 

Bu son yirmibet yılda pedagoji 1 de eder. Herhangi bir çocuğun mek
aleminde büyük inkılaplara ıahit tepteki mesai hayatından az çok i -
olduk. Avnıpa'nm her tarafında ve lerde nasıl bir insan olacağını tah -
Amerika'da hemen her yıl tedrisa- min etmek bir dereceye kadar 
tın ıekillerine, mektep disiplinleri- mümkündür. Sınıfı daima güzel 
ne, programların ıslahına, mesleki notlar alarak geçnıif, muallimlerin 
bilgilere dair yeni prosedeleri mü- teveccühünü kazanmıf, kendisini 
na.kata etmek için kongreler akde· bütün arkadatlarma sevdinnit olan 
diliyor bir kaç yılda bir de büyük bir talebenin hayat mücadelesine a
ıehirlerden birinde terbiyeciler, ru- tıldığı zaman akranları arasmda te
hiyatçılar, fiziyoloji mütehassısları rakki ve tefeyyüz etmesi büyük bir 
beynelmilel toplantılar yapıyor, ta· ihtimal dahilindedir. Halbuki be • 
lim ve terbiye meselelerini görütil· den sahasında bu tamamiyle aksine
yorlar. dir. Lisede iken cimnastiğe olan me-

Vücuda getirilmek istenen ısla • rakı saikasiyle kotan, atlıyan, tır • 
hatm fikre olduğu kadar bedene manan, her gün vücudunu itleterek 
de tamil olduğunu tükranla söyli • adalelerini kuvetli Mr hale koyan, 
yebHiriz. Almanya'da, Fransa'da, mütenasip canlı bir genç hayat aa • 
Belçika'da, Danimarka'da toplanan hasına atdıp bir büroda on be§ sene 
pedagoji kongrelerinde beden ter· çalııtıktan sonra o atik 0 çevik gen
biye.sine programlarda daha mü- cin vücudunu yağ kaplamı§, karnı 
hinı bir yer verdiklerine ıahit ol· Öne çıkmıı, kotmak atlamak tır
duk. Mütehassıs terbiyeciler elbir- manmak kabiliyetini kaybetmİ§ 
lifiyle Montaigne'ın vaktiyle söyle- hantal bir adam haline gelmi§ ol
diği sözleri aynen tekrar ediyorlar: duğunu hayretle görürsünüz. Çün • 
terbiye etmek istediğimiz, bir fikir kü vaktiyle mektepte yaptığı id
veya bir beden değildir, bir adam- manları terketmi§, vücudunu itlet -
dır l mi ye fırsat veya vakit ( ! ) bulma-

Şimdi artık evladını mektebe ve- mıttır. Bir de zamanımızda insan -
rirken kimse: okusun alim olsun! tarın mai,etini temin hususunda 
demiyor. Oğlum talinı ve terbiye adalenin pek az rolü vardır. Her İ§ 
görsün adam olsun! diyor. Adam ise kafa ile görülüyor. Onun için fikre 
ruh ve cisimden te§ekkü) eder. Bun- ait faaliyetler muhtelif şekillerde 
larm ikisi biribirini tamamlar. Bu tecelli ettiği halde, beden tabiatiy • 
ıebepledir ki ilk mekteplerde, lise le ihmal ediliyor. Kendini hamla§ • 
ve kolejlerde beden terbiyesi mec - maktan korumak için yegane çare 
huri dersler ~ırasına girmi~tir. Va - hiç fasıla vermeden daima cimnas . 
kıa cimnaatik denilen ve uzviyeti tik yapinaktır. Vücudu her gÜn it • 
terbiye ve takviye eden bu faydalı )etmek yüz yıkamak kadar tabii bir 
vasıtadan hakkiyle istifade edile- itiyat haline gelmelidir. 
miyor. Ona lüzumu kadar zaman Bazı ya§lr başlı kimseler bir me • 
ayrılmıyor, beden laboratuvarları sireye, bir kır gezintisine gittikleri 
mahiyetinde olan cimnaatik salon • vakit içlerinde köklenmit olan 
farı tam iilat ve edevatla teçhiz e· gençlik ateşi alevlenir ko§mak, at -

dilmit değildir, mekteplerin hepsin- lamak, tırmanmak isterler. Halbuki 
de duı ve pistler yoktur. Fakat ne biraz koşunca solukları kesilir, iki 
de olsa cimnastiğin çocuklar ve mü- metre genitliğinde bir hendekten 
rahikler için lüzum ve ehemiyeti atlıyamazlar, bir ağaca tırmana • 
prenaip olarak kabul edilmittir. mazlar ve sonra kemali teessürle, 

Ancak çocuk ve mürahikler bir hey gidi gençlik! ben mektepte ko
kere adam sırasına geçtiler mi vü- ıularda hep birinci gelirdim, bir 
cudun aıhatini ve inkiıafını temine hamlede ~kuli iplerin tepesine tır
hizmet eden cimnastiğin bütün bu manırdıml manilerden kut gibi 
faydalannı inkar ederler. Mektep atardnn! derler. 
aıralannda tahsilde iken, aman oğ- Görülüyor ki faaliyetten kalan 
lum icmnastik yapsın, gürbüzleısin> adaleler kudret ve kabiliyetini C:le 
becerikli, çevik bir insan olsun di • kaybediyor. Adalenin zekası körle
yen babalar lise tahsilini bitirdik • niyor. 
ten sonra evladlannın beden faali- O halde eğer bütün hayatımızda 
yetine tamamiyle lakayd kalıyor ~ bedenimizin kabiliyet ve kudretini 
lar. Hatta yaıı yirmiyi bulan bir 
genç ıevdiği bir spora fazla tema -
yül gösterirse, haylaz olmak ihtima
li babasmı vesveseye düıürüyor. 
Liseden üniversiteye geçen bir de· 
likanh daha küçük ya§ta bir ibadet 
gibi cimnastiğe gönül vermitse, ar
tık bir daha vücudunu işletmeyi ha
tırından bile geçirmiyor ve yafı 
ilerledikçe beden faaliyetlerinden 
uzaklatıyor. Hele mesela kırk kırk 
bet yatlarmda cimnastik yapmak 
ona bir züppelik gibi geliyor. Çok 
kere hatuna gelmittir. Atıl bir büro 
hayatı geçirmek yüzünden semir • 
miye ve göbek salıvermiye baıla
mıt kırklık veya ellilik bir dostu • 
ma biraz cimnastik yapsanız 1 dedi
ğim zaman, guya vücud ekzersizle
ri gençlere mahsus imiı gibi istiğrap 
ile: 

muhafaza etmek istiyonak, her ya· 

şın nasıl yemek gıdasının mahiyeti· 

ni ve mikdarmı tayin ediyorsak, ha
reket gıdasını da öylece hayatın 

her devresine göre tayin ve takdir 
etmeliyiz. Çocuklukta ba§hyan o • 

yun ve cimnastikler mürahiklikte 
tiddetini biraz Jaha arttırmalı, 
gençlikte buna muhtelif mücadele 
sporları karıtmalı, olgunluk ve ke -
mal yatında mutedil sporlar yap . 
malı, ihtiyarlıkta ise vücudun bil • 
tün uzviyetini makul bir tekilde İt· 
letmeli, hareket gıdası hafif ve fay
dalı olmalı. Vücudu itletmeli, fakat 
yormaktan sakınmalıdırlar. 

Maliyede bir tayin 
Maliye Vekaleti bütçe kontrol u

mum müdürlüğü müdür muavini B. 
Fevzi Magat 70 lira maaşla ve terfi su
retiyle şube müdürlüğüne tayin edil
miş ve yeni vazifesine başlamıştır. 

Vekaletin genç ve değerli uzvuna 
yeni işinde muvaffakiyetler dileriz. 

Yeni İzmir defterdarı 
İstanbul irat ve 

servet vergileri mü 
dürü B. Mümtaz 
Tarhan'ın İzmir 
defterdarlığına 90 
lira maaşla terfian 
tayin edildiğini e
velce yazmıştık. 

B. Mümtaz Tar
han, hafta içinde 

Ankaraya gelerek 

vekaletle temas et

B. Mümtaz 
Tarhan' 

miş ve dün akşam İstanbul'a hareket 
etmiştir. Yeni İzmir defterdarı İstan
bul'da birkaç gün kalarak yeni memu
riyeti mahalline gidecektir. 

B. Mümtaz Tarhan Maliye kadrosu 
içinde çalışkanlığı ve bilgisi ile tanın
mış değerli ve genç bir idare uzvudur. 
Yeni vazifesini de şimdiye kadar ol
duğu gibi muvaffakiyetle başaracağı
nı muhakkak sayarak kendisini tebrik 
ederiz. 

ll-IAVA 

tE~ 
Dün yurtta yer yer 

yağışlar oldu 
Dün şehrimizde hava ekseriyetle 

bulutlu geçmiş, rüzgar garpden sani
yede en çok 5 metre kadar hızla es· 
miştir. Günün en yüksek sıcaklığı 30 
derece kaydedilmiştir. Yurdda hava 
Ege'nin cenup kısımlariyle Doğu A
nadolu'da az bulutlu, Karadeniz kıyı
lariyle Trakya'da çok bulutlu ve ya
ğışlı diğer bölgelerde bulutlu geçmiş
tir. 24 saat içindeki yağışların kare 
metreye bıraktıkları su miktarı Ye
şilköy'de 1, Manisa, Çorum ve Tos
ya'da 2, Sinop ve Bursa'da 3, Yalova, 
Şile ve K.ars'ta 4, Gerede'de 5, Değir
mendere'de 8, Kemalpaşa'da 13, Zon
guldak'da 30 kilogramdır. 

Hava cenup Anadolusunda durgun 
geçmiş, Rüzgarlar Ege'nin cenup kı
sımlariyle orta Anadolu'da garp, di· 
ğer bölgelerde umumiyetle şimalden 
saniyede en çok 6 metre kadar hızla 
esmiştir. En yüksek sıcaklıklar Af
yon'da 28, İzmir, Konya ve Mersin'de 
30, Antalya ve Manisa'da 31, lslahi
ye'de 32, Mardin, Elazığ ve İskende
run'da 34, Siirt'de 36, Diyarbakır'da 
38 derece kaydedilmiştir. 

"- Biz, tramvaylarda elektrikli 
reklamlar yapmak istiyoruz. Bun -
dan hem ıirket kazanacaktır, hem 
de biz •.. Böylelikle milli firmalar 
da halka daha yakmdan kendileri· 
ni tanıtmak imkanını bulacaklar -
dır.,, 

Bankanın safi karı 1.820.183 liradır 
Türkiye Cümhuriyet Ziraat Bankası 50 inci hesap yılı olan 1938 

senesine ait bilançosunu tanzim ve umumi murakabe heyetini•n 
tetkikine arzedilmiştir. 

Bu mektepte afitçilik ve propa • 
ganda bir ders halinde okutulur. 
İtin enteresan tarafı, gençliğin öğ • 
rendiği bilgilerden daha mektep sı· 
raaında iken faydalanmıya kalkma
larıdır. Bu hissi, yurdun bütün gelir 
kaynakları~ bu memleket çocukla
rının elinde milli bir imtiyaz halin
de görmek saadetinin müjdecisi 
olarak selamlarız. 

. Bi~ançoya göre, diğer iktısadi sahalarda oldJ'ğu gibi memleke
tı~ z_ıraat hayatındaki büyük kalkınma, 1938 içinde de devam et
mıştır. Eki~ ve istihsal sahası daha çok genişlemiş ve bu hadise, 
h~n~anın zırai sahadaki müspet faaliyetiyle beraber inkişaf et
mıştır. 

Bankanın 938 senesi aktif yekunu 
937 yılına göre 10.400.156 lira fazla -
siyle 142.297.029 liradır. Bu yekunun 
72 milyon lirası, yani yüzde 50.79 u 
zirai plasmanlara, 21.800.000 lirası, ya
ni, yüzde 15.32 si ticari plasmanlara; 
36.500.000 lirası, yani yüzde 25.70 i 
mevcutlara ve malt plasmanlara; 
4.500.000 lirası yani 3.18 i menkul ve 
g~yr.~ menkullere 7.200.000 lirası, ya -
nı yuzde 5.07 si sair muhtelif hesap· 
!ara taalluk etmektedir. 

rin haşerattan muhafazası gibi emel -
lerle uzun zaınandanberi satışı der • 
uhte olunan kükürt, kinin, göz taşına 
bu sene pamuk tohumu ve ıslah edil
miş tohumluk buğday tevzii işleri de 
inzimam eylemiştir. 

Yakın zamanlara kadar bütün 
gençlik en sağlam istikbali devlet 
kapısında arardı. Bence yeni hare· 
min belli batlı faydası, vakitsiz 
yüksek kazanç imkanlarının önüne 
!ed çekerek yüksek kazancı, hususi, 
müsbet, faydalı tetebbüslere bırak· 
mıt olmasıdır. Bir memlekette refah 
~eviyesi için vatanda§ kazancından 
daha esaslı miyar var mıdır? 

Bu miyar, bilhassa bizim gibi ha
yat telakkilerini değittirme yolun -
da olan memleketlerde ferdlerin 
kendilerini, bilgileri ve ihtisasları i
çinde kolay kolay hatıra gelmiyen, 
orijinal sahalarda me§gUI olmala • 
riyle ideal seviyesini bulur. Düşünü
nüz: Yinni sene evel her hangi bir 
türk genci bir tramvay camekanın· 
da elektrikli reklam yaparak para 
kazanmayı hatırına getirebilir miy
di ve böyle bir fikir sahibinin man -
tık ve ciddiliğinden §Üphe etmiyen 
bulunur muydu? 

Bravo gençliğe ... Vatanımızm en 
büyüğünden en küçüğüne kadar bü
tün İt ve hizmetlerini milJi ellerde 
bulundurmak karar ve prensipini 
hakikat yapıyorlar. Bu mesut haki
katler, Atatürk'ten önceki devrin 
birer rüyası idi. 
Sürat 
Kızılcahamam - Bolu • Düzce Ü -

zerinden Adapazarma inecek olan 
demiryoJu İstanbul - Anka.l"a aeya
hat müddetini 8 saate indirecektir. 
Kazancımız 170 kilometredir. 

Bu haberin ne kadar bUyilk bir 
alaka uyandırdığı güç tahmin olu -
nabilir: Yeni hattm daha av an pro
jesi bile yapılmamı§tır. Fakat §İm
diden aabah erken kalkan bir trene 
binerek öğle yemeğini lstanbulda 
yemeyi hesaplıyanlar vardır ve Bo
lu'nun çam ormanlarının kenarla -
nnda kamplar kurmak için hazır • 
)ananlar az değildir. 

Vatanın bağrma dötenen her ye
ni ray bize birçok yeni hakikatler 
getinnİ§tİr. Bolu üzerinden kısa 
Ankara yolu da, bize, en fazla bir 
turizm hattının büyük faydalarını 
gösterecektir. . 

KUTAY 

Bulgaristan'a verilen odun 
kömürü kontenjanı 

İcra Vekilleri Heyeti, evelce Bul
garistan'a verilen 15 milyon kiloluk 
odun kömürü kontenjanına 5 milyon 
kiloluk kömür kontenjanı ilbesini ka 
bul etmiştir. 

Dahiliye Vekaleti mülkiye 
mektebinde talebe okutacak 
Dahiliye Vekaleti, vekalet hesabına 

1939/ 1940 yılından itibaren Mülkiye 
mektebinde talebe okutmağa karar ver 
miştir. 

Zirai istihsale ve bununla alakadar 
muamelelere 938 senesinde tahsis e -
dilen krediler 1937 kredilerinden 6 
milyon lira kadar fazladır. 
28~6 ~a~ılı kanun hükümlerine gö

re çıftçının teşkilatlandırılması yo • 
l~ndaki çalışmalar maksadı daha iyi 
bır tarzda gerçekleştirmiye yarıya • 
cak tedbirlerin alınmış olması dolayı
siyle, bu sene, daha iyi neticeler ver· 
miştir. 

Kooperatifler 

Kredi kooperatiflerini, satış koo -
peratifleriyle tamamlamak gayesi do
layısiy1e, satış kooperatifi vücut bul
muş veya bulabilecek mıntakalarda 

kredi kooperatifleri kurulmuş ve 
mevcutlara ortak olmak istiyenlere 
azami kolaylıklar gösterilmiştir. Ko-

operatiflerin 938 yılında ortaklarına 
verdiği borç paralar 937 den müdev • 
ver mikdarla beraber 22.7 milyon li
raya çıkmış ve sene içinde 10.5 mil -
yon lira matlfıp kaydedilerek 1939 yı
lına 12.5 milyon lira bakiye devredil • 
miştir. 

Kooperatiflerin ihtiyat sermayesi 
de geçen seneye göre 220 bin lira faz. 
lalaşat<1.ft. l.::ıJt.UUU lHa.ya. UCUll) vı..._.,..:i 

tur. 

Karadeniz sahillerinin mısır 
meselesi 

Bünyesinde kesif bir nüfus kütlesi 
barındıran Karadeniz sahili havalisi
nin ziraate elverişli arazinin dörtte 
üçü fındık yetiştirmekte ve ancak 
dörtte birinden hububat alınabilmek · 
tedir. Bu itibarla yemeklik istihsali 
yemeğin azami 4 • 5 aylık ihtiyacına 
tekabül edebilmekte ve halkın yemek
lik ve tohumluğu diğer istihsal saha
larımızdan temin olunmaktadır. Dört 
sene evel şark vilayetlerine seyahat
lerinde bu vaziyeti gören Milli Şefi • 
miz İnönü, balkın ihtiyacını temin e
derken muhtekirler elinde kaldığını 
ve iki misli fiyatına satın almak za • 
ruretine düştüğünü tesbit ederek, bu 
çevrenin mısır ihtiyacının Ziraat ban· 
kası vasıtasiyle temin edilmesini em
retmişti. 

Bunun üzerine faaliyete geçen 
Banka bu vazifeyi büyük bir itina ve 
hassasiyetle tahakkuk ettirmiye ça -
lışmış ve o tarihten beri her sene hal· 
ka ihtiyacı olan mısın bedeli fındık 
satışlarından sonra ödenmek şekliyle 
ve en müsait fiyatla tevzi ve temin 
eylemiştir. 

Köylünün sıhati"ve zirai mahsulle· 

Bankanın •ermayeıi 

Banka kanunu ile yüz milyon lira 
olarak tesbit edilmiş olan sermayesi
nin tahsil edilmiş kısmı 32.925.000 li -
raya baliğ olmuştur. Her yıl hazinece 
büdçe tahsisat yekOnunun yüzde ya -
rımı nisbetinde verilen tahsisattan 
1928 senesine ait olan 1.231.000 lira 
da bu sene içinde sermayeye inzimam 
edecektir. Bankaya vaki mevduat ye
kunu süratle kabarmaktadır. Tasarruf 
depoları geçen seneye nazaran 4.305 
lira alelade mevduat da 2.240 milyon 
lira artmış ve umum mevduat mikda· 
rı 90 milyon liraya ulaşmış bulunmak
tadır. 

Bankanın esas maksadı olan zirat 
kredilerin yanında banka mevduatı -
nın tenmiyesi gayesiyle tüccarlar mua 
melatı da mevduatın çoğalması nisbe
tinde inkişaf etmektedir. 

Ticari muamelat 1935 yılının 13.477 
milyon lirasına mukabil 21.877 milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

Bu meblağdan: 
5.650 milyonu senetler cüzdanı 
4.058 ,, avanslar 
6.054 ,. Borçlu hesabıcariler 
4.597 ,, İştirakler 
1·517 " Sair muhtelif borçlular 
teşkil etmektedir. 

Banka hizmetleri 1938 yılında da 
mühim inkişaflar göstermiştir. çcı.. 
satışı, havale vesikalı, vesikasız senet 
"~~'U,.&J uc:t~lUÇ• Vç"' ~ÇV .lt:l. Ud'lrC!CrJylc 

dıger resmı ı.la1relerın vezned'1rl•6• ıi"' 
leri çok yüksek bir hacimdedir. 
Bankanın 1938 senesi karı geçense

neden 1,044,000 lira fazlasile 1.820.783 
liradır. Banka matlubatından mühim 
bir kısmının % 3 faizle taksitlendi -
rilmiş zirai ikrazlar teşkil ettiğini na
zarı dikkate alınırsa istihsal edilen 
neticenin ehemiyeti daha bariz bir 
şekilde tebarüz eder. 

Zirai faizler 

Mesaisini türk köylüsünün ylik • 

selmesine hasretmiş olan Ziraat Ban
kası her vakit ve imkandan istifade 

ile köylünün yükünü hafifletmiye 

çalışmaktadır. 1938 senesi zarfındaki 

tetkiklerin vermiş olduğu hayirli ne

ticeler zikre şayandir. Filhakika bu 
sene içinde zirai krediyi genişletmek 
ve ucuzlatmak hususundaki araştır • 
malar müsbet neticelerini vermiştir. 

Şimdiye kadar kredi ve satış koope -
ratiflerine % 7.5 faizle açılmakta olan 
kısa vadeli kredilerin faizi % 5.25 e 
ve bankanın müstahsile doğrudan doğ 
ruya açtığı ve vadeleri beş seneye ka
dar olan orta vadelilerle daha uzun 
vadelilerin faizleri % 8,5 dan 6 ya ten 
zile imkan hasıl olmuştur. 

Bu yattan sonra cimnastik ya
pılır mı? diye aözlerime inanmak 
istemezler. Hulasa çocuk için fay • 
d ıuını teslim ettikleri vücut idman • 
larmm olgun bir adam için lüzumu
na inanmak istemezler. Halbuki en 
ufak bir mülahaza usul tahtmda 
yapılacak beden faaliyetlerinin ol· 
gun insanlara çocuklardan daha el
zem olduğunda tereddüd bırak. 
m~z. 
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Köylünün zirai aletler, çift hay • 
vanları ve sair zirai malzeme tedari -
ki hususunda da banka müstahsile 
azami yardımı yapmaktadır. 

Medeni ve suni hayat tabii bir 
tekilde hareket gıdası kafi derece· 
de almaktan bizi mahrum etmekte
c ir. Bu ihtiyacı kar§rlamıık ve yedi
ğimizi övütmek için suni bir vasıta
ya müracaata mecbur ediyor ki o 
da haf tanın muayyen günlerinde 
- ınümkün ise her gün • muayyen 
Sı\atlerde yapılacak cimnastikler -
di~. 

Çocuk, sevki tabii ile hareket ih
tiyacını tatmin için bir an yerinde 
d ·ırauıaz, mektepte sınıftan tenef • 
füse çıkan talebenin halini görmek 
kafidir. Bahçeye çıkan çocuklar ko
§ar, atlar, itişir, tırmanır, haykırır, 
vürudunu işletir. für memuru, bir 
mağaza i§çisini dütünelim. Bu ha • 
reket ihtiyacını gidermek için yürü
mel.;:ten batka ne yapabilir? Yürü • 
me!i: İ!e katiyen kifayet etmez. Ek· 
aeriya ona da imkan kalmaz, çün • 
kü işinin batma biran evel gidebil -
mek ve vakit kazanmak için tram • 
vaya> otobüse binilir. O halde vü • 
cudun şişmemesi, hantalla,maması 

için suni bir vasıtaya müracaat et
mek lazım. Çocuğun oyunla temin 
ettiii faaliyeti büyük adam .metod 
d .. :::::..1de vücudunu iıletmekle el -

Ne var, ne yok? 
Otobüste bir arkadaşınıza rast • 

/arsınız. Merhabalaştıktan sonra.ilk 
suali şu olur: 

- Ne haber? Yeni ne var, ne yok? 
Düşünmiye bile lüzum görmeden 

cevap verirsiniz: 
- Hiç, ne olacak! 
Kahvede arkadaşınız gazetesını 

bitirip katlamıştır. Bu kadar uzun 
-~~r mütaleadan sonra ondan bir şey 
ogrenmek emeliy/e sorarsınız: 

- Gazetede n~ haberler var? 
Başını dalgın bir tavırla kaldırır 

gülümser ve: ' 
- Hiç, hep aynı IJeyler, diye söy

lenir. 
Fakat insaf edelim, daha ne ol • 

sun istiyoruz? Yer yerinden mi oy
nasın, tufan mı olsun, zelzele her 
tarafı hakile yeksan mı etsin? 

Gazetelere şöyle bir göz gezdi
rin: harp sözleriyle dolu sirke gibi 
keskin nutuklar, binlerce tayyare -
nin, yüzlerce fırkanın iştirakile ya
pılan manevralar, Uzak Şark'tan ge
len tebliğler: bir haftada 30 bin 
çinli öldü, on günde yetmiş bin ja
pon maktiıl düştü. Yüz Sovyet tay
yaresi düşürüldü. Beş yüz japon 
tayyaresi iskat edildi. 

Gazetelerin yalnız bir say/asın • 
daki serlevha/ar asabı bir hayli bo
zacak sansasyonel haberlerle dolu. 
Her yerde huzursuzluk, kararsızlık 
ve her yerde hadise, hAdise, gene 
hadise. 

Ôyle ki şimdi bir tek güne sığan 
hadiseler harptan evelki A vrupa'da 
bir ay zarfında bile vukua gelmez
di. 
Dışarda kavga, gürültü, beyaz 

harp, mavi harp, sinir harbı, mek
tup harbı, radyo harbı, dünyanın 
daha görmediği harpların envaı 
türlüsü, içerde organizasyon, inşa, 
imar, hazırlık. Velhasıl, dünya her 
gün bize göz kamaştırıcı bir sürü 
yenilikler getiriyor. 

Buna rağmen, sokakta bana rast
Jıyarak: "ne var, ne yok,, diye so -
racak olur da "hiçi" cevabını alır· 
sanız, kusura bakmayın, eski bir 
alışkanlıktır bu! • • • 

Bıldırcın mı avlıyorlar? 

Dıt Mogolistan'da seniz aada· 
ıı 2harp hala devam ediyor. Dün· 
kü gazetede japon ajansmm tel
grafını okumutsunuzdur: 74 aov· 
yet tayyaresi düıürülmü,, buna 
mukabil üslerine dönmiyen ja
pon tayyarelerinin miktarı ikiyi 
geçmiyormut 1 

Makineler araıında cereyan e
den modern harbin §artları bu· 
~ün herkesçe malum olduğuna 
göre böyle bıldırcın avlar gibi 
nefesle tayyare düıürenlere fa§· 
mamak kabil değil. Fakat böyle
likle haarm tarafın propagandası· 
nı yaptıklarmı da düıünmeli de
ğiller mi? Öyle her gün elli, yüz 
tayyaresi düttüğü halde kılma 
halel gelmiyen bir dütman ne 
müthiş bir kuvete malik olmak 
lazımdır! 

Böyle haberlerle kar17ılaştık
tan sonra insanda resmi harp teb
liğlerini okumak için doğrusu it· 
tah kalmıyor. 

Emniyet •a:tı§ı 

Fransa'da son zamanlarda 
kırlardaki sayfiye otellerinin ve 
evlerinin kiralan müthit surette 
pahalanmı§. Bu nispetsiz pahalı
lığm sebebini soran mütterilere 
ev sahipleri "e, ne yapalnn, di
yorlarmıt, bir harp çıkarsa bura
sı Paria'e benzemez, 1'mniyet i
çinde rahat rahat oturursunuz.,, 

Eskiden hava, manzara, su, 
eğlence için kiralara za~ yapıl· 
dıimı bilirdik. Şimdi bunlara bir 
yenisi ekleniyor demektir: em· 
niyet zammı l 

Düzeltme 

Evelki günkü yankılar aütunu
muzda Cümhuriyet Halk Parti -
mizin memleket kültürüne ve 
halk terbiyesine yaptığı hizmet • 
lerden bahseden "Halkevleri,, 
yazısında bu adların adedi yanlıt 
dizilmittir. Halkevlerimizin bu -
gün yekununun 373 ü bulduğunu 
takdirle ve iftiharla tekrar kay· 
dederiz. 

Sütlerini değerinden eksik fiyatla 
toptancılara vermiye mecbur olma -
malarını temin için koyunculara ve -
rilmekte olan kredilerin büyük baş 

hayvanlara da teşmili imkan ve çare
leri aranmaktadır. 

Bütün bu hadiseler, bu en eski mil
li müessesemizin şerefli vazifesine 
büyük bir muvaffakiyetle devam etti
ğini isbat etmektedir. Ziraat Banka • 
sının manevi şahsiyetinde bu memle
ketin mayası olan türk çiftçisinin re
fah seviyesi miyarını bularak, bu 
müsbet çalışmanın gittikçe verimli -
leşmesini temenni eder, bize bu kaı.:hr 
güzel bir iş bilançosu getiren bankw;ı 
tebrik ederiz. 

ithal ve ihracı yasak maddeJ,,r"n 
bir listesi yapıldı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 
muhtelif zamanlarda kanun ve karar
namelerle Türkiye'ye ithali ve Türki
yeden ihracı yasak veya kayıt ve şar
ta bağlı veya ithal ve ihracı inhisar al
tında bulunan maddelerin bir listesini 
yapmıştır. Vekalet gümrüklerimizde 
bu maddelerin kolayca bulunabilmed
ni temin maksadiyle listeyi teksır et· 
tirerek bütün gümrüklere kafi miktar
da göndermiştir. 
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Yugoslav Baıvekili 
İlalyadan döndü 

B. Svetkoviç karşılıkh 

anlayıştan bahsediyor 
Triyeste, 12 a.a. - Faşist teşekkül

lerini ziyaret etmek üzere dün Tries
te'ye gelmiş olan Yugoslav başvekili 
Svetkoviç, otomobille memleketine 
dönmüştür. 

Yugoslav Baıvekilinin 
söyledikleri 

Triyeste, 12 a.a. - Faşist rejimi 
başarılarını tetkik etmek üzere bura
ya gelmiş olan Yugoslav başvekili 
Tsevetkoviç hareketinden evel yap
tığı beyanatta faşistliğin sosyal te
§ekkülleri hakkındaki takdirlerini 
bildirmiş ve şunları ilave eylemiştir: 

İtalya ile Yugoslavya arasında 
mevcut münasebat ve dünyanın bu 
kısmında mevcut menfaat birliğimi
zin muhafazası, riyaset etmekte oldu
tum hükümetin en mühim direktifle
rinden biri olması dolayısiyle, İtalya
ya yaptığım bu kısa ziyaretin karşı
lıklı anlayışı kuvetlendirmeye ve iki 
milleti biribirine daha ziyade yakın
laştırmıya hizmet edeceğini zannedi
yorum. 

Türk - Bulgar 
münasebetleri 

(Başı 1. ci sayfada ) 
bir zaman gerginleşmemiş, yarı res -
mi türk gazetesinin bu makalesi, Av
rupa'daki endişe verici •aziyetten 
müteessir olmaması imkansız bulu • 
nan Balkanlar umumi havasının ra -
hatlanması bahsinde büyük bir ehe • 
ıniyet arzetmektedir. 

Gazete, bundan sonra. B. Köseiva
nof'un son zamanlarda Ankara'ya yap 
tığı ziyareti hatırlatmakta ve bu zi -
yaretin türk - bulgar dostluğunun sa
mimi bir tezahürünü teşkil eylediğini 
tebarüz ettirdikten sonra sözlerine 
ıöyle devam eylemektedir: 

Muhterem türk devlet adamları, bu 
siyaret esnasında, Bulgaristan siyase
tinin sulhperver mahiyetini anlamıt -
hr v• ı--•...-- .. _..-T ~·ı ııe bera-

1 
ber, iki komşu devletin dostluk için -
de yaşıyacaklıırını "fC: oulh ,. .......... rnt 
u.ıı, ... -tel.irliı7i _ahzaar.tini . . 
yeceklerini beyan etmişlerdir. 

Avrupa'daki endişe verici vaziyet 
içinde, Bulgaristan, mutlak bir bita· 
raflık muhafaza etmekte ve gerek 
komşuları ile gerek büyük devletler
le dostluk münasebetleri halinde ya -
ıamaktadır. Türk harici siyasetinin 
Ebedi Şef Atatürk tarafından konu
lan "yurtta sulh, dünyada sulh,, pren
ıipi, Kıral Boris'in hakimane idaresi 
altında başvekil Köseivanof'un takip 
ettiği bulgar harici siyasetinin de 
prensipini teşkil eder. 

Slovo gazetesi de, aynı münasebet
le Bulgaristan ve Türkiye arasındaki 
münasebetleri ba'ıis mevzuu etmekte 
ve şöyle demektedir: 

Balkan harbından beri, iki memle -
ket arasındaki münasebetler, daimi bir 
dostluk havası içinde inkişaf eylemiş
tir. Türkiye'ye karşı, evelce olduğu 

gibi gene aynı iyi hissiyat ile müte · 
hasais bulunmaktayız. Şurasını teba -
rüz ettirelim ki türk komşularımız -
dan, dostluklarından başka bir şey 
istemiyoruz. 

Amerikadan 
Fransa ve İngiltere'ye 

silôh ! 
Vaşington, 12 a.a. - Amerika bir -

leşik devletleri hükümeti, Fransaya 
ihraç edilecek kırk milyon dolarlık si· 
lalı ve mühimmat için lazımgelen per
rtıiyi vermiştir. İhraç edilecek malla -
tın otuz beş milyon dolarlık kısmı tay 
}'aredir. Bu permi, yeni bir silıih ihra
cı anlaşması mucibince verilmiştir. 
Amerikanın İngiltereye verdiği si -

lah ve mühimmat ihracı permileri de. 
}'ekun olarak kinunusanidenberi, 20 
milyon dolan buJmuştur. 

1939 senesinin ilk yedi ayı içinde 
'lerilen permilerin umumi yekunu da 
120 milyon dolarlıktır. 

Mısır kabinesi 
fskenderiye. 12 a.a. - Mısır kabine 

•i it.tifa etmiştir. Kıral istifayı kabul 
•tınemi şti r. 

iki Türkün idamı 
Sofya. 12 a.a. - Filibe mahkemesi, 

~omşu bir memlekete askeri malfımat 
\>eren iki Türkü idam ve üç bulgarı 
~hapis cezalarına mahkum etmitşir. 
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DÜNYA HABERLERi 
c DÜNKÜ ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
Tiençin için Tokyodaki 

müzakereler durdu! 
Japonya İngiltere ile yeni müzakerelere 

girmeyi bazı şartlara tabi tutuyor 
Tokyo, 12 a.a. - Siyasi mahafilde Tiençin vaziyetinin vahim

leşmesinden korkulmaktadır. Filhakika en mühim meselelere ln
giltere henüz cevap vermemiştir. 

Domei ajansı, vaziyetteki vehametin mütemadiyen arttığı.nı _ve 
Japonyanın İngiliz siyasi entrikalarından mütezayit bir ınfıal 
duyduğunu kaydeylemektedir. 

Tiyençin heyeti dönüyor ı 
Tokyo, 12 a.a. - Tokyo'daki ingiliz Mançuri'de 

• japon müzakerelerinde Tiençin ma
kamatını temsil eden heyet reisi ge -
neral Muto. ingiliz siyasetinin işleri 
sürüncemede bırakmak oldllğunu mü
şahede ettiğinden heyetin daha fazla 
Tokyoda kalmasına lüzum görmedi • 
ğini ve binaenaleyh pazartesi günü 
Tiençine döneceğini bugün hariciye 
nazırına bildirmiştir. 

Bunun üzerine hariciye nazırı Ari
ta nezaret erkanını toplamış ve şu 
karar ittihaz olunmuştur: 

1 - Londradan gelecek olan tali -
mat üzerine müzakerelere yeniden 
başlamak hakkını japon hükümeti mu 
hafaza eder, 

2 - J aponyanın İngilterenin tek -

Harp aleyhdar1 

japon askerleri 
Hong - Kong, 12 a.a. - Şekiai ajan

sı bildiriyor: 

rar müzakerelere başlamak teklifini 
ancak gelecek yeni talimat müzakere
lerin muvaffakiyetini temin edecek tir. 
mahiyette olursa ve eğer İngiltere iyi Çinlilerin bir muvallakiyeti 

İtimada şayan ecnebi haberlerine 
göre Mançuri'deki japon ordusunda 
bilhassa Mogol hududunda muhase 
mat başladıktan sonra sık sık harp a
leyhinde hareketler baş göstermiştir 
Söylendiğine göre 470 japon zabit ve 
efradı muhakeme edilmek üzere mu · 
hafaza altında Dairen'e gönderilmiş-

niyet gösterecek bulunursa kabul e -
decektir. 

Kıral Karol Bükreıte 

Kabineyi topladı 
Bükreş, 12 a.a. - Kıral Karol ve 

Veliaht, Akdenizde yaptıkları gezin -
tiden bugün Köstence tarikiyle Bük
reş'e dönmüşlerdir. Kıral kabineyi 
derhal içtimaa davet etmitşir. 

Hong - Kong, 12 a.a. - Şekiai ajan
sı bildiriyor: 

Geçenlerde takviye edilen çin kı 
talariyle milli milis kuvet1eri son gün 
lerde Wangmoon, Jimshan, Yengtin -
lo ve Şungshan mıntakasiyle Kanton 
deltasında karaya çıkarılan japon ku
vetlerine karşı dün taarruza geçmiş -
terdir. Çinliler, düşmanı geri püskürt 
meğe muvaffak olmuşlardır. Japon 
harp gemilerinden bir kısmı da çekil
meğe mecbur olmuştur. 

İtalyan gazetelerinin tehditleri 

Polonya'ya diyorlar ki : 

İntihar 
• 

sonra 
ediyorsun! 
parçalarız! senı 

B. Bek'e Je diyorlar ki : 

Danıia'i vermezsen bir aün Taymis kıyllınnda Beneı, Neaüs 
ve Zogo konuımalanna iılirik etmek mecburiyetinde kahrsınl 

Roma, 12 a.a. - Danzig hususunda 
iki mihver devleti arasında tam bir 
görüş birliği olmadığına dair. e~n~bi 
neşriyatını İtalyan gazetelerı ınfıal 
ile karşılamaktadır. 
Messagero diyor ki: 

Şunu kaydedelim ki, Danzig Al
manya'yı olduğu derecede ·İtalya'yı 
da alakadar eder. Çünkü Almanya ile 
İtalya arasında tesanüd tamdır. Dan
zig daha umumi bir meseltnin ancak 
bir veçhesidir. Bu umumi mesele de 
şudur: Adaletsizlikleri tebid eden 
sulh muahedelerinin tadili lüzumu. 

Diğer taraftan gazeteler, Danzig'in 
milli metalibatının tatmini pek ala 
Polonya'nın meşru ekonomik menfa
atleriyle telif edilebileceğini ve fa
kat her türlü muslihane hal suretinin 
Polonya'nın emperyalist hırsına çarp 
tığını yazmaktadır. 

Matbuat, Polonya'nın samimi ve 
tecrübe görmüt bir dostluğu unuta
rak karanlık bir akibete atılmış ol
masına teessüf etmektedir. 

Popola di Roma diyor ki: 
Polonya'nın dördüncii bir taksimi

ne şahid olmak istemeyiz. Fakat bir 
ihtilaf çıkarsa, bunun sonu her ne o
lursa olsun Polonya'nın akibeti çok 
karanlıktır. 

"Mesele, gayet basittir ve aşağıda
ki altı şekle inhisar etmektedir: 

1. - Danzig, bir alman şehridir ve 
Almanya'ya aid olması lazımdır. Dan 
zig, ebediyen ortadan kalkmıı olan 
V ersailles zihniyetini temsil etmek
tedir. Esasen serbest şehrin Polonya 
için hayati bir ehemiyeti yoktur. 

2. - Almanlar Danzig'i istiyorlar, 
fakat Polonya topraklarında bir ka
rış yer bile iıtemiyorlar. 

3. - Müstakil bir devlet olarak in
kişaf etmek istiyorsa vaziyeti icabı 
Almanya ile iyi geçinmelidir. 

4. - Polonya, Franıız - İngiliz yar 
dımının verdiği ümidle timdiki tarzı 
hareketinde israr edecek olursa in
tihara ve parçalanmağa doğru yürü
müş olur. Çünkü mihver "1921 tarih· 
li Fransız - Leh muahedesinin Po
lonya'ya Avrupa haritasında verdiği 
mevkii tekrar muhafaza etmesini,, ka
bul etmiyecektir. 

Polonya Danzig meselesinin halli 
için bulunan bütün tekilleri redde
decek olursa Almanya bir gün bu me
seleyi en ağır ve en acı tekilde hal
ledecektir. 

s. - Avrupa'da yalnız dört büyük 
devlet mevcut olduğunu ve kendiıi· 

Yarı resmi "Relazioni İnternazio- nin Avrupa muvazeneıi için elzem ol
nali,, mecmuası, Almanya ile Polon- madığını Polonya'nın bilmesi lizım
ya arasında çıkacak bir ihtilale de- dır. Bek, eğer aksi ıiyaaet takip ede
mokrasiler müdahale ettiği takdirde cek olursa bir gün Timeı kıyılarında 
İtalya'nın, Almanya'nın yanında yer Benea, Negüs ve Zogu arasında yapı
alacağını kaydettikten sonra Var§O- lan konuşmalara iştirik etmek mec
va'ya bir ihtarda bulunarak şimdiki buriyetinde kalır. 

hattı hareketinde israr ettiği takdirde 6. _ Polonya'nın Danzig'i hedef 
"intihar siyasetinin Polonya'nın par- ve Baltık denizini muhtemel bir he
çalanmaaına milncer olacağını,, yaz.

1 

def ittihaz etmesi saçma bir hareket 
maktadır. olur. Çünkil Baltık denizi tamamiyle 

Bu mecmua föyle devam etmekte- Alman donanmasının kontrolü altın-
dir: .mr. 

Daladiye 
blrdenb1re vazifesine 

dönüyor 
Paris, 12 a.a. - Haber alındığına 

göre Akdenizde bir gezinti yapmakta 
olan ve ağustos ortalarına doğru Pa
ris'e avdeti beklenen başvekil Dala
diye, birdenbire tatilini yarırla bıra
karak Paris'e vazifesi başına dönme
ğe karar vermiştir. 

Daladiye, bu sabah tayyare ile 
Hyeres'den hareket ederek öğleden 
biraz evel Villacoublay'da karaya in
miştir. 

Daladiye, saat 12.15 de Harbiye ne
zaretine. giderek Bone'yi kabul et
miştir . 

Avrupa vaztyeU 

kar~ısında 

Japon siyaseti 
Tokyo, 12 a.a. - İyi bir menbadan 

alınan haberlere göre hükümet, Ja
ponya'nın Avrupa vaziyeti hakkında
ki siyasetini tespit eden kati bir plan 
hazırlamakla meşguldür. Bu plan beş
ler komitesinin 15 ağustos toplantısı
na arzolunacaktır. Bu plan ana hatla
rı itibariyle 5 haziranda kararlaştırıl
mış olan ve İmparatorca tasdik edi
len siyasete uygun kalacaktır. 

İngiltere' deki 
ikinci derece 
manevralar 

Londra, 12 a.a. - Pazartesi günü 
Hull civarında yapılacak ikinci dere
ce manevralara mevzu olarak günün 
meseleleri ele alınmıştır. 

Hull serbest şehrinin ana vatana 
avdetine 1939 da karar veren "North
umbria,, ile bol ve modern silahlara 
malik İngiltere arasında bir harp çı
kacaktır. 
Northumbria"nın mühim motörlü 

kıtaatı pazartesi sabahı Hull serbest 
ıehir topraklarına bir yandan girer
ken bizzat Hull'de de isyan çıkacak
tır . 

İngiltere, Northumbria'nın planla· 
rını akim bıraktırmak maksadiyle bir 
çok harp gemisi ve hava kuvetlerini 
gönderecektir. 

Amerika' da 

manevralar 
Vaşington, 12 a.a. - Şark sahilleri 

etrafında tecemmu etmiş 70 binden 
fazla asker bu gece yarısı başlıyacak 
olan manevralara iştirak etmektedir. 

Bu kuvetler Amerika'nın şark sahi
lini melhuz bir taarruza karşı müda
faa edecektir. Amerika tarihinde en 
büyük manevra olan bu harekatı ge
neral Drum idare edecektir. 

Tunuı'ta otuz kadar 
kokainomamn marifeti 

Tunus, 12 a.a. - Arap mahallesin -
de cürmümeıhut halinde yakalanan 
bir uyuıturucu zehirler kaçakçısı iki 
jandarma tarafından tevkif edilerek 
poliı merkezine götürülürken birden
bire 30 kadar kokoinomanın hücumu
na uğramışlardır. Mutaarrızlar jandar 
malan hırpaladıktan sonra kaçakçıyı 
koyuvermitlerdir. İmdada gönderilen 
polis kuvetleri kaçakçı ile muaarrız
lardan bir kaçını bulmağa muvaffak 
olmuılardır. 

1 rlanda'h tedhişçiler 
Londra, 12 a.a. - Tedhişçi İrlan

dalılar hakkında bugün Dahiliye na
zırı yeniden altı ihraç kararı vermiş
tir. Bu suretle İngiltere'den çıkarılan 
İrlandalıların aayııı 80 i bulmuıtur. 

Alman - Yunan ve 

Alman .. Bulgar 

ticaret müzakereleri 

VAKİT 

Rus - lngiliz müzakereleri 
ümitsiz midir? 

Asım Us, bu baş makalesinde, İngi
liz - Fransız - Rus anlaşma muzakerele
rinin geçirdiği safhaları ve bugunkü va
ziyetini izah ederek, bilvasıta taarruz 
meselesinde bir anlaşma noktası bulmak 
mümkun olduğunu soyluyor. 

Türk emperyalizmi 

Hasan Kumçayı, "Bize göre.. sütu
nunda, Alman gazetelerinin tiırk emper
yalizminin canlandığı yolundaki yazıla
rını red ve cerh ederek eğer Türkiye 
emperyalist olsaydı İ.ngiltere'nin değil, 
Almanya'nın yanında yer alacağını ve 
Türkiye'nin yalnız emperyalist olma
makla kalmayıp emperyalistin, kendi 
dostlarına el uzatıp dokunmasına da fır
sat vcrnıiyeceltini söyliıyor. 

İKDAM 

Sinyorlar, kendinize gelin 

İtalyan gazetelerinin aleyhimizdeki 
n-cşriyatına, yalnız, "Sinyorlar kendini
ze gelin,. söziyle mukabele edebileceği
ni söyledikten sonra İtalyan neşriyatını 
memleketimize ııokmamaklı~ımız liızu
munu ilen surüyor. 

Sabahın erke·n saatleri 

"İşaretler,. eütunu muharriri, Maarif 
Vekaletinin bu &ene mekteplerde derse 
daha erken baıtlanmaeı için verdiği ka
rarı ele alarak İstanbul şehrinin dai;ı
r.ıklıRı yuzuncle:ı tıılcbenln çekeceği sı
krntıyı izah ediyor ve evi mektebe ya
kın olanlar için bu kararın her cinetc;e 
gÜzcl olduğunu söyledikten sonra, mec
buren uzakta oturanların vaziyeti ne o
lacaf;ını soruyor. 

YENİ SABAH 

Almanya ile bir hesaplaşma 

Hüseyın Cahit Yalçın, bu serlevhalı 
baş makalesinde, Almanların, eski müt
tefikleri olduğumuz halde terkedcrek 
İngilizlerle birleşmemizden dolayı yap
tıkları muahazelerc cevaben büyıik 
harpten evci Türkiye'nin Rusya ve İtal
ya tarafından maruz bulunduğu düııman
ca emelleri ve bundan dolayı harpte 
Almanya ile yaptı&ımız ittifakı izah 
ettikten sonra, bu ittifaktan dolayı bi
zim Almanlara değil, onların bize mü
teşekkir ve minnettar kalmaları lazım 
geldiğini anlatıyor ve harpten sonra bi
zim Almanlan bırakarak İngilizlerle 
birleşmiı olmadıfımızı, Almanlann bizi 
bırakarak İtalyanlarla birleıtiklerini, 

a.a. Matbuat servisi 

Türklerin İngilizlerle ittifak edişler~ ise 
sırf tedafüi bir maksatla oldugunu ızah 
ediyor. 

içimizde beslediğimiz yılanlar 

Beyoğlu'ndaki "Casa d'İtalia., nın, 
Türkiyede'ki İtalyanların siyasi faali
yetlerini serbestçe gördükleri ve İtal
yanlar.dan bavka kimsenin giremediği es
ki mason localarından farksız, rcsmt 
bir yer olduğunu ve buradaki İtalyanla
rın Türklerden kazandıkları paralannın 
bir kısmını İtalya için propaganda yap. 
mak ugrunda sarfettiklcrini yazıyor ve 
soruyor "böyle bir huviyct taşıyan Ca
sa d'İtalia İstanbul ıehri içinde bir ı
talyan miıstemlckesi değil de nedir?" 

Milli Şef ve dünya sulhu 

''Her ..sabah., sütunu muharriri, Cüm
hurreisimizin Trakya manevrların &İt
mek üzere İstanbul'u şereflendirmeleri 
milnasebctiyle, İsmet İnonü'nun her an 
muteyekkız, her dakika vazife başında, 
daima zinde, faal ve kılıcını kuşanmağa 
imadc bulunduı:unu şükranla kaydettik
ten sonra, kemalini, harp meydanlannın 
yıldırımları arasında, Ebedi Şef'jn ya
nı başında bulan Milli Şef'in, harbin ız
tıraplarını, elemlerini yakından gördü
iu, hudutsuz ve payansız bir merhame
te sahip olduğu için sulha bağlılığını te
barüz ettiriyor. 

TA~ 

Türk ordusunun manevraları 

"Gıinun meseleleri,, siıtunu muharri
ri, bütün dünyanın turk ordusuna verdi
ği kıymet ve chemiyeti tebarüz ettir
dikten sonra, baelamak uz.ere olan ma
nevralara bazı devletlerin atfetmek iste
dikleri siyasi mananın abes olduğunu, 
bıitün dünyanııı yarım seferber oldufa 
bu sırada tiırk ordusunun manverasına 
boyle bir mini atfetmenin sui niyetten 
başka Pir miuisı olamıyacağını izah e
diyor, Bulgar komşularımızın beyhude 
telhını bahis mevzuu ederek, onları en
dişeye duşurmcsi lizım gelen şeyin ha
kikatte bu manevralar değil, kendi mü
tereddid siyasetleri olduğunu ve Bulga
ristan'ın Ralkan paktına girmesi lüzu
munu izah ediyor. 

CUMHURİYET 

Denizlerin hakimiyeti 

Yunus Nadi, bu baş makalesinde, eğer 
harp vukubulursa, bunun, karalardan zi
yade denizlerde vukubulacağını, deniz
lere hangi taraf hikimse ıı:alebenin onda. 
kalacağını sbylcılikten sonra, demokra
silerin deniz hikimiy~tini ve bu hiki
miyctin karşı taraf için ifade -edeceği 
abluka manasını tebarüz ettiriyor ve 
bir harp vukuunda, denizlerden mahrum 
olacak bir millet için ıonsuz mukave-; 
met imkinı olınadııı:ını izah ediyor. 

Tayyare piyangosunda kazanan numaralar 

50.000 lirallk ikramiye 
31038 numaraya çıktı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tayya
re piyangosunun keşidesine bugün de 
devam edildi. Kazanan numaralar şun 
lardır: 

Bu keşidenin en büyük ikramiyesi 
olan 50 bin lira 31038 numaraya çık
tı. Diğer kazanan numaraları sırasiy
le bildiriyorum: 

15.000 lira 36961; 12 bin lira 16928, 
10 bin lira mükafat 22046; 10 bin lira 
ikramiye 25639; 1000 lira 3211 numa
raya çıkmıştır. 

500 lira kazananlar: 
284 658 995 2127 3145 4803 

4980 5030 7132 7178 7187 7291 
10276 10349 13234 13550 13772 15290 
17079 18893 ı 9106 19397 22369 23450 
23492 24237 25201 25844 26701 29341 
32549 33263 35719 35775 36706 36695 
37016 39023 39294. 

200 lira kazananlar: 
1120 7685 9084 11936 12053 12975 

13496 13617 14117 16019 18070 19049 
20861 20226 24216 24522 26313 28152 
29602 29854 38208 38507. 

100 lira kazananlar: 
414 421 3502 3611 4096 4511 

6702 7228 7273 7941 8248 8583 
9097 12358 12374 12682 13058 13315 

19891 20603 21634 22830 22318 24730 
25662 28372 28545 29344 29998 31181 
31257 32690 32734 34107 36463 38186 

50 lira kazananlar: 
18 131 146 413 808 935 

1955 2058 2099 2148 2362 2523 
2818 3524 3953 4160 4185 4256 
5811 5944 6085 6511 6567 6583 
6902 7199 7236 7656 8675 8792 
8995 9028 9249 9449 10181 10303 

10490 11028 11244 11632 11773 11983 
14079 14174 14224 14240 14607 14907 
15820 16209 16535 17209 17343 17599 
17964 18525 19184 19517 19634 20040 
20464 21061 21451 21496 21896 21916 
22757 22913 23343 23670 23778 23796 
23834 23835 24939 25095 25571 259i3 
26684 27580 28014 28375 28441 28490 
28610 29133 29191 29376 29480 29676 
33355 33507 34049 34320 34322 34507 
38784 39166 39196 39249 39352 39545 
39698 39930 39371. 

_, ................................................................................ ... 

1939 da • hadise en yenı 

Güzel İzmir'in Enternasyonal Fuarıdır. 
Tamamiyle modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 1939 lz

mir'in Enternasyonal Fuarına bütün yurddaşlarımız davetlidir. 
Yenilikler, Cazibeler, Sürprizler, karlı alışveriş ve mütenevvi 

eğlenceler, fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli ve istifadeli 
zamanlar geçirtecektir. 

20 Ağustos - 20 Eylül arasında güzel lzmir'i ve lzmir Enternas
yonal fuarını herhalde ziyaret ediniz. 

1 - Denizyolu ile lzmir'e gelecekler için gidiş - geliş biletle
rinde % 50 tenzilat yapılır. 

2 - Devlet Demiryolları tarifeler inde % 75 tenzilat yapılır. 
15 gün1ük Halk Ticaret biletleri: 

1 ci mevki 11 ci mevki lll cü mevki 

Berlin, 12 a.a. - Alman • Yunanı 
ticaret müzakerelerine 15 ağustosta 

Salzburgda baılanacaktır. 
B~gariıtanla da ticaret müzakere· 

led 'O afuıtoıta ba11ıyacaktır. 

17,50 12,50 8,75 
kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle lzmir Enternasyonal Fuarına 
uğradıktan sonra bütün Türkiyeyi dolaşabilirsiniz. 

9\,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,, 
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Harp diktatörlüklere bağh ise 
sulh le demokrasilere bağhdır 

1 
Yazan: P. - E. Flôndin 

Sabık Fransız Başvekili ----· 
Y az ilerliyor v:• be~

bince tahmınlerın 

hilafına ,Avrupa'da umu · 
mi vaziyet korkulduğu ka
dar vahimleşm.ş değildir. 

Bu suretle sulh ve sükun 
içinde çalışmaktan başka 
bir şey istemiyen dünya 
gerginliğinin gevşemesin · 
den duyduğu memnuniye
ti başlıca kıymetlerin yük
selmesi suretiyle ifade et· 
mi:ştir. Borsa fiyatlarının 
hadiselere kılavuzluk etti
ği söylenir ; ve bilhassa 
Nevyork'ta kaydedilen 
yükselişler, pek mutedil 
olmakla beraber, harp teh
likesinin gerilediğini teyit 
eder görünmektedir. 

Hakikatte, herkes mev · 
kiini olduğu gibi muhafa · 
za etmektedir, demokrasi · 
lcr vaziyetlerine sım sıkı 
sarılmışlardır, öyle ki 
maksatları ve bunda israr 
etmek hususundaki azim -
}eri hususunda öteki tara
fın yanılmasına imkan 
yoktur. 

B. Hitler 1939 martında 
Bohemya ve Moravya'yı 

istila ettiği zaman işlemiş 
olduğu kocaman hatayı 

şimdi anlamış mıdır, bil • 
miyorum. Hitler o gün 
Almanya'ya karşı kuvetin 
ifratları önünde eğilmiyen 
ve asla eğilmiyecek olan • 
ların haklı şüphesini cel • 
betmiştir. Ayni zamanda o 
gün, yakın bir istikbalde 
Avrupa milletlerinin sulh· 
cu bir işbirliği yapmaları 
maksadiyle geçimsizlikle • 
rin yatıştırılması işini pek 
güçleştirmiştir. 

Bugün, sulhun idamesi
ne en bağlı olanlar için bi
le, mevzubahis olan mesele 
şudur: Avrupa' da medeni
yetin inkar götürmez te • 
reddisine bir nihayet ve • 
recek enternasyonal statü
yü vücuda getirmek için 
gerçekten bir harbe mi ih-
tiyaç vardır? · 

Bazılarınin bu tereddiyi 
hala inkar ettiklerini bili
yorum. Halbuki bence 
maddeten ve manen tered
di muhakkaktır. 

Maddeten, bilhassa tota· 
liter devletlerde işçilerle 
köylülerin ikamet şartları
nı ıslah etmiş olduğu söy
lenen yeni inşa edilmiş ev
lerden pek bahsediliyor: 
hastahaneler, doğum evle· 
ri, dispans-erler ve tatil 
kampları gibi içtimai biz · 
metlerin genişlemesi de 
pek methediliyor. Çalışan 
sınıfların bo' zamanlarını 
organize eden teşkilat ö • 
ğülüyor. Halk kütlelerinin 
satın alma kabiliyetleri hu 
susunda daha sükuti dav
ranılıyorsa bile kollektif 
hayatın yeni bir şeklinin 
baslıca hedeflerinden biri 

diye telakki edilen bir mü
savatcılığın terakkileri ü • 
zerinde israrla duruluyor. 

O n seneden fazla o

luyor. Yirminci as
rın hüriyetin müdafaasın
dan ziyade müsavatın fet
hine ehemiyet vereceğini 

bildiriyordum. 
İnsana malik olmadığı 

şeyler, malik oldukların -
dan daha kıymetli görü
nür. On dokuzuncu asır 

zarfında ağabeyleri tara • 
fından hüriyetin hayret 
verici fethine şahit olma • 
mış olan genç nesiller, iç
timai' müsavat uğrunda 

mücadeleye daha ziyade a
laka gösteriyorlar. Faşist 
rejiminin İtalya'da, Hitler 
rejiminin Almanya'da şüp 
he götürmez muvaffaki -
yetlerinde, milletin içinde 
beşeri şartların müsavileş

tirilmesi, dış siyasetteki i
tibar muvaffakiyetlerin -
den daha büyük rol oyna
mıştır. Totaliter rejimler 
eğer materyalist ve müs~
vatcı sahadaki muvaffakı
yetlerini demokrasilerdeki 
sınıf mücadelelerine ve iç
timai müsavatsızlıklara 
karşı ileri sürmesini bil -
miş olsalardı, garp Avru • 
pa'sının irsi ferdiyetçiliği 
ve liberal ananelerine rağ
men totaliter kollektiviz
min tedricen galip gelme
si mümkündü. 

Fakat diktatörlüklerin 
hataları onların yükselme
lerine nihayet verdi. Ha · 
taları ananeci demokrasi • 
lerle olan mücadelelerini 
dış siyaset sahasına nak • 
!etmeleri oldu. Demokra • 
sileri zayıflatan dahili tef
rikalar ve içtimai ihti • 
laflar derhal sükunet bul
du ve ideolojik kavga ye· 
rini eski milli müdafaa in· 
siyakına terketti. Artık şu 
veya bu ideolojik formül 
değil, İngiliz almana, ve 
fransız italyana karşı gös
teriliyor. Ve bu yüzden, 
milli vahdeti o kadar derin 
surette tahakkuk ettiren 
halk vatanperverliği do • 
ğuyor. Ayni zamanda hü • 
riyetle müsavat arasındaki 
kavga ikinci plana geçiyor 
ve hüriyet kaybetmiş ol • 
duğu müdafilerini tekrar 
buluyor. 

Bu kadar garip ve suni 
bir şekilde biribiri aleyhi
ne ayaklanmış olan Avru
pa milletlerine maddi 
menfaatler tesanüdünü ve 
hıristiyanlık idealini far -
kettirecek hiç bir hadise 
vukua gelmezse, yıpratıcı 

silahlanma yarışı için 
harpten başka çıkar yoJ 
kalmıyacaktır. Böyle bir 
tahripci çılgınlık, hiç şüp
hesiz dünyada Avrupa ha-

HULASA 

kimiyetinin kati inhitatını 
belirtecektir. Ve Avrupa'· 
da hakimiyeti elde etmek 
için yıpranmış olacak mil
letler, ister galip, ister 
mağlup olsunlar, geçmiş a
sırların mirasını yok etmiş 
ve Avrupa'ya bir sefalet 
devresi açmış olduklarını 
farkedeceklerdi~ 

Demek ki sevk ve idare 
ettikleri milletlerle mu
kadderatından mesul olan
lar şu iki şık karşısında 
bulunmaktadırlar: harbı 
önlemek için yeni Avrupa 
sulhunun temellerini bul • 
mak veya devamlı bir sulh 
tesis için harbetmek. 

A
vrupa devlet adam

larının ikinci for • 
mulün bizi 1914 - 18 har · 
hına sürüklemiş olduğunu 

ve öimüş olanların feda • 
karlıklarını karşılıyacak o
lan kati sulh, yirmi sene 
sonra, ayni trajik ihtilaf -
!ara, ayni dünya kıtali teh
likesine varmış oluğunu 

hatırlıyacaklarını umarım. 

Fakat Avrupa'da müs -
takbel sulhun şartları hu
susundaki umumi' sükunet 
kadar beni endişelendiren 
bir şey yoktur. Demokra • 
silerin tahakküm teşeb • 
büslerine mukavemet ede
ceklerini ve şiddet ulti
matomu karşısında eğilmi
yeceklerini ilan etmek ka
fi değildir. Ayni zamanda, 
hiç olmazsa başlangıc ola
rak, kendi aralarında mil -
!etlerin manevi ideallerini 
tatmin ve maddi hayatları
nı temin edecek siyası mü
nasebetler ve iktisadi reji· 
mi organize etmeleri de 
liizımdır. 

Ancak bütün milletler 
refah içinde terakki ümit
lerine harpten başka bir 
yol açıldığını müşahede 

edebilecekleri gündür ki 
harp tehlilCesi ciddi suret· 

te bertaraf edilmiş olacak· 

tır. 

Avrupa sulhunun istik -

hali tarihi zekası siyasi ve 

içtimai bakımlardan mül • 
ga bir mazinin uyuşukluk
larına tahakküm etmesini 
bilecek bir elit zümresinin 

ellerindedir. 

Bazan deniliyor ki: harp 

sadece Hitlere' veya Mu

solini'ye bağlıdır. Bu doğ

rudur çünkü demokrasiler 

harp istemiyorlar. Fakat 
sulh karşılıklı bir anlayış 

ve milletlerin hayatına ta

alluk eden bugünkü mese

lelere yeni hal şekillerinil. 

muvaffakiyetle tatbik e

dilmesi için umumi bir 

gayrete bağlıdır. 

Paris • Soir 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antl.!van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo. 
Marıyan ve Sol~nJ Senkler isminde iki genç kızla be· 
!a~er sıkınhlı bır s~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçın~e k~ybolmu~ ~il' otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Marıyan la, ~omınık de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
A~adan haylı zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı sev
mıye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
görünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ge· 
b.~ kalmıştır. Sonra neda.met. duymuş ve çocuğu düşü
rurk~n .hastalanm~ş~x~. Şımdı Mariyan, Antuvan'la ev
lcnmıştır. Fakat ıkısı de evlenmiş olmaktan memmın 
değildir. Reveyyon gecesi bütün eski ahbaplar Ma • 
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Japonya blöf mü yapıyor ! 

1 y AZAN: LUCIEN ROMIER 1 
ı----

/aponya'nın Berlin ve Roma. büyük elçileri, ataşemiliter
leriyle birlikte, Côme gölü üzerindeki Este villasında bu
luşmuşlardır. Oradan, japon donanma ve ordu erkaniyle mü
zakere halind eolan Tokyo hükümetine, Japonya'nın alman • 
ita/yan askeri ittifakına üçüncü bir devlet olarak iştirakini 
teklif eden bir proje göndermiş oldukları anlaşılıyor. 

Hiç şüphesiz bu, Tokyo hükümetinin, üç haftaya kadar 
Avrupa'ya gelecek ve Roma'ya uğramadan eve/ Nüremberg 
kongresine gidecek olan büyük japon heyetine verilecek 
talimatı zamanında. tamamlaması için yapılmıştır. 

Daha geniş malumat sahibi oluncaya kadar mihverin, iki 
japon elçisinden tam bir müzaharet gören sıkı gayretleri ve 
Tokyo hükümetinin alacağı bir karar karşısında bulundu -
ğumuzu söy/iyebiliriz. Henüz bir imza karşısında bulunmu
yoruz. 

Mihverin bu işteki menfaati büyük izahlara hacet gös
termez. Almanya için Japonya bilhassa. uzak şarkta mıihim 
miktarda sovyet kuvetlerini hareket.sız bırakacaktır. ttalya 
için, ]aponya'nrn muhtemel bir iştiraki, ingilniz filolarını 
garp denizinden uzakta tutacak ve icabında Hint ~kyanu: 
sundan Habeşistan'ı ravitaye edecek birinci srnıf bır bahrı 
yardım teşkil edecektir. 

Soylemeye hacet yoktur ki ita/yan ve alman halkrnrn 
maneviyatı üzerinde tesir yapmak her şeyden eve/ arzu e
dilen bir cihettir. 

Japonya taralrnda iş daha çapraşıktır. 
Tokyo'nun resmi tezi daima ]aponya'nın dolrudan doğ

ruya Avrupa ihtilaflarına karışmaması merkezindeydi. Bu 
Uzak şark "infiradcılık"ının Amerika'nın infiratcılığrnı teş
vik için mahir bir usul olduğuna şüphe yoktur. Bununla be
raber bu siyaset sokak japonyalısınrn ve imparatorun aklı 
başında müşavirlerinin tabii temayüllerine de mutabık düş
mektedir. 

Askeri ümeranın emperyalist hrrsları, Ma.nçuko'da ve 
Çin'de işgal ordularına kumanda eden zabit kadrolarının gu
rur ve serkeşlik/eri, japon kurmayiyle mihver kurmayları 
arasında teessüs etmiş olan tesanüt Tokyo politikacılarının 
ihtiyatkarlığınt yenecek midir! 

Brit.anya diplomasisi ile japon diplomasisi arasrnda Ti
yen • Çin meselesi hakkında müzakereler başlıyalıdanberi 
bu müzakereleri akamete uğratmak için her türlü propagan
da ve tazyik usulleri tecrübe edilmiştir. B. Alferi'nin yar
dımiyle B. Göbbels bile daha iyisini bulamazdı. Bizzat Ja· 
ponya'da "diışman" ingilize karşı köşe başlarında nara at· 
mak üzere bir surü işsiz küçük politikacı/ar harekete geçi
rildi. Çin' de, halkı bağırtmak. kolaydır: totaliter cömertliği 
ile ingiUz hodbinliği arasında hakem farzedilen biçare çinli 
kütleler ayaklandırıldı. 

Japon hükümeti, organize edilmiş nümayişlerin tazyiki· 
ne dayanamryarak ittifak prensipini kabul eder~e. t.aahhiit
leriyle maruz bulunacağı tehlikeleri ölçmeye çalışacaktır. 
Fazla taahhüt altına girerse, ihtiyacı olana ve kazanbileceği 
şeylere göre ]aponya'nın işten zararlı çıkacağı muh;ıkkak
tır. 

Le Figaro 
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Romanya' da 

Alman 

propagandası 
Romanyan'ın her saha -

sında birden alman propa
gandası faaliyettedir. Bu 
propaganda iktisadi, içti • 
mai ve kültürel sahalarda 
tecelli etmektedir. Bir 
mark 41.50 ley ettiğine gö
re, Almanya'ya nazaran 
Romanyan'ın pek karlı bir 
kambiyodan istifade ettiği 
malfımdur. Onun içindir 
ki Romanya ihtiyacı olan 
malları en ucuza olarak 
Almanya'da bulmaktadır. 
Bir romen tüccarının Fran 
sa veya Almanya'dan bir 
ziraat makinesi almak iste
diğini farzedellm. Böyle 
bir makine Fransa'da 10 
bin frank, yani resmi kur
la 660 marktır. Fransız 
makinesi ona 38.500 leye 
mal olacağına göre tüccar 
bunu 27.390 leye Almanya
dan almayı tercih eder. 
Milli banka, alman malla
rına olan bu tehacümün ö
nüne geçmek üzere dövizi 
.cuvetli memleketlere n 

satan romen tüccarlarına 

prim vermiye çalışmıştır, 

fakat hiç bir ihracat tücca
rı Almanya'ya rekabet et
mek için malım <'/0 38 ten
zilatla satmıya razı olma -
maktadır. 

Üstünlüklerini müdrik 
olan alman sanayicileri 
kendi ırklarından acenta -

TEK CEPHELi IKTIS "-D 
- Mazallah harp patlak verirse hazırız. 
- Ya birdenbire sulh patlayıverirse. 

La Republique 

Ü K A ş K R o M A N 
'iyan'ın evinde toplanmışlardır. Bu toplantıda ' Mari· 
ıarı.'ın kardeşi Evlinle. Mariyan'ın kocası Antuvan 
ar-asında hafif bir sevgi başlamıştır.) 

Yazan: lrene Nemirovıki -37- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

"Evet, hayat böyledir işte!. .. Kendinizi alııtırı
nrz ... Gene bir sene geçti. Siz de göçüp gideceksi

niz!,, 
Dans tekrar başlamıştı. Antuvan, Evlin'in yarı 

çıplak vücudunu kendisine doğru çekiyordu. Evlin 
onda hayat için yeni bir i~tiha uyandırmıştı. Bun
dan dolayı genç kıza minnettardı. O, bu iştihayı, 
kalbinin içinden bir sevinç menbaı halinde hareke· 
te getirmişti. Mariyan da evelce, birkaç gün için 
ona bu zevki tattırmı§tı. (Fakat bu maziye ait ha

tıralardı.) 

Kendi kendisine mantık yürütmeğe çah,ıyor
du: "Kısa bir çılgmlı:k. Elbette yarın sabaha kadar 

geçeri,, 
Hepsi dans ediyorlar ve hep bir ağızdan şarkı 

aoylüyorlardı : 
- 1920 öldü! Yaşa.Mn 1921! ... Ya~asm yeni se-

ne ! 
Davetliler çok erken kaçmışlardı. Hiç, bir re

veyyon cecesi bir yerde durulur muydu? Fakat ne 
Antuvan, ne de Mariyan onları takip etmek iste· 

mediler. Canlı ayak seslerinin merdivenleri indiği· 
ni, avluyu geçtiklerini duydular, nihayet bu se
vinçli sesler, uzakla§ıp kayboldu. Antuvan halıla· 
rın üzerinde sürünen plakları topladı, · yerde çiğ
nenmiş bir gülü aldı, ve onu dolu kalan bir ıam· 
panya kadehinin içine attı. 

- Bak Mariyan dedi. Bu gül de bu akşam su 
yerine §ampanya içsin bari! Aman yarabbi kımıl
danacak halim yok! Hadi uyuyalım artık. 

Darmadağm salonu, yatak odalarından ayıran 
kapıyı kapadılar. içeride soba yanıyordu. Yatak 
düzeltilmiıti. Mariyan yatağın bat ucuna geceki 
yağmadan kurtardığı iki tabak meyvayı koydu. 
Lambayı yaktı; senenin ilk çanları çalmıyordu. 
Etrafa baktı. Duvarlar bomboştu. Şimdiye kadar 
hiç bir zaman bu duvarlara bu kadar dostça bak
mamıştı. Evtin'den ~iki.yet ediyordu. lçinde hala 
Evlin vardı... Zavallı Evlin! Şimdi öyle bir yolda 
yürüyor ki, bu yolun her bir ta§ını, her bir çukuru
nu Mariyan teker teker tanıyordu. Zaten onu bu 
hale getiren, yoran, solduran da bu yol değil miy· 
di? "Fakat, diyordu, ben istediğim yere vaı~ ol· 

'Ji 

dum! ben şimdi dinleniyorum!,, 
Dü§ÜnÜyordu; hem düşünüyor, hem de hafifçe 

göğsünü tutuyordu: bir sürü anlaşmazlrklar, iha • 
netler, acı gözya§lan ... Fakat nedense içinde belli 
belirsiz bir sevinç, garip, fakat ümitsiz bir sevinç 
vardı. O, böyle bir sevinci atk ba§lan.gıcında da 
hissetmişti. Acaba aslında da böyle miydi? Evet 
bir çocuk, mini mini bir yavru doğacaktı. 

Çoraplarını yavaş yavaş çıkarıyordu. Antuvan 
yatağm Üzerinde uzanan çıplak bacaklarını öpmek 
için uzandı. Fakat öperken içi sanki Evlin'i görü· 
yormut gibi olmuştu. Elini alnmdan geçirdi. Hala 
bu hia devam ediyor muydu? 

Biribiı-Jeri ardından yattılar. ikisi de ümitler.i, 
teessürleri, hayalleri ile biribirlerinden aynlmış· 

lar, fakat vücutlarının sıcaklığı, uykunun tatlı re
haveti ile biribirleriyle birleşmişlerdi. Ruh ve dü
§Ünüş bakımından iki ıahsiyet idiler; fakat vü • 
cutlan daha §İmdiden bir tek olmuştu. 
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( RADYO J --
TÜRKİYE 

RADYO D!FUZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcıı./ 20 Kw. 

T.A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 
-ANKARA-

PAZAR 13. 8. 1939 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği 1. .••• • • 

Bestenigar peşrevi - 2. 
Suphi Ziya • Saba şarkı -
Semti dildare bu demler -
3. Haşim bey - Bestenigar 
şarkı - Kaçma mecburundan 
- 4. Mahmut Celilettin pa
şa - Saba şarkı • Firakın si
nemi dağlar - 5. Hafız Hüs
nü • Bestenigar şarkı - Çok 
sürmedi geçti - 6. Aşxk Mus 
tafa - Saba şarkı - Bir esme
re gönül verdim. 

13.00 Memleket saat ayarı, at
jans ve meteoroloji haber
leri. 

13.15 Müzik (Küçük orkestra -
Şef - Necip Aşkın) 1. Paul 
Lincke - Mizahi marş - 2. 
Eduard Künneke - Mavi el
biseli hemşireler operetin
den marş - Final - 3. Jac 
Grit • Çiçeklerin güzelliği 
valsi - 4. Rich Heuberger -
Şark'ta süitinden - rakseden 
kızlar - 5. Emst Sorge -
Köy evinde ışıklar (vals) -
6. Cari Frick - Ren kıyıların
da ben evimdeyim - 7. Alois 
Pachernegg • Viyana süiti. 
a) Küçük geçid resmi 
b) Operada balet müziği 
c) Grabende gezinti 
d) Praterde atlx karınca. 

14.15 - 14.30 Müzik (dans mü
ziği - Pl.) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Şen oda müziği -
İbrahim Özgür ve ateş bö
cekleri). 

1
19.05 Çocuk saati. 
19.35 Türk müziği (Fasıl he

yeti.) 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Müzik (Operetler • Pl.) 
20.30 Memleket saat ayan, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.45 Türk müziği 1. Tanburi 

1 

~emil · Mahur şarkı - Var 
ıken zatında böyle hüsnü. -

lar tayin etmişlerdir ve 
bunların miktarı 2.500 ü 
bulmaktadır. 

Diğer taraftan 
ya uzun vadeli 
sistemini tatbik 

Alman -
krediler 

etmekte-
dir. Almanya'ya verilen si-
,pa.u'i''" 7tJ .>u nu .,v u•.,pt:• 

tinde bir krediye tabi tu· 
tulmaktadır ve muamele -
nin hitamında alman ban
kası her alman ihracatçısı
na ihraç ettiği kıymetin 

% 75 ini tesviye etmekte · 
dir. İhracat müesseseleri -
nin gönderdikleri mümes
siller Almanya ile müna -
sebette bulunan bütün ro
men müesseselerini ziya -
ret etmekte ve ticaret ata
şesine mufassal raporlar 
vermektedirler. 

İçtimai ve kültürel ba
kımlardan alman kitapları 
Romanya'da resmi kurdan 
% 25 tenzilatla &atılmakta
dır. Almanya'da hir devlet 
mektebine kayıtlı her ro • 
men talebe ayda 175 mar
ka kadar markı 41.50 ley 
yerine 25 ley üzerinden te· 
darik eder. Aradaki farkın 
zararına alman devleti kat
lanır. Onun için romen ta
lebeleri Almanya'da tah -
sillerini ikmale pek rağbet 

"Baban ağırlaştı. Gel." 

2. Latif ağa - Mahur şarkı: 
Düştüm gene bir şuhi sı· 
temkare - 3. • •.. - Tan· 
bur taksimi - 4. Musa Sii· 
reyya - Mahur şarkı - Tacı 
hüsnün hükmeder - 5. Mu· 
sa Süreyya - Mahur şarkı • 
Hala kanıyan kalbimi aşk a· 
teşi - 6. • • . . • Mahur saz 
semaisi - 7. Rakım'ın - Uş·I 
şak şarkı - Silmem bir gün--. 
8. . ... - Halk türküsü· Ah 
dağıdır dağların hası - 9. 
. ... - Rumeli halk türkii· ı 

sü - Dağlar dağlar - 10· 
. .•..• Rumeli halk türkü• 
sü - Sabah olsun - 11. ..• • 
Rumeli halk türküsü • Ku· 
zum. 

21.30 Müzik (Cazband - Pl.) 
22.45 Son ajans, spor haberl~e· 

ri ve yarınki proğram. 
-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
15 Viyana - 17 Floransa 
19 Königsberg - 19.30 Mü• 
nih, Bohemya - 20.15 Sa['b• 
rük - 20.45 Ştutgart - 21 
Roma. 

ORKESTRA KONSERL~ 
Rl VE SENFONİK KON• 
SERLER : 9 Frangfurt -' 
9.30 Doyçlandzender - 10 
B erlin - 11.30 Prag - 12.30 
Varşova - 18.30 London • 
Recyonal - 20.15 Doyçland• 
zender, Frangfurt, Kolonya 
- 21 Kopenhag, Prag - 21.5 
London - Recyonal. 

ODA MUSİKİSİ : 8 Münib -
9.30 Ştutgart - 10.15 Doyç• 
landzender - 12 Beromüns· 
ter - 19.20 Monte Ceneri -
21 Stokholm - 23 Ştutgart 
- 2~ Viyana. 

SOLO KONSERLERİ : 9.30 
Breslav - 9.45 Berlin, Do· 
yclandzender - 10.25 Sarb· 
rük - 10.30 Berlin, Münib 
11.15 Kolonya - 15.30 Sarb· 
rük - 18.15 Stokholm -
18.30 Laypzig - 18.40 Buda• 
peşte - 19.10 Hamburg -
22.30 Doyçlandzender, Droyt 
viç. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.) : 6 Hamburg, Königs· 
berg - 12 Frangfurt, Kolon
ya - 13.5 Münib - 14.4S 
Prag - 15 Berlin. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR : 8.30 Laypzig, 
Ştutgart - 10.30 Bohemya -
10.30 Doyçlandzender - 18 
Breslav - 21 Milano. 

HAFİF MÜZİK : 11 Münib 
ve diğer alman istasyonları 
- 12 Berlin - 16 Breslav -
18.25 Viyana - 20.15 Ber
lin, Laypzig. 

göstermektedirler. Alman 
gençlik kampları genç ro-
menleri sık sık davet eder. 
Bütün yol masrafları al ., 
man hükümeti tarafından 
deruhte edilir. Ala .. '!~ 
men iktisadi anlaşmasının 
~ı • ..ı!-..ı--'---~ R.omanya'ya 
alman mühPnaioı.-• ·•···~ 
etmekte, konferanslar ter•,,. 
tip etmekte ve memleketi 
"rasyonel" surette işlet • 
mek çarelerini göstermek
tedirler. 

Son romen sergisine al· 
manlar parlak bir surette 
iştirak etmişlerdir. Alman 
pavyonu tam romen pav· 
yonunun büyüklüğündey • 
di. Transilvanya, Banat ve 
Basarabyan'ın azlıkları a• 
rasında en faal bir propa• 
ganda yapılmaktadır. Bir 
aylık ikamet için Alman • 
ya'ya trenler dolusu gen~
ler taşınmaktadır. Bunlara 
muhtelif şehirlerde kon · 
feranslar verilmektedi;:-. 
Bu gençler Romanya'ya 
alman üstünlüğü intibaiy• 
le dönmektedirler. Azlık · 
ların şefi transilvanyalı 

bir almandır ki kendisine 
Bükreşteki alman elçili • 
ğinde resmi bir vazife de 
verilmiştir. 

Le Temps 

Antuvan bu defa da yalnız gidecekti. Mariyan 

gebelik yüzünden ağırlaşmış, hatta bir kaç gün 

yatmak mecburiyetinde kalmıştı. Aksiye bakın ki 

otomobil de tamirde idi. Antuvan Sentelm'e şömen• 

döferle gitmek felaketinde idi. Halbuki o alelade 

zamanlarda bile §Ömendöferi sevmezdi; !}İmdi ise 

nefret ediyordu; mecburen hareketsiz kalmak, is .. 

tediğini yapamamak onun için tahaınmül edilmez 

bir §eydi. 

Sentelm, gara hayli uzaktı. Kimse kendisini 

karşılamıya gelmemişti. Çünkü otomobilinin kırık 

olduğunu bilen yoktu. Tesadüfen orada bulduğu 
eski bir kom§unun arabasına bindi; komşu\u onu 
geçerken eve bırakacaktı. Araba çok yava§ yürü • 
yordu. Antuvan heyecan ve endişe içinde idi. Ni
hayet parmaklığın önüne vardılar. Hemen yere 
atladı; ve bütün kuvetiyle kapıyı çaldı. 

Daha Antuvan bir şey söylemeden, Jozef iki 
gözü jki çe§lne: 

- Fena, fena, çok fena! diyordu. 

Antuvan doğru babasının odasına çıkmıya 
ba§ladı. Yandaki odada annesi, Paskal, Jilber ve 
bunların karılan vardı. Evet Solanj da burada 
idi. Şu uzun boylu, zayıf, sarı kadın, onun elini sı· 
kan kadm Solanj'dı. Garip bir sürprizle karşılaş· 
mı§tı. O da bu sürprizin farkında idi. Antuvan ona 
baktı. Zaten yegane İşittiği sözler Solanj'm sözle-
ri, gördüğü şahıs Solanj'dı; ötekiler alelade göl
gelerden ibaretti. 

(Sonu var) 
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Mehtap geçtikten sonra ... 
O güzel ay dede • eski zaman ço· I seyyarelerin altından çrkan hikaye· 

cuklarmın dedikleri gibi - kırpıla yi hatırlamak daha iyi olur. 
kırpıla dağılan mini mini parçaları Gece ve gündüz gök yüzüne pek 
birer yıldız olup da mehtap kalma- dikkatli bakmak merakı ilkin - bi -
yınca, bu sıcak gecelerde uykunuz zim ırkımızdan diye tanıdığımız -
kaçtığı vakit en iyi çare gene ba)ko- Sümerlerde başlamış gibi görünür. 
na çıkarak oradan gök yüzünü sey- Şüphesiz, aylak kaldıklarından de
retmektir. ğil, çünkü onlarm pek çalışkan a -

Astronomi ilminin tafsilatını ve damlar olduğunu brrakhkları güzel 
kanunlarını hala hatırlıyabiliyorsa- medeniyet eserleri gösteriyor. Bu 
nız sabit yıldızların burçlarını bi - merak, Üzerinde medeniyet kurduk
rer birer yerlerinde gördükten son- ları yerlerde gece ve gündüz parlak 
ra, Batlamyos'tan başlıyarak, bizim olmasından ileri gelmiş olsa gerek. 
büyük Uluğ Beyi tabii hiç unutma- Her halde Sümerlerin bu merakını 
dan, bütün gökyüzü alimlerinin pek ziyade takdir etmek lazımdır. 
seyyar yıldızlar üzerine buldukları Vakıa bu merak ilk zamanlarda in· 
kanunlarr da birer birer saymak sanlara - şimdi hatırlanması · bile 
fÜphesiz iyi eğlence olur ve havanın uyku getiren - haylice saçma sözler 
sıcaklığmı unutturur. Fakat gökyü- söylendirmeye ı.ebep olmuşsa da, 
zünÜn o kadar derinliklerine dalın- bugünkü astronomi ilminin başlan· 
ca, gözleriniz bulansa bile uykunu- gıcı o merak olmuştur. Hatta, bütün 
zun büsbütün kaçmıyacağmı temin ilimlerin başlangıcı demek mümkün
edem~. dür, çünkü ilim insanların şahidi 

Onun için, sıcaktan uykunuz ka - oldukları hadiselerin sebeplerini a· 
çınca gökyüzünde yıJdrzları say - ramak demektir. Onlar da yeryü -
mak belki daha iyi gelir. Ancak zünde gördükleri hadiselerin sebep
gökte yddızlann sayısı tanıdığmız terini yeryüzünde anlıyamayınca 
dul yahut etinden ayrılmış bayanla- gökyüzünde aramayı merak etmiş 
nn ve • timdiki evlerde zaten hiç olduklarından bütün ilim hadisele
görülmiyen tavan çivilerinin sayı- rin sebeplerini aramak merakından 
smdan pek pek çok ziyade oldu· çıkmıştır, denilebilir ... 
ğundan yıldızları sayıp bitirmeden Şimdi bilinen -büyük seyyar yıl
önce insanm uykudan başka aklını dızlarm sayısını bizim dünya ile bir· 
da kaçırmak' ihtimali vardır. likte dokuza çıkarırlarsa da Sümer-

Fakat gökteki yıldızlara bakar· ler - dünyayı karı§tınnadan - gök
ken sadece onların sabit ve seyyar yüzünde beş tane seyyar yıldız ayır
yıldızlar diye iki türlüsü bulundu- detmişler ve ayla güneşi de seyyar 
ğunu hatırlayıp da seyyar olanları - diye tanıyarak seyyarelerin sayısını 
nı sabitlerinden ayırdetmekle ikti- yedi olmak Üzere tesbit etmitlerdir. 
fa ederseniz • bunun altından tam Haftanın hala yedi gün olması 
da uyku getirecek bir hikaye çıka- onların merakının neticesidir. Her 
cağından - faydalı olabilir. Zaten seyyareye bir gün: pazar güneşin, 
seyyar yıldızları ayrrdetmek güç de pazartesi ayın, sah Mars, çarşamba 
değildir. Sabit yıldızlar geceleyin Merküs, perşembe Jüpiter, cuma 
ışrldadıkları halde seyyar olanların Venüs, cumartesi Satürn seyyarele
ışıkları donuk olur, ışıldasalar bile rinin günleri. • Fakat haftanın bir 
pek az. Kolayda bir dürbün varsa gününde çalışmamak adeti onlar
onunla daha kolay ayırdederainiz. dan kalmış değildir. Onlar gökteki 
Dürbünle bakılınca seyyar yıldız, ayın yedinci, on dördüncü, bir de -
donuk ışıklı olduğu halde, büyür, daha önceki ayın yedi kere yedisi 
halbuki sabit yıldıza en kuvetli ra - olduğu için - her ayın on dokuzun -
satane dürbünleriyle bile bakılsa cu gününü uğursuz sayarak o gün
gene ıtıldıyan bir nokta gibi görü - lerde i§ görmezlerdi, haftanın han
nür. gi gününe rast geline gelsin, sonra-
Şu kadar ki, yıldızlan ayırdet- dan İ• srörmem.lıı: G'ÜnÜnÜ haftanm 

ıne& DU kadar kolaydır diye seyyar belli bir gününe teabit eden - tabii, 
yıldızlann hepsini birer birer bul- bilirsiniz • lsrailoğullarıdrr ... 
mıya kalkıtırsanız 1§ gene J.;co.n§ır, Yıldızlara bakarken seyyarelerin 
!run&U ,,~~nu ~.:rll.._ ·--~- -:yy•r alondan ç.J&:an uzun hiki.yenin bu

yıldızlarm sayısı bet yüzden ziya • raya kaC:lar olan pek küçük kısmının 
dedir. Bundan batka, aayyar yıldız· bile uykunuzu getirmeye yetİ§tiğini 
lar ·adları üstünde - yerlerini değit- sanırım. Fakat yaz gecelerinde uy
tirdilderinden hepsini bir zamanda kusuzluk yalnız bir geceyle kal
görmiye imkan yoktur. maz. Gene uyuyamazsanız seyyare• 

Ondan dolayı, seyyar yıldızlar- ler hikayesinin - buna masal da di
dan görebildiğiniz kadarını ayırdet· yebilirsiniz - üst tarafını dinlersi -
ükten sonra • uyku getirmek için - nız. G. A. 

..1111111111111111111111111111111111111111.. Niğde de arpa ve --------buğday bu yıl zayıftır § T. iı Bankasımn Umum ----
Müdürlük ve Merkez - = ---Niğde (Hususi) - Yeni arpa ve : - --buğday mahsulü pazara gelmiştir. Ka-

lite itibariyle geçen yıllardan fark • : 
sızdır. Fakat kıraç arazide bu mahsul- :l 

Müdürlüğü telef on 

numaraları değiıtirildi 

---------ler orağa gelmiyecek kadar cılız kal- : 
mıştır. Sulak yerlerde verim arpalar- _ 
da bire 3 - 8, buğdaylarda bire 3 - 6 : - TÜRKİYE 

SINDAN: 
lŞ BANKA- ---

nispettedir. Bu itibarla mahsul kemi- : Bankamızın Umum Mü- : 
yet bakımından geçen yıllara göre o/o : dürlük ve Merkez Müdürlü· !: 
40 düşüktür. Köylüler bu sene ot ve § ğü telefon numaraları aşağı- E 
saman sıkıntısı çekeceklerini zannet
mektedirler 

İzmir Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

3 FİLM BİRDEN 
1 - Mavi V ALSLAR 

: da gösterildiği şekilde değiş- : 
E: mİ§tir. Bundan böyle doğru- : 
E dan doğruya bu numaralara : 
: müracaat suretiyle görüşme : 
;: kabil olduğundan bankanın = 
: dahili santralı kaldırılmış- : - -- tır. : 
: UMUM MÜDÜRLÜK: : - -= 1088 = 1365 
= 2452 -= 1929 
= 1364 -= 1288 -= 1091 -= 1372 = 2129 -- 1092 -= 1125 -= 1940 -= 1093 ---

İdare Meclisi Reisi 
Genel Direktör 

,, ,, Muavini : -,, ,, -,, --,, ,, ,, --Genel Sekreter 
Muhasebe Direktörü : 
Hukuk Müşaviri E 

,, ,, Muavini : 
Orman işleri direktörü: 
Levazım Servisi : 
Mali tetkikat -
Partispasyonlar : 
Direktörü : -E 1944 Partispasyonlar -

;: Direktörü Muavini : 

ULUS -5-

İzmir' deki 
• 

serserı 

yahudiler 
İzmir, 12 (Telefonla) - Limanı

mızda bulunan 600 çek yahudisini ta
şıyan vapur, hala limanımızdan ayrıl
mamıştır. Şehrimize gelmiş olan bey
nelmilel yahudi muhacerat cemiyeti 
mümessili temaslarına devam etmek
tedir. Mümessil, gösterilen aliikadan 
ve insaniyetten dolayı gerek İzmir ma 
kamlarına, gerek İzmir halkına te
şekkür ve minnetlerini bildirmiştir. 

Mümessil, dün gelen 300 ingiliz li
rasından başka yeniden para bekle
mektedir. Gelecek paranın uzun bir 
seyahatta erzak ve kömür alınmasına 
kafi gelecek miktarda olmasını iste
miştir. 

Vapurdaki yahudiler karaya çıka
mıyacaklarını anladıklarından feryad 
larını kesmişlerdir. Bugün yahudi ce
miyetinin iki mümessili daha İsken
deriye'den gelmiş ve alakadarlarla te
mas etmiştir. Mümessiller, getirdik
leri paranın azlığından kredi tFmini
ne çalışmaktadırlar. Varşova'dan ge
len mümessil hadiseyi Londra'da du
yarak tayyare ile geldiğini söylemiş
tir. Mümessil İzmir'de gösterilen ala
ka ve yardıma teşekkür etmektedir. 
Bu zatın verdiği malfimata nazaran 
vapurun nok'sanlarının Rodos'ta te
mini istendiği halde İtalyanların su 
verip vapuru uzaklaştırdıklarını bu
nun üzerine İzmir'e geldiklerini söy
lemiştir. Küçük vapurda 600 kişin zor 
barındığını bunlar Köstence'den ge
çen ayın üçünde vapura bindiklerini 
ilave etmiştir. 

Beklenen paranın pazartesi sabahı 
gelmesi bu takdirde ayni günü akşa
mı İzmir limanından ayrılması muh~ 
temeldir. Vapur kuvetli bir ihtimale 
göre tekrar köstenceye gidecektir. 

· Hamidiye İzmirde 
İzmir, 12 a.a. - Hamidiye mektep 

kruvazörümüz bugün saat 13.10 da li
manımıza gelmiş ve mendirek açığın
da demirlemiştir. Hamidiyen'in mu -
vasalatını gören kalabalık bir halk rıh 
tıma toplanarak sevinç tezahüratı ile 
rncıuop gcmimi.zi alkı9lamı§tır. 

Münakale Vekaleti mer ez 

dairelerinde yapılan lerfiler 
Münakalat Veka1eti, bazı merkez 

memurları arasında yeni bareme uy -
gun şekilde terfiler yapmıştır. Bunla
rı yazı yor uz : 

Kara nakliyatı dairesi mühendisle -
rinden BB. Ali Riza Özbek, 55 liradan 
60 liraya, Kemal Çakın 40 liradan 50 
liraya, muamelat müdürü Cemil Öz • 
kan 55 liradan 60 liraya, deniz nakli -
yatı kabotaj şubesi müdür muavini 
Nevzat Korur 45 liradan 50 Jiraya, 
Beynelmilel deniz işleri şubesi mua -
meıat müdürü Hamza Kreş 45 liradan 
müddetini doldurduğu zaman almak 
üzere 60 liraya, liman hizmetleri da -
iresi liman kontrol hizmetleri şubesi 
müdür muavini Hamdi Akyavaş 45 li
dan 50 liraya, liman kıyı hizmetle 
ri şubesi müdür muavini İhsan Pulat 
45 liradan 50 liraya, istatistik müdü • 
rü İsmail Hakkı Toklu 55 liradan 60 
liraya, hukuk müşavirliğinde müşa 
vir Talat Toroslu 55 liradan 60 liraya, 
muhabere ve mürasile müşavirliğin -
de kalem amiri Ali Kayacan 45 lira -

İzmir' de mahkum Barem Kanunu İzah namesi 

edilen casuslar 
1 İzmir, 12 (Telefonla) - İki yıl ön
ce Bulgar siyasi komitesi tarafından 
casusluk için sevkedilip Edirne'nin 
Melek baba mıntakasından hududu ge 
çerek Hamzabey köyünde yakalanan 
Rasef oğlu, bulgar posta telgraf mek
tebinden mezun Kostantin'in suçları 
sabit olmuş, ve İzmir ağır ceza malı 
kemesinde yapılan muhakemeleri ne
ticesinde beşer seneye mahkum edil -
mişlerdir. Arkadaşları Koli'nin cür -
mü sabit görülmemiş ve beratına ka -
rar verilmiştir. 

Maliye Vekaletinin 

hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 

Emniyet memurlar1 

ve tekaüt kanunu 

Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkrnda oı·; hazırlamış olclu
ğu izahnamenin aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazi
fe ve memuriyetten mütevellit suçlar dolayısiyle işten el çektiri
len memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi şekilleri, hu· 
susi bir meslek bilgisine ve ihtisasa lüzum gösteren işler hakkında 
hükümler bulacaksımz. 
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Dahiliye vekaleti askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 13, 16, 31 ve 46 ıncı 
maddeleri hükümlerinin emniyet a
mir ve memurlarına da aynen tatbiki 
hakkında bir kanun projesi hazırlan -
mıştır. Vekalet projenin hazırlanma -
sını mucip sebepler layihasında uzun 
boylu izah etmekte ve ezcümle şöyle 

demektedir: 
"Asker ve jandarma gibi polisler de 

yurdun emniyetini, milletin mal ve ca 
1 

nını korumak ile mükellef olduğun -
dan polislerden hükmen ve sicillen te
kaüde sevk edilenlerin hizmet müddet 
leri on beş seneden daha ziyade olur
sa bu müddet nisbetinde tekaüde is -
tihkakları ve daha az hizmet edenle -
re de son aldıkları maaşın beher sene
si için birer aylık hesabiyle emsal ha
sılı defaten verilerek alakalarının ke
silmesi hükmen ve sicilen tekaüde 
sevk vaziyetinde bulunmıyan emniyet 
mensuplarından 15 sene bir derece ve 
sınıfta kalıp hizmet etmiş o!c:nların 

mafevk derece maaşlariyle tekaütleri 
ve bu suretle tekaüde sevk edilmez -
den evel vefat edenlerin eytamına ge
ne bir derece mafevk maaş tahsis olun 
ması, vazifelerinden mütevellit olmı
yarak çalışamıyacak derecede malUI 

Ancak kanunun tahmil etmediği 
muazzam bir vazifeyi münferiden i -
faya memur edilenlere muayyen çalış
ma saatleri haricindeki mesailerine 
mukabil İcra Vekilleri heyetince tak
dir olunacak bir ücret verilebilir. Bu 
ücretin; işin muvakkat olması halin
de o işin hitamında ve uzun müddet 
devam edecek işlerde de ait olduğu 
vekaletin tayin edeceği zamanlarda 
tediyesine İcra Vekilleri heyeti karar 
verebilir. 

Bir dairen~n her hangi bir işi için 
tc~kil olunan komisyonlarla muhtelif 
vekalet veya idarelerin işleri için teş
kil edılen komisyonlara memur edi
lenlere ücret verilemez. 
Şu kadar ki bir veya muhtelif dai

relerin her hangi bir işi için teşkil 
edilecek komisyonlara memur edilen
lerden bu komisyonların bulundukla
rı mahallin gayri yerlerden getirilen
lere yol masrafları ile yolda geçen 
müddete ait seyahat yevmiyelerinin 
verilmesi ve ayrıca İcra Vekilleri he
yetince tayin olunacak miktarda ma
sarifi zaruriye itası caizdir. Bunlara 
komisyonların bulunduğu mahalde 
kaldıkları müddet için başkaca seya
hat ve ikamet yevmiyesi verilemez. 

MADDE: 23 - Mülhak bütçeli i
darelerle hususi idareler ve belediye
ler dahi 3656 sayılı kanun hükümle
rine tabi olduklarından, mezkur ida-

olan emniyet mensuplarının tekaüt relerin maaşlı ve ücretli memurları 
hakkında da bu izahname hükümleri-

kanununun altıncı maddesi mucibin · nın aynen tatbiki lazım gelir. 
ce tekaüt edilmelerinin kabulü, mev· Ancak varidatlarının müsait olma
du vazifenin ifası sırasında arıza ve dığına İcra Vekilleri heyetince karar 
sakat ve maliil olan veya hastalanan ~er~Jen bele~iyeler için kanunun (1) 

b ·· d ··ı - t ıncı maddesınde yazılı derecelerin ve u yuz en o en emnıye mensup - d"' d (Y . . . 
unun a anı 15 ıncı dereceden a-l l~rına veya bırakacakları .~ilel.erine şağı) memuriyet ihdasına mahalU be

birer derece mafevk maaş uzerınden lediye meclisleri şalh ;iyetlidir. Bu 
tahsisat verilmesi polisin vazifeye ra- suretle (15) inci derecenin dilnunda 
bıta ve alakasını kuvetlendirerek da _ bir maaşa tayin olunan memurlar bu 
ha can ve başla çalışmasına amil ve 
ailesinin de sefalet ve perişanlıktan 

kurtulmasını devlet rejimine uygun 
görüyor ve bu sebepledir ki bu layi • 
hayı hazırlamış bulunuyoruz.,, 

İzmir . fuarını Ticaret 

Vekilimiz açacak 
Ankara, 12 a.a - "İzmir enternas -

yonla fuarını hükümet namına ticaret 
vekili Cezmi Erçin'in açması takar -
rür eylemiştir. Haber aldığımıza göre 
Ticaret Vekilimiz bu münasebetle u
mumi iktisadiyatımız ve bilhassa dıs 
ticaretimizin başlıca meseleleri hak : 
kında bir nutuk söyliyecektir. 

dan 50 liraya, yüksek mühendis Ta 
lat Tulunay 45 liradan 50 liraıa, ev 
rak müdürü Adil Giray 35 liradan 50 
liraya terfi ettirilmişlerdir. 

maaşta bir terfi müddeti beklemeksi
zin tahsil derecelerine göre izahname
nin (3) üncü maddesi mucibince gire
bilecekleri derecelere tayin oluna -
bilirler. 

Hususi idarelerle belediyeler me
murlarının kadroları İcra Vekilleri 
heyetince tasdik olunacak ve bu kad
rolar mezkur idarelerin teşkilat kad
rosunu teşkil edecektir. 

MADDE: 24 - Eski hükümlere 
göre tekaüt edinlerle, eytam ve 
eramil ve hidematı vataniye tertibin
den maaş alanların bu maaşlarının te
diye şeklini; gerek eski hükümlere 
ve gerekse 1683 sayılı kanuna isti
naden tekaüt edilenlerden bir hizmet 
deruhte edenlerin maaşlarının ne su
retle verileceğini gösteren kanunun 
24 üncü maddesine nazaran; 

kaladelerinin kesileceği yolundaki 
Jıükmü mutlak olduğundan, bunlar -
dan 19 uncu madde şümulüne giren 
yerle-rde istihdam olunanlarla ücret
lerini (E) cetveline dahil tertipler • 
den alanların bu fıkra hükmüne tabi 
tutulmaları tabiidir. 

C - 1683 sayılı askeri ve mülki te
kaüt kanunu hükümlerine göre teka
üt maaşı tahsis edilenlerden umumi, 
mülhak ve hususi bütçelerden veya 
3659 sayılı kanunun 1 inci maddesin
de sayılan müesseselerden tahsisat 
veya ücret alanların bu vaziyetleri 
devam ettikçe tekaüt maaşları (1683 
sayılı kanunun (70) inci maddesi ge
reğince) nısıf olarak verilir. Bilfarz 
1683 sayılı kanun mucibince tekaüt 
maaşı alan bir mütekait (B) fıkrasın
da sayılan müesseselerde tahsisat ve• 
ya ücretle istihdam olunsa bu müte -
kaidin tekaüt maaşının yalnız nısfı
nın verilmesi iktiza eder. (B) fıkra
sı münasebetiyle verilen izahat. 1683 
numaralı tekaüt kanununa tevfikan 
tekaüt edilmiş olanlar }ıakkında da 
tatbik olunur. Yani bunların tekaüt 
maaşlarının yarı51 kesilir. 

D - Alelıimum mütekaitler hak -
kında yukarıdaki (B ve C) fıkraları 
hükümlerinin tatbik edilebilmesi i -
çin, bunların aldıkları tekaüt maaşiy
le ücret veya tahsisat mecmuunun 
(50) liradan aşağı düşmemesi ıııarttır. 
Tekaüt maaşlariyle aldıkları ücret 
ıveya tahsisat mecmuu (50) lirayı geç
miyen mütekaitlere bittabi hem te
kaüt maaşlariyle (varsa tahsisatları) 
ve hem de ücret veya tahsisatları tam 
olarak verilecektir. 

Tekaüt maaşlariyle ücret veya tah
sisatları mecmuu (50) lirayı geçen 
mütekaitler hakkında ise, bu tezayüt 
(eski hükümlere göre tekaüt edilen
lerin) tekaüt maaşlarına ait tahsisatı 
fevkaladelerine ve (yeni hükme isti
naden tekaüt edilenlerin de) tek~üt 
maaşlarının yarısına baliğ oluncaya 
kadar aşağıda gösterilen misallerae 
olduğu gibi tenzil edilecektir. 

Mesela: muvazenei umumiye veya 
mülhak veya hususi bütçeli dairele -
rin birinden, vergiler çıktıktan sonra 
33,42 lira ücret alan bir müstahdem 
eski hükümlere göre tekaüt edilmf!ii 
ve safi 9 lira tekaüt maaşiyle 13.<:8 
kuruş ta tahsisatı fevkalade almakta 
bulunsa eline geçecek 55,70 kuruş te
kaüt maaşından 5,70 kuruşunun ten -
zil edilmesi ve bakiyesinin tesviyesi 
lazım gelir. 

Kezalik bu müstahdem yeni tekaüt 
kanunu mucibince tekaüt edilmiıı o
lup ta vergiler çıktıktan sonra 25 lira 
tekaüt maaşı almakta bulunsa, safi 
33,42 lira ücretiyle beraber eline ge -
çecek paranın tekaüt maaşından 8,4.2 
lirasının indirilmesi iktiza eder. 

lı ................. __ ..................... ..._ ................................. i 

1 
Nakil vasıtaları kazalarını i 

A - 1683 sayılı askeri ve mülki te
kaüt kanununun meriyetinden evelki 
hükümlere göre maaş alan alelUmum 
mütekaidin ile eytam ve eramil ve hi
dematı vataniye tertibinden maaş a -
lan zevata maaş asıllariyle tahsisatı 
fevkaladeleri birleştirilmek suretiyle 
bir kalem olarak tediye edilecektir. 
Bu kabil maaşlılar için şimdiye kadar 
tatbik edilen muamelede bir değişik
lik husule getirmiyen bu hüküm mu
vacehesinde, halen cereyan etmekte 
bulunantatbikata devam edilmesi ta
zım gelir. 

Uhtelerinde vazife bulunan müte
kaitlere ceman verilecek paranın 50 
liradan aşağı düşmemesi şart oldu -
ğundan, 50 liranın hesabında daima 
vergiler tenzil edilecek ve bu hesap 
ele geçecek paraya göre yapılacaktır. 

önlemek için alınan tedbirler 1 
E - Gerek eski hükümlere ve ge

rekse 1683 sayılı kanuna göre maaş 
alan alelfımum mütekaitlerden maas
lı bir hizmete tayin edilenlerin ve;a 
bu maaşlı hizmetlerde ücretle çalı • 
aşnların aldıkları maaş veya ücretler 
50 liradan aşağı dahi bulunsa bunla
rın tekaüt maaşları tamamen kesilir. 

F - Harp malulleri bu madde hük
münden müstesna tutulduklarından 
harp malıilü olduğuna dair bağlı bu
lunduğu askerlik şubesinden vesika 
getirenlere tekaüt maa§iyle terfih 
zamlarının her h!ıngi bir hizmete ta
yin edilmiş olsalar dahi) tamam ola
rak tediyesine devam edilir. 

G - Kanunun 24 üncü maddesinde 
2. haziran 1926 tarihli ve 900 sayılı 
kanun hükmiyle 27 mart 1936 tarihli 
ve 2921 sayılı kanunun 36 ıncı mad
desi hükmünün mahfuz tutulduğu 
yazılı bulunduğundan; 

( Steff i Dına. Charlen Collins) 
Baştan başa renkli 

2 - 1. No. lu Halk düşmanı 

(Richard Arlen. Virgina Bruce) 

E 1192 Müfettişlik 
;: ANKARA MERKEZi: 

: Ank~r.a, nüfusunun ve nakil vasıtalarının çokluğuna rağmen otomobil ve otobüs 
kazası gıbı felaketıe:i 'en az kaydeden şehrimizdir. Fakat bu, binde bir de olsa vukuu 

B - 1683 sayılı askeri ve mülki 
tekaüt kanununun meriyetinden evel
ki hükümlere göre maaş alan müte
kaitlerden olup ta, umumi:, mülhak 
ve hususi bütçelerle belediye bütçe
lerinden ve bankalar ve devlet mües
seseleri memurları aylıklarının tev -
hit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 1 inci maddesinde sayılan 
müesseselerden tahsisat veya ücret a
lanların bu vaziyetleri devam ettikçe 
tekaüt maaşlarr tahsisatı fevkaladele
ri ilave edilmeksizin verilir. Mesela; 
eski hükme göre tekaüt maaşı alan 
bir mütekait maliyede; evkaf ta, hu
susui idarede, belediyede, Sümer
bank, Etibank, Ziraat bankası, emlak 
ve eytam bankası, belediyeler banka
sı, Cümhuriyet Merkez bankası, türk 
Ticaret bankası veya İş bankasında 
tahsisat veya ücretle istihdam edilse ; 
bu mütekaidin tekaüt maaşının yalnız 
aslının verilmesi ve tahsisatı fevkala
desinin tediye edilmemesi icabeder. 
Bu maddenin 1683 numaralı kanun -
dan evelki hükümlere tevfikan tekaüt 
edilmiş bulunanların umumi, mülhak 
've hususi bütçelerden tahsisat veya 
ücret almaları halinde tahsisatı fev-

(Sonu var) 

3 - Renkli Miki 

Seans saatleri : 
10 - 11,30 - 1,45 - 3,15 - 5 - 6,30 

Gece saat 9 da 
Yeni Miki ve Jurnal 

-= 2530 = 1112 ---= 1106 ---= 1193 ----

M k D
. k _ melhuz olan otomobıl kazalarım önlemek için Ankara zabıtasını tedbir almaktan alı-

er ez ıre törü : koymamak~?rr. An~ara Emniyet müdürlüğü, şehir içinde nizami olan 20 kilometre-
" ,, ihtiyat - den fazla suratle gıden şoförlerle israrlx bir mücadele halindedir. Sırf hızlı gitmek 

mu 
.. dürü 1 - zevkiyle vatandaşın hay3:tınr tehlikeye sokan şoförler bu sıkı takipten kendilerini 

: kurtaramamakta ve t_e~zıye olunmaktadrrlar. Otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi 
Senetler ve Hesah;ı : vasıtala~r. kullanın.ak ıçın ehliyetname istiyenler de sıkı bir imtihandan ve muayene-

- den geçırılmektedırler. 
Cari Servisi : . ~~tiap haddinden fazla yük alan ka?'lyonların da kazaya sebebiyet verdikleri gö
Kamhiyo Havale ve - rülmuş v~ ~unlar hakkında da sıkı tedbırler ahnmr,tır. Nizamata uyıun hareket etme
Muhasebe Servisi - dikleri gorulen ~~~yonların tespitini kolaylaştırmak üzere Emniyet müdürlü&'ü bun-

Tel: 2193 

: lan ar.kal~rına b.uyuk numaralar kaymağa mecbur tutmuştur. Bu numaralar uzaktan 
(3024) : da .s~çı_le~~lmek ~mkanım vermektedir. Bu ve mümasil tedbiı:ler kısa zamanda müıbet 

.----~il" - teıırını ıosterm~ş. b~l~~ı:ıaktadır. Yukarıdaki resimde arkasına büyük numara takmrı 
"11111111111111111111111111 llllllllllllf~ kamyonlardan hırını goruyorsunuz. 
-

İzmir su elektrik ve 

ha va gazı şirketleri 
Haber aldığımıza göre hükümet İz

mir su ve İzmir elCktrik, havagazı şir 
ketlerinin satın alınmasını kararlaş • 
tırmıştır. Şirketlerle önümüzdeki son 
baharda satın alma müzakerelerine 
ba_slanılacaktır. 
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1NG1L1Z MEBUS VE GAZETECİLERİNİN 

EVELKİ AKŞAM RADYODA KONUŞMALARI 

Türkiye: modern demokratik 
laik bir devlet olmuştur 

Türkiyeyi 
ilk defa ola
rak mı ziyaret 
ediyorsunuz ? 

Mr. Parker - E
vet, zira Tür -
kiye İngiltere
ye nazaran Av 
rupa'nın diğer 

ucunda sayılır 
ve aradaki me
safe oldukça 
uzaktır. 

Birkaç gündenberi memleketimizin misafiri bu
lunmakta olan İngiliz mebusu ve gazetecile

rinin salı gecesi Ankara Radyoevi'nde, radyo ile ne.~
redilen bir mülakat yapmış olduklarını yazmıştık. 

Dünyanın her tarafından dinlenen ve memleketimiz 
hakkında çok dostane fikirleri ihtiva eden bu müla
katın tiirkçeye terceme edilmiş tam metnini de bu
gün veriyoruz. 

ha derin bir te· 
sir icra etti. 

. Memleketini -
zin tabiat iti

Ziraat Vekilimiz Dikilide Dinarlılar ve Dikililer arasında 
Türkiyeyi 

ziyarete gelme 
nizin sebebini 
öğrenebilir mi 
yiz? 

Ankara radyosu tarafından sorulan suallere Mebus 
Mr. Parker'le llfr. Mayhew ve Mr. Smith ayrı ayrı 

cevaplar vermişlerdir. 811 sütunlarda sualJeri ve ce
vapları sırasiyle okuyacaksınız: 

bariyle en nan 
kör bir kısmın 
da 15 sene i
çinde bu ka -
dar güzel bir 
eser meydana 
getirmekle ne 
kadar iftihar 
etseniz gene 
azdır • Geniş 

bulvarları, ve 
bunların iki ta 
rafına dikilmiş 

bulunan yüz 

Derece Ateş ••• 
Mr. Parker - "İn

gilterenin yeni 
müttefiki Tür
kiye" hakkında 

binlerce ağaç -
lariyle, son de
rece güzel bi • 
nalan ve teis
satile, Ankara, 

'' 
DiNAR'DA HEPiMiZ 

DiNARLI,, OLUYORDUK 

yazacağımız bir kitap için malfı
mat toplamağa geldik. Türkiye 
hakkında ingilizce olarak pek az 
kitap intişar etmiştir, halbuki bil
hassa son anlaşmanın imzalanma
sını müteakip memleketimizde 
Türkiye'ye karşı çok derin ve sa
mimi bir alaka uyanmıştır. Düşü
nünüz ki Türkiye İngiltere'nin 
eski dostu ve şimdi ise büsbütün 
başka şerait tahtında yeni mütte
fiki olmakla kalmıyarak kendi 
memleketi dahilinde muazzam in
kılaplar vücuda getirmiş, ve son 
16 sene zarfındaki faaliyetinin 
tesirleri, komşu devletlerininki
ne kıyasen çok daha verimli ve 
daha müessir olmuştur. 

kar edilemiyecek bir hal almıştır. 
Devletcilik sisteminin İngiltere 
için dahi çok faydalı olabileceği
ne sureti ~:ı.tiyede kaniirn, ve ki
tabımda buna zemin ihzar etmeğe 
gayret edeceğim. Türkiye'de her 
~ey baş döndürücü bir süratle i
lerlemekte, ve adeta günden gü
ne değişmektedir. Mesela bizde 
bankalar, son 200 sene içinde he
men hiç değişmemiş olduğu hal
de; daha üç gün evel ziyaret ede
rek faaliyet ve teşkilatını tetkik 
ettiğimiz Etibank ile Sümerbank
ın bugünlerde yep yeni bir şekle 
sokulacağını istihbar ettim. Bu 
kadar seri ve esaslı değişme ve 
terakkilerin faydalarından şüphe 
etmemekle beraber, bizler gibi 
yabancıların tetkik mesaısının 
oldukça müşkülleştiğini itiraf e
deyim! 

her hangi bir memleketin iftihar 
edebileceği bir başşehirdir. Türk 
mühendislik kudretinin nümune
si olan baraj, Ankara'ya muhak
kak ki yeni hayat imkanı bahşet
miştir. Biz Ankara'yı gayetle sı
cak bulacağımızı tahmin ediyor
duk, fakat burasını İstanbul'dan 
bile daha serin bulduk. Ankara'
da dikilmiş ve elan dikilmekte o
lan ağaçların bu şehrin iklimi ü
zerine çok müessir olduğu aşi

kardır. 

D inar'ın büyük bir meydanı ve 
bu meydanda şirin bir kah

vesi vardır. Gene asırlık ve gövde
sini ancak üç kişinin el ele tutuş
tuktan sonra kucaklıyabilecekleri 
bir kavak ağacı, bu kahveye muh
teşem bir otağ kurmaktadır. Bu
rada oturup karlı vişne şurubu 
içerken karşıki bir binanın önün
de büyük bir kalabalık gördüm. 
Halk adeta binaya hücum eder gi
bi idi. Bu manzarayı harp zama
nında vesika ile ekmek alanlar pek 
ala hatırlıyabilirler. Buğdayı bol, 
mısırı bol, meyvası bol velhasıl her 
şeyi bol olan Dinar'da halk vesika 
ile ekmek almıyordu ya. 

O halde, asker mi toplanıyordu? 
Hayır, bu bina bir furun, veya 

askerlik şubesi değil sadece Ziraat 
Bankasının bir şubesi idi; burada 
ekmek ve mükellefiyet değil, kredi 
dağıtılıyordu. 

Gazetelerde son günlerde zıraı 

kredinin, ziraatte kullanılacak pa
ra kirasının mühim miktarda u
cuzladığını okuyanlar, o gün Di
nar'da bir bankanın önünde top
lanan bu insan kalabalığının mana
sını daha iyi anlarlar. Ve bu ted
birlerin köylü namına ne kadar 
faydalı olduğunu daha çok takdir 
ederler. 

Köylü ve ziraat erbabı bugün 
su, gübre, selektör makinaları ka
dar krediye de muhtaçtır. Ve hat
ta olanlardan daha fazla! Hükümet 
zirai kredinin kirasını ucuzlatarak, 
köylüyü murabahacıların tefecilerin 
elinden, başkası hesabına çalışmak
tan kurtarmış, ve kendi malının, a
lın terinin sahibi yapmıştır. 

D inar'da hakikaten iftihar edi
lecek derecede güzel olan 

Halkevini zevkle, neşe ile ve bü
yük takdir hisleriyle gezdikten 
sonra tekrar yola koyulduk. İki ta
rafımızda iki sıra ihtiyar kavaklar 
uzun boylariyle divan· duruyorlar 
ve bizi kızgın güneşin savletinden 
koruyorlar ... 

Bir çeyrek kadar gittik. Bir dört 
yol ağzında birden karşımıza bir
çok adamlar çıktı: 

- Durun!.. 
Durduk. 
Merak etmeyin; bu yol kesenler, 

sizin ne canınıza, ne malınıza kas
detmiş insanlardır. Bunların kastı 
sadece midenizdir: 

Antalya'da, köylü ve ziraat için 
birçok hayırlı eserlerin açılış res
mini yapmağa giden muhterem Zi
raat Vekilimizin buradan geçece
ğini duyan Dinarlılar, kasabaları
nın hemen eşiğindeki Dikici kö
yünde bir bahçede misafirlerini a
ğırlamak için mükellef bir sofra 
hazırlamışlardı. Bu bahçeyi size 
tarif etmek istersem, diyebilirim ki 
burası bahçe değil bir ceviz orma
nıdır. Cevizlerin gövdeleri ve kök
leri bazı yerl!!r<'le biribirleriyle a
deta kııcaklıı.smış gibidir. 

Sofraya oturduğumuz zaman, ye
mek listemizin baş harfini söyler
sem. Dinarlıların nasıl midemize 
kasdettiklerini daha iyi ifade etmiş 
olurum: 

Herkese muhteşem, birer tavuk 
kızartması... Evet kocaınan, besili, 

[ 

Yazan ,,,,,,,,,,,,, ............................................................ ] 

Mümtaz Faik Fenik 
.................................................................................. Türkiye: modern demokrat 

devlet 

Türkiye'den alınacak dersler 

Mr. Parker - Arkadaşlarımın temas 
ettikleri noktalara ben de iştirak 
ederim. Türk milletine yeni bir 
hayat yaratmak gayesini güden 
hükümetinizin, bizim sizden evet 
kapılmış bulunduğumuz hatfilar
dan sakınmak için sarfettiği gay
ret çok müsmir neticeler tevlit 
etmiştir. Bugün İngiltere dahi 
Türkiye'den bir çok dersler ala
bilir, ve bu sayede mazideki yan
lış hareketlerinin neticelerini bir 
dereceye kadar olsun telafi ede-

Mr. Smith - Bu kitabın yazılmasına 
ben de elimden geldiği kadar yar
dım edececeğim. Memleketinizde 
görüp beğendiğimiz şeyler o ka
dar çok, ve hepsi ayrı ayrı o ka
dar şayanı takdirdir ki insan han-

- Şimdiye kadar Türkiye'nin 
hangi taraflarını gezdiniz, Mr 
Parker? 

Mr. Parker - Yunanistan'dan gele
rek henüz yalnız İstanbul ile An
kara'yı ziyaret ettik. Buradan 
Kaysı:rrye gı1.1c:1 ... ı.. v ... ..ıuhı .,.....,-

dem mensucat fabrikası ile mo
del köyleri gezdikten sonra Ada-
na'ya; ve Adana' dan ise Konya
ya da uğrıyarak İstanbul'a avdet 
suretiyle İngiltere'ye döneceğiz. 

Türkiye hakkında intibalar 

- Türkiye hakkındaki başlıca 
intibalarınızı öğrenebilir miyiz? 
Siz ne dersiniz, Mr. Mayhew? 

-ı.>ı1..a.&.. 

Türk - ingiliz dostluğu 

- İngiltere ile Türkiye arasında 
mevcut dostluğu daha bile takvi
ye edebilecek mahiyette ne gibi 
tedbirler düşünüyorsunuz? 

Ziraat Vekilimiz. B. Muhlis Erkmen ve gazeteci arkadCl§ımız. 

gisinden bahsedeceğini şaşuıyor. 
Evclce çürük temeller üz-erinde .
güçlükle tutunarak sırf şeri ka
nun ve kaidelere göre idare edil
miş olan türk milleti, on beş, on 
altı sene gibi şaşılacak derecede 
kısa bir müddet zarfında tam ma
nasiyle modern, demokratik ve 
laik bir devlet seviyesine yüksel
miştir. Kadınlarınız, her sahada 
erkeklerle hemayar olarak çalış
makta ve yaşamaktadırlar. Türki
ye'nin, sanayi faaliyeti devletleş- Mr. Mayhew - Evela şunu iytiraf e

deyim ki benim buraya gelmez
den evelki zanlarımın hemen hep
si yanlış imiş. İngiltere'de, Tür
kiye hakkında hemen hiç bir şey 
bilmiyen milyonlarca insan var
dır. Bu insanlar, çocuklukların • 
danberi okudukları masalların ve 
daha sonra gördükleri asılsız re
sim ve hazan da sinema filmleri
nin tesirinde kalmışlardır. Mese
la Türkleri umumiyetle gayetle 
esmer, pala bıyıklı, fesli, şalvar
lı, kocaman yatağanlar taşıyan 

insanlar olarak bilirler. Her er -
keğin en az 12 zevcesi olduğuna 
inanmaktan da zevk duyarlar. 
Türkiye'ye gelip de her şeyi ken
di gözlerimizle olduğu gibi gö -
rünce, bunların ne kadar boş tah
minler olduğunu gayetle iyi tak
dir ettim. Binaenaleyh, benim ü
zerimde en derin tesir tevlit eden 
şeylerden biri, bizim esassız zan
larımızla bugünkü hakikat arasın
daki muazzam farkdır. 

tirme ve zirai teşekkülleri koope
ratifler vasıtasiyle idare etme sa
yesinde şahsi rekabet ve hırsla
rın tevlit edebileceği mahzurları 
önlemek hususundaki gayretleri
nin de hayranıyız. Devletin ve iş
çi kütlelerinin hayati ve esaslı 
haklarını bir kaç kişinin menfaat 
ve kar teminine matuf zararlı fa
aliyetine kurban etmemek husu
sunda gösterilen azim, ve halkın 
terbiye ve kültür seviyesini yük
seltmek hususunda sarfedilen 
gayretler çok yerindedir. Bu ga
yeyi güden müesseseler meyanın
da uzerimizde derin tesirler bı
rakmış olan halkevlerini misal o
larak zikredebiliriz. Bu halkevle
rinizin gördüğü işler, İngiltere 
dahil olmak üzere başka memle
ketlerde böyle sizinki gibi bir de
ğil, beş altı teşekkül tarafından 
başarılmağa çalışılmaktadır. Halk 
tan hiç bir ücret talep etmeksizin 
ve hiç bir dini propaganda gaye
si gütmeksizin çalışan halkevle
rinizin memleketinizi daha asri
leştirme ve halkın umumi seviye 
ve görüş ve kavrayış kabiliyeti r 
yükseltip arttırma hususunda çok 
ehemiyetli bir rol oynadığına as
la şüphe edilemez. 

Mr. Mayhew - Memleketlerimiz a
rasındaki ticari faaliyeti teshil ve 
tezyit etmek için zannederim ki 
bugünkü Klering şeklinin isliliı, 
ve mümkünse ilgası lazımdır. 
Türkiye'de klering hesabına ya
tırılan bir mal bedelinin İngilte
re'de ancak üç sene gibi uzun bir 
zaman sonra tediye edilmesi, iki 
memleket beynindeki ticari fa
aliyete büyük darbeler vurmakta
dır. 

Isparta mebusu B. Kemal Ünal Dikili'de verilen öğle yemeğinde 

şişman budlarını tabaklardan dışarı 
sallandıran birer tavuk ... 

Bu tavukları görünce Dinarlı -
ların hem ne kadar misafirperver 
olduklarını hem de Dinar'dan ne
den pehlivan yetiştiğini daha çok 
anladım. Demek biz burada birkaç 
gün kalacak olsak, içimizdeki en 
zayıfımız bile dahil olduğu halde 
birer "Dinarlı., olup çıkabilirdik. 

Y emeği büyük bir neşe içinde 
ve Burdurluların, Dinar'a re

kabet olsun diye bize tavuk yerine 
birer hindi ikram etmemeleri te -
mennisi içinde yedik. 

Sofrada muhterem Ziraat Veki
limiz B. Muhlis Erkmen Dinarlı
larla, Dinar'daki zirai vaziyet etra
fında uzun boylu görüştü. Kendile
rinden birçok izahat aldı. Dinarlı
ların bütün isteği kasabalarına da
ha fazla selektör makinesi gönde
rilmesidir. 

Ziraat Vekilimiz onların bu derd

leriyle alakadar oldu ve Ankara'ya 
gider gitmez bu isteklerini tetkik 
edeceğini bildirdi. 

Muhterem B. Muhlis Erkmen'in 
verdiği izahata nazaran bundan 15 
sene evel 11 tane selektör makine
miz varken şimdi bunların adedi 
280 den fazlaya çıkmıştır. Bu da 
kafi gelmemiş ve yenileri ısmarlan
mıştır. Şimdi memleketin her tara
fından selektör makineleri isten
mektedir. Çiftçi ve köylü tohum
larını ıslah eden ilaçlıyan bu ma
kinelerin faydalarını tamamiyle 
anlamıştır. Muhterem B, Muhlis 
Erkmen anlatıyordu: 

- İlk selektör makineleri geldi
ği zaman bunlardan iki tanesiyle 
Çubuk kazasına gittim. Bunları 
kullanmaktaki faydaları anlattım. 
Bazı kimseler önce biraz dudak 
bükerek dinlediler. Selektör ma· 
kinelerini kabul etmek istemiyor
lardı. Son defa Çubuk'dan geçerken 
her köyden selektör makinesi isti
yorlardı. 

Sonra sözlerine şunları ilave et-
ti: 

• 

"- Bir selektör makinesinin fi
yatı aşağı yukarı 2.000 liradır. Bir 
makinenin bir muhitte tohumların 
ilaçlanması bakımından temin etti
ği menfaati ise 20.000 lira hesap et
mek mümkündü.,, 

**'' 
Fakat selektör makinesinin en 

büyük hizmeti sade tohumları ilaç
laması değil, eski ve köhne bir zih
niyeti de ıstıfaya tabi tutarak te
mizlemesi ve ıslah etmesidir. 

ı· 
Muğlada zelzele 

Muğla, 12 a.a. - Bugün sabahleyin 
8 de burada bir yer sarsıntısı olmuş 
tur. Hasarat yoktur. 

Muğlada kooperatifler 
Muğla, 12 a.a. - Beş merkez koo -

peratifi bilhassa bu sene çok iyi şekil 
de inkişaf etmiştir. Bu sene koopera
tif ortaklarının sayısı 2000 ini teca -
vüz etmiştir. Sermaye miktarı 210 bin 
liraya baliğ olmuş bu seneki ikrazat 
300 bin liradır. Kar mecmuu da 4000 
liradır. Tahsilat yüzde yüzdür. Ban -
kanın tavassutiyle kooperatifler zür -
ra geniş mikyasta yardımda bulun . 
muştur. Kooperatiflerin bu sene fazla 
inkişaf etmeleri kuvetle ümit edilmek 
tedir. 

Yunanistanda yeni bir baraj 
Ttina, 12 a.a. - Başvekil Metaksa -

sın huzuru ile, aşağı Kifisya'da top -
rak doldurma suretiyle vücuda geti -
rilecek barajın inşaatına başlanmış -
tır. Bu barajın arkasında vücut bula -
cak suni göl vasıtasiyle, Kokuvaunes 
mıntakasında altı bin sterma kadar 
arazi sulanabilecektir. Bu barajın ya
pılmasının bitmesi üzerine Yunanis 
tanın diğer bir çok yerlerinde de ay
Dı tarzda barajlar yapılacaktır. 

Mali ve sınai faaliyet 

Mr. Mayhew - Beni güzel memleke
tinize çeken noktalar, daha ziya
de mali ve sınai işlerle alaka
dardır, zira mali ve sınai organi
zasyon hakkında bir kitap üzerin
de çalışmaktayım. Bu sahalarda 
halledilmesi iycabeden problem
ler 1ngiltere'de başka, Türkiye'de 
ise başkadır. Bizde sermaye ve iş
çinin çok bol olmasına mukabil, 
bazı sahalarda lüzumundan fazla 
istihsal ile hemen her sahada iş
sizlik göze çarpar. Türkiye'de i
se sermaye ve erbap işçi adedi 
henüz az olmakla beraber, gayet 
şuurlu bir tarzda tatbik edilen 
devletçilik prensipleri sayesinde 
muvaffak olunmaktadır. Bizde 
bilumum sanayi tesisat ve mües
sisatı maliye, fertlerin elindedir; 
bu şeklin mahzurları ise artık in-

Mr. 

İstanbul şehrini gezerken, mis
li bulunmaz eserler arasında ca
mi ve müzelerinizi dolaştıktan 
sonra Topkapı müzesindeki mü
cevheratı da gördük. Doğrusunu 
söylemek lazım gelirse, bütün bu 
inci, pırlanta, ve altın kakmalı 
eşyaların haşmetine şaşa kaldık. 
Bizim saray mücevheratı, Londra 
kalesinin en erişilmez bir köşe -
sinde, demir parmaklıklar arka -
sında ,adeta kıskanılarak, ve bin 
bir türlü ihtimamla muhafaza e
dilerek teşhir edilir. Sizinkiler i
se iki tane odacının hıfzına ema
net edilmiş. Bu vaziyet karşısın
da, bilhassa gangster korkusu ta
şıyan amerikalıların bu taşlarıh 

hakiki olduklarından şüpheye 
kapıldıklarına şaşmamak lazım
dır: Türk halkının doğruluğuna 
bundan daha güzel bir misal zor 
bulunur, her halde! 

Ankara 

Smith - Arkadaşımın lstanbul 
hakkında söylediği şeylere aynen 
iştirak ederim, cidden güzellik 
dolu bir şehirdir. Fakat Ankara 
benim üzerimde, lstanbul'dan da-

Türk sigaraları İngiltere'de çok 
rağbette iken, Büyük harp esna
sında Türk tütünü bulunamaması 
yüzünden halkımız, yavaş yavaş 
Amerika tütünlerine alışmıştır. 
Az bir teşvik ile Türk tütünleri 
eski mevkilerini yeniden elde 
edebilirler. 

Seyyah celbi meselesi de mühim
dir. Bunun için çok propaganda 
ve reklam yapmak icap eder. A
lakadar makamların bu ciheti ih· 
mal etmiyecekleri şüphesiz ol
makla beraber, emsalsiz memle -
ketinizi bizim gibi yabancılara 
tanıtmak işinin pek sonralara bı
rakılmıyacağını temenni ederim. 

Maarif sahasında işbirliği 

Mr. Smith - İngiltere ile Türkiye 
beyninde maarif sahasında teşriki 
mesai etmek imkanları pek meb
zuldür. Türkçeden ingilizceye 
kitap terceme ettirilmesi, ve iki 
memleket arasında talebe teatisi 
gibi tedbirlerden çok faydalı ne
ticeler beklenebilir. İstihbaratı
ma nazaran, türk talebelerinin 
İngiliz üniversitelerinde ikmali -
tahsil edebilmeleri için üniversi
telerimiz tarafından pek yakında 
BURS'lar (m:.;canen okuma t~s
~i~atı) temin edilecekmiş, bu da 
ı~ı ol~r. Arkadaşımın dediği gi
bı, turıst celbi faaliyeti neticesin
de memleketinize gelecek olan 
s~~yahların İngiltere'ye avdetle -
rı":de yapacakları müspet rekla -
mın kıymeti para ile ölçülemiye
cek dercede fazla ve faydalı o
lur. Hep beraber yazacağımız ki
tap ve makalelerin, memleketle -
r~miz arasında mevcut dostluğu 
bır kat daha takviye edebilmesi 
için hiç bir gayretten kaçınmıya
cağız. Şahsen o kadar memnun 
kaldık ki, bu ziyaretimizin so-

(Sonu 8 inci say_fada 
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S. M. Kıral Karol'u hamil motör Dolmabahçe'ye yana§ıyor 
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lnönü muhterem miıalirlerini karıılıyorlar 

ıırtt -

Dolmabahçe'nin bahçeıine giriyorlar 

lnönü muhterem miıalirleriyle beraber Dolmabah,e ıarayının 
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Milli Şefimiz lımet lnönü HayclarpCJ§a garında kendilerini karıılıyanlar araıında 

Salzburg görüşmelerinden sonra 
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Almanya hareket 
arifesinde midir? 

(Ba§I 1 inci sayfada) ) 

tesgaden'de öğle yemeğini Hitler'le 
birlikte yemiştir. 

Yemekten sonra Hitler ile italyan 
hariciye nazırı Kont Ciano arasında 
uzun bir mülakat olmuştur. Bu mü -
lakatta alman hariciye nazırı von Rib
bentrop da hazır bulunmu,tur. 

Bir hareketin arifesi mi? 

yakında bize yapacağı hizmetlerle te
lafi olunacaktır. İtalyanlar ise, Tirol 
işini daha evelce Almanyaya yaptık -
lan hizmetlerin bir karşılığı olarak 
telakki ediyorlar. 
Diğer taraftan Angriff gazetesi 

Balkanlarda toprak tadilfi.tından ve 
bilhassa Macaristandan bahsetmekte
dir. 

Macaristan şimdiye kadar iki mih-
ver devleti arasında mahirane bir si-

Berlin, 12 ıl.a. - (Havas) Salzburg yaset takip ederek kendi istiklali için 
görüşmeleri, bir hareketin arifesinde felaketli olacak bir itaat politikasın
mi vukubuluyor? Askeri nakliye va- dan kaçınabilmişti. Bundan sonra da 
sıtalarının mühim seyriseferi, benzin aynı oyuna devam etmek imkanı Ma
satışının sıkı bir vesika usulüne tabi caristan'a bırakılacak mıdır? 
tutulması işçi ve ihtiyatların silah al- İkinci bir vakıa şudur: bazı alman 
tına alınması nazarı dikkati celbet - gazetelerine göre Almanya artık yal
mektedir. nız alman Danzig şehrini değil fakat 

Alman siyasi mahafilinde bazıları- bol kömür tedariki hakkını yani ko
nın kanaatine göre cenubi Tirol'daki ridordan mada yukarı Silezyayı da 
alınanların çekilmesi karşılığı olarak Olza mıntakasını da Polonya'dan is
Almanya kendi istekleri yolunda ltal- tiyor. 
ya'yı daha esaslı bir surette teahhüt Polonyaya karşı tahrik olunan mat
altına koymak emelindedir. Bir al • buatın verilen parolayı biraz aştığı 
man müşahidi geçenler~e diyordu ki: anlaşılıyor. Çünkü bu akşamki gaze-

" Bizce, Almanyanın cenubi Tirol- [ telerin lisanı biraz daha mutedil gö
da katlandığı fedakarlığı İtalyanın züküyor. 

HED_EF • • 
Efkan 

baıka 

Danzig 
bir 

üzerine ~ekip 

hücum ! yere 

Salzburg görüşmelerinden sonra 

Macaristan tazyik 
edilmek isteniyor 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
mamıştır. Her şey şunu gösteriyor ki 
Berlin, nüfuzunu ve lüzumu halinde 
askerlerini Romanyaya ve Romanya
nın arzusu ile bakılan zenginliklerine 
kadar yaymayı mümkün kılmak için, 
Macaristanı bir anlaşma imzasına mec 
bur etmekistiyor. Eğer Almanya, fil
hakika, en mühim gayretini orta Av
rupaya tevcih etmek istiyorsa, bugün 
Danzig etrafında yapılan gürültüler, 
enternasyonal dikkati başka tarafa çe
virmiye matuf harfeketlerden başka 
bir şey değildir. 

Danzig i~in döğü§ecek tek 
italyan yoktur 

Figaro'da d'Ormesson diyor ki: 

tinat eden hakikat ile kurtarılabile -
cektir. Hakikati ilan edelim ve kuv
veti gösterelim. 

Salzburg mülakatının manaıı 

Humanite diyor ki: 

Hitler'in niyeti bundan 12 ay evel 
Südetler meselesindeki hareketini tek 
rar etmek ve Danzig meselesinin do
ğurduğu buhranı kendi şartlarını dik 
te ettirebileceği müsait zamana kadar 
inkişaf ettirmektir. Salzburg mülaka
tının hedefi, Danzig meselesinin va
himleşmesi takdirinde faşist İtalya -
nın nereye kadar gidebileceğini öğ
renmek ve "uzlaştuma., darbesinin 
yeniden faydalı surette tekrar edile
bilip edilemiyeceğini anlamaktır. 

Romanya gazetelerinin 
yazdıkları 

Bükreş, 12 a.a. - Gazeteler, Ciano
von Ribbentrop mülakatına büyük bir 
ehemiyet atfetmekte, fakat bu husus
ta henüz tefsirlerde bulunmamakta -
dırlar. 

ri gazetesinin hususi muhabiri Berlin manya'nın müttefiki sıfatiyle bu me
den yazıyor: selenin halli ile doğrudan doğruya ali 

"Nazi matbuatınin bazı tefsirlerin- kadarız. Biz istiklalimizi Hitler'e 
den anlaşıldığına göre Salzburg'da borçluyuz.,, 
bütün sulh muahedelerinin tadili der- Bu gazete Almanya'ya karşı sada· 
piş edilmektedir. Bu itibarla Macaris katini bu suretle ilan ettikten ve Po
tan'a ve bu memleketin arazi temayül- lonya'ya kar§ı Almanya'ya müzaheret 
!erine karşı büyük bir alaka gösterdi- edileceğini kapalı bir şekilde temin 
ii muhakkaktır. Söylendiğine göre bu ettikten sonra bu hizmetlerine muka· 
temayülleri teşvik etmekle İtalya ile bil Berlin'den Slovakya'nın Macaris
Almanya takip ettikleri genişleme si- tana karşı müdafaasını istemektedir. 
yasetine Macaristan'ın da iştirakini Çünkü, diğer cihetten bu gazete Ma
temin etmeğe ·~raşmaktadırlar. Po. caristan hakkında neşrettiği uzun bir 
Jonya'nın azimkarane tarzi hareketi reportajda, "hükümet makamları ile 
Almanya üzerinde bir tesir bırakmıı • köylüler arasında her gün çarpışma
tır. Almanya Danzig'e taarruz etmek- lar,, vukubulduğunu kaydeylemekte• 
ten ise evela daha az mulfavim bir nok dir. 

tada muvaffakiyet elde etmeğe çalışa- Kont Çak:y Macaristan'a dönclü 
caktır. 

Şimdiki halde ise daha az mukavim 
olan nokta Macaristan'dır. ,, 

Slovakya kendiıinin 
müdalaaıını istiyor 

Bratislava, 12 a.a. - Slovenska po -
litika gazetesi yazıyor : 

Halihazırda Slovakya'nın mukadde 
ratı bahis mevzuu oluyor. Vaziyet va
himdir. Tarihi hadiselerin bizi toplu 
bir halde bulması lazımdır. Alman -
ya - Polonya münasebetleri şimdiki 
vaziyetin siklet merkezini teşkil et -
mektedir. Bu mesele gelecek günler 
zarfında halledilecektir. Biz, Polon • 
ya'nın, Almanya'nın komşusu ve Al -

Budapeşte, 12 a.a. - Slazburg'da 
Alman hariciye nazırı Von Ribben
trop'u hususi olarak ziyaret eden Ma
car hariciye nazırı Kont Çaky Maca
ristan'a dönmüştür. Mezuniyetine bu· 
rada devam edecektir. 

Dr. Göbelı Venedik'te birkaç 
gün kalacak 

Berchtesgaden. 12 a.a. - Venedik'e 
kadar Dr. Göbbels'e refakat etmiş o
lan propaganda müsteşarı Otto 
Dictrich, 'bugün Almanya'ya avdet et 
miş ve doğruca Bretesgaden'e ge
lerek Hitler'e mülaki olmuştur. 

Dr. Göbbels, Venedik'te birkaç gün 
daha kalacaktır. 

Musolini İngiltere - Fransa ve 
Almanya arasında tavassut 

yapacak konferans toplıyacak 
(Başı 1. ci sayfada ) 

kete geçmeden menetmek için nüfu
zunu kullanacağı söyleniyor. Keza 
Roma'nın daha geniş bir proje tasar
ladığı da iddia ediliyor, bu proje, 
Fransa, İngiltere, Almanya ve İtal
ya münasebetlerini iyileştirmek ve 
sonra da daha geniş bir hedefe doğ
ru ilerlemek üzere bir konferansın 

akdini istihdaf eylemektedir. Muso
lini şahsen böyle bir projeye taraf
tardır ve bu yolda bir teşebbüs yap
ması imkan dahilindedir. 

Papa tqebbüate mi bulunuyor? 
Berlin, 12 a.a. - Papa Berlin'deki 

l.KÜ(ÜK D 1 Ş HABERLER 

vekili ile görüşmüştür. Bu Orsenigo 
mülakatı hakkında şu haber verilmek 
tedir: 

Bir saat süren bu mülakat yalnız 
vatikan mahfillerinin değil diploma
tik mahfillerin de nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bu mahfillerde hasıl o
lan kanaate göre bu mülakat, beynel
milel gerginlik ile alfıkadardır. Bu· 
nunla beraber vatikan'ın başka teşeb
büslerde bulunup bulunmıyacağı ma
lum değildir. 

Orsenigo, bugün Berlin'deki vazi
fesine dönecektir. 

Romanyada yıldırımın 

çıkardıği büyük yangin 
X Londra - Singapur'a yeniden 

on iki ingiliz denizaltı gemisi gelmiş- Bükreş, 12 a.a. - Moreni petrol 
tir. Larle tayyare gemisinin de bugün mıntakasında bora esnasında Romen 
!erde gelmesi bekleniyor. Diğer taraf petrol endüstrisine ait Neft deposuna 
tan Hindistandan 7 bin asker daha yıldırım isabet ederek hazinenin in-
gelmiştir. filak etmesi üzerine büyük bir yan -

X B -k B ·· 1 b' gın çıkmış ve şimdiye kadar 70 mil • 
u reş - ugun neşro unan ır k • d 

t bl . ~ d T' .. . d . yon ley ıymetın e 400 vagon Nefha· e ıg e, ısza uzerın e macar gemı-
1 

)erinin seyriseferi hakkında Roman - ra~1° mtı~~tur:B·· k , . . 
ya ile Macaristan arasında Sinaida 9 f daeshı Y~ u reş ten .. gel~n ıtfa_ıye 

e ra ı enuz yangını so.ıdurcmemış -
ağustosta bir anlaşma imzalandığı bil- terdir. 
dirilmektedir. Bu anlaşma 14 ağustos
tan itibaren muvakkaten meriyete gi
recektir. 

X Ottawa - Amerika ile Kanada 

İtalya'da, bir eşi bulunmaz Sinyor 
Gayda'dan başka, yarın Danzig için 
döğüşmek fikrini kabul edecek bir İ
talyan hemen hemen yok gibidir. Bu 
noktada bütün müşahedeler birleş -
mektedir. Bununla beraber, her türlü 
ihtimale karşı her zamankinden ziya
de müteyakkız bulunmamız lazımdır. 
Diktatörler, eğer Fransa'da, İngilte
re'de ve Polonya'da, teşebbüslerini 

ucuza maletmek için hücum edeceği 
zayıf noktalar bulmak istiyorlarsa, 
çok aldanırlar. Sulh1 ancak,. kuvete iı· 

Danzig'clen daha az mulıavim 
nokta: Macariatan! 

murahhasları arasında bugün imza e
Paris, 12 a.a. - J our • Echo de Pa- dilen bir itilaf mucibince iki memle • 

ketin tayyareleri biribirlerinin budu -
du üzerinden uçabilecekler ve iki ta
raf arasında hava nakliyatı işlerinde 
daha sıkı bir işbirliği temin edilecek
tir, 

- ~ ~ ...... -.... t~··- ...,... ............ " ... ~~ ...... _ ... 
- - - - . . . - ·- -- . -- - -- -
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Sanayi bizim büyük eserimizdir Türkiye: modern 

demokratik bir 

devlet olmuıtur 

Muhtelif • 
ınşaat 

lstanbul Belediyesinden : 

ve • 
tesısat 

(Başı ı incı sayfada) Anadolu' da her fabrika, yeni 
kim yüz sene tecrübesinde bu - türk medeniyetinin bir nüve • 
lunduğumuz netice devlet itleri- manzarasını vücuda getiriyor. 
mizde düzelteceğimiz ve teki· Milli ııiy kıymetleniyor; milli iı
mül ettireceğimiz cihetler, dört tihıalin tarzı ve değeri değiti
heı yatındaki sanayi müessese- yor; istihlak artıyor. Bizim fab
leri~izde olduğundan daha az rikalarımızın mamulleri anbar
değildir. Bu anadan doğma çift- larda çürümüyor: sırtlarda ve a
çi memlekette zirai inkişaf mü- yaklarda eskiyor. Yeniyor ve 
nakaıalarının dahi ne halde ve kullanılıyor. Bu netice bizim da
seviyede olduğunu biliyoruz. ha iyi, daha tam, daha ucuz yap-

Bizim gibi, hamle ile iktııat ve mak azmimizi tetvik edecek bir 
sanayi hayatına giren, ve mazide amildir. 
bizden çok fazla tecrübeli bir Cümhuriyet hükümetleri, ida
devletin büyüklerinden biri de- re ve itletme meseleleri ile dai -
mitti ki: "Siz de bizim gibi bir ma yakından alaka göstermitler
asırlık boıluğu birkaç senede te- dir. Hemen bütün fabrikalar ku
lafi etme~e çahtıyoraunuz. Siz rulurken ve iılemeğe açıldıktan 
de bizim gibi bazı ağır ziyanlara sonra, avrupalı mütehassıılara 
uğrıyacaksınız. Fabrika yıkacak- tetkik ettirilmiıtir. Bu mütehaı-
11nız; iıliyen makinelerinizi, fU ııslar arasında [Bütçe Encüme
veya bu isabetsizlik yüzünden, ninde okunmuş olan raporlardan 
tatil edeceksiniz. Fakat bundan bahsediyoruz] fabrikalarımız· 
yılarsanız, muvaffakiyetten de dan bir kısmını bütün dünyada
ümit kesmeniz lazımgelir !,, ki mümaıilleri ile boy ölçüşecek 

Biz ne fabrika yıktık, ne maki- kıymette bulanlar çoktur. Aylar
ne tatil ettik. Çünkü bizim piş· danberi bu müesseseler ayrı ayrı 
memİf, iyi düıünülüp tartılma- tetkike tabi tutulmuştur. Eğer 
mıı teşebbüsler için israf edecek herhangisinde bir aykırılık gö
ıervetimiz yoktu. Milli say ve rülseydi, Refik Saydam hüküme
kudrete daha hususi bir kıymet tinin şiarı odur ki bu yolsuzluğa 
vermeğe mecburduk. sebep olanlar iş başında kalmaz 

Fakat bir fabrikanın temeli a- ve dosyalar çoktan mahkemeye 
tı1dığı zaman, işçisi, ustası, mü- verilirdi. 
hendiıi ve işletme mütehassısları Hata olmamış mıdır? Kusur 
henüz mektebe baılıyan bir yok mudur? Tadil ve tashih kül
memlekette, o fabrikanın kuru - fetlerinden tamamen azade mi
lutundan bir iki sene sonra, yüz yiz? Böyle bir iddia, bir akıllının 
senelik Avrupa tecrübesinin it aklından geçmez. Fakat dava, 
ve hesabını beklemek, ve onu bu- evelemirde bir yekun davasıdır: 
lamadığı için sanayi hareketine yekun, bütün şartlar düıünülün
) anlıı batlandığını, yahut fahri- ce, tam bir muvaffakiyet . yekii
kaların yanlı§ kurulduğunu veya nudur ve bugünkü türk nesline 
iıletmelerin rasyonel olmadığım ancak gurur ve itimat verir. 
iddia etmek, en hafif kelimesi Refik Saydam hükümeti, dev
ile, hiffet olur. Bazı münakkitle- let sanayii işletmelerine daha 
rin kolayca hak kazanacaklarını mütekamil şartlar temin etmek 
zannettikleri, mesela nadir ba - için yeni teşebbüslerde bulun -
zı müesseselerimizi lüzumundan maktadır. Buteşebbüsleri devlet 
daha içeriye almışsak, ne hesap, sanyi müesseselerinin fena kurul 
ne de iktııat bilmeyiıimizden de- duğu, fena iıletildiği manasında 
ğildir: bilerek yapmışızdır. Çün- değil, o müesseseleri, kendi ma
kü bu nadir kurulutlarda milli hiyet ve vazifelerine göre, daha 
sanayi ve iktısat ile milli müda- iyi işletmek, mütemadiyen et ha 
faa menfaatleri müsavi bir ehe- ıyı kılmak mi.nasında almak 
miyette idiler. icabeder. Bir ceza ve lağY değil, 

Devlet sanayiinin en büyük bir daha iyi tanzim, idare ve İş· 
kıamını tahakkuk ettiren Sümer- letme ile, kredi müessesesini hi
bank'ın ilk beı senelik planı na-· ribirinden ayırarak, bir daha iyi 
sıl gerçekleıtirdiğini ve nasıl iı- kontrol tekli bulunmak mevzuu 
]ettiğini tetkik edenlerimizin pek üzerindeyiz. lktııat Vekilimizin 
çok olmadığını, gene bir takım dediği üzere: 
tenkitlerin sathiliğinden anlıyo- "- Hulıi.sa anlaşılıyor ki, şimdi tet
ruz. Bu plan için ıarfedilecek ni- kikimize esas olan fikir Sümerbank 
hai para 90 milyon liradır. Şim- ve Etibank'ı bankacılık fonksiyonları 
diye kadar 65 ila 70 milyon lira- itibariyle birleştirerek aynı zamanda 
sı harcanmıttır. Bu yekun için hususi sanayi ve maadin işlerine de 

h • t d" tmı· • oldugwun kredi temin eden tek bir "Endüstri 
aznenın e ıye e .,. • . . 

d . . ·ır · ve Maden Fınansman ve Kredı Ban-
an .gayrısı mıA 1 ı~rmaye pıya· kası" na vücut vermek ve diğer ta-

ıaıı. ıle, uzun vad~lı mevduat .v~ raftan da devlet sanayi ve maden iş
teslımat yapan f ırmaların 5 ıla letmelerini muayyen gruplar halinde 
7 senelik kredilerinden temin o- birleştirerek müstakil devlet müesse
lunmuştur. Yerli veya yabancı seleri vücuda getirmektir. Bu suret
bir müessese, böyle bir sanayi le kredi ve finansman işleri !rOk bü· 
müeaseseıine kredi vermek için yük sermayeli bir tek bankanın (me
onun bilançosunu, muameleleri . sela Sümerbank) elin<le toplanmakta, 
ni, işletmelerini Ye kurduğu sa . i~letmeler ise İktısat Vek~letinin tef
nayiin inkitaf talihini, hiç şüp • tış, nezaret ve murakabesı altında ve 

h • h h · b" ·· kk"tt keza 3460 No. lı murakabe kanununa -:?llZ, er angı ır muna ı en ~ d . . .. 
b • k t d h f l t k"k d tabi olarak devlet agır en ustn mu-
ın a a a az a et ı e er. . d k tl'" · · 

B · "b · tm k k I b. essesesı, devlet o uma en ustrısı 
u ıtı arı temın e e o ay ır .. · d 1 k" d.. · · · d w • ı d. muessesesı, ev et ımya en ustrısı 

I§ egı ır. . .. . • müessesesi gibi ve her biri büyük ser · 
Devlet sanayı mueaseselerının mayeli müstakil müesseseler halinde 

ba!ında bulunan banka, bu pli- teşkilatlandırılmaktadır. 
nı, bu kadar süratle ve zamanın- Kuracağımız müesseselerin Veka · 
da başarmağa muvaffak olduk let merkezinde bir veya birkaç umum 
tanberi, senede yalnız vergi ola. müdürlüğe 'bağlanmak suretiyle iktı
rak devlete 5 milyon lira ver- sadi olmaktan ziyade idari bir teşki· 
mo:ıktedir. Gene senede dahilden lat halinde vücuda getirileceği haber-
9 ili. 1 O milyon liralık iptidai leri ise hiç bir suretle varit değildir.,. 

madde satın almaktadır. Demir Her yeni teşebbüs, bir yeni ıs
ve Çelik fabrikaları bittikten lah hareketi olacak, ve bu hare
sonra, bu mübayaanın yekunu ketler hiç bir zaman durmıya-
5 ila 7 milyon lira artacakhr. Bi- caktır. Çünkü milli sanayi dava
rinci be! senelik plan içinde ku- mıza eskisi gibi, ve dalıa büyük 
rı•lmuş ve kurulmakta olan fab- hızla devam edeceğiz. Bu millet 
rikaların bir senelik imalat kıy- toprağınrn, mahsullerinin halkı~ 
metleri 50 milyon liraya yakın nın, istihsal ve istihlak kabiliyet
bir kıymet arzedecektir. B.ugü~ l~rinin ink.iıaf müsaadesi niıpe
devlet fabrikalarımız, bıttabı tın de zengın ve müreffeh olma. 
masraflarını çıknrmak ve kar et· lıdır. Bu müsaade nispeti 0 kadar 
mek şartı ile, 360 kuruştan 560 büyüktür ki Türkiye Cümhuriye
kuru a kadar köylü ve halka es· tinin yakın istikbal bütçelerini 
vap, 1 t kuruşa kadar çorllp, 190 bize milyarla ölçmek fırsatını ve 
kuruşa kadar, h:.\m maddesi Ce- recektir. Vermek lazımdır. Biz 
nubi Amerika ve Avusturalya'· bir büyük devlet değil, bir cihan 
dan gelen pabuç, 30 kuruta kaı- devleti ıahaaına hakim bulunu • 
ket, 95 kuruşa bir takım iç çama- yoruz. 
fırı, 30 kuruşa basma satıyorlar Davayı doğru ve samimi ala
ve bunları köyiin ayağına kadar lım. Bahusus unutmıyalım ki 
götürüyorlar. Rağbet o kadar cümhuriyet hükümetlerinin mü
büyüktür ki fabrikalar yetişemi- temadi cehtleri ile milli müesae
yor.Bu bir satınalma değil, adeta selerimiz hem memlekette, hem 
bir yağma manzarası almıştır. cihanda büyük bir itibar kazan
T'etekim timdiden pamuklu fab- mıılardı:: • .Jlu itibar, ancak iıtik
rikalarının tevıii kararlatmıştır. rarla devam eder. Yeni tanzim-

ler istikrarsızlık değil, istikrarı 
takviye etmek demektir. Bunu 
aksi manaya alarak beynelmilel 
ve milli itibarı, bilerek bilmiye
rek, sarsmak memleket menfaat
leri ile asla telif edilemez. Çün
kü devlet sanayi müeaaeıelerinin 
ve teıehbüslerinin başında bulu • 
nan bankaların angajmanları 
vardır, daha da olacaktır. Sana
yi müesseselerimiz ve o münase
betle Sümerbank için söyledikle
rimizi, hiç f Üphesiz aynı kuvetle, 
Etibank ve onun teıebbw ve it
letmeleri hakkında tekrar edebi
liriz. Maden itletmelerimiz dahi 
muvaffakiyet ve inkişaf halinde
dirler. 
Diğer taraf tan bu müesseseler

de cümhuriyet devrinin yetiştir
diği ve cümhuriyet devrine teref 
veren bütün bir gençlik kadrosu 
çalıııyor. Bunlar şuurla, inana
rak ve bilerek, davaya hizmet et
tiler; inkar olunan bazı türk ka
biliyetlerini, yeniden tasdik et
tirdiler. 

Kimsede bir kötüniyet farzet
miyoruz: fakat tetkiksiz ve basi
retsiz bir iyiniyetin tezahürleri 
de, ekseriya, kötüniyetin tesirle
rını ve neticelerini verebilir. 
Bundan sakınalım. Bu kadar e
saslı meselelere kalemimizi do
kundururken, neticesini kabul e
deJim etmiyelim, lakin bir defa 
selahiyettar kaynaklardan malu
mat arıyalım. 

Müeaaeselerimizi sevelim ve 
onlara bağlanalım. Atatürk dev
ri parlak ve büyük bir devirse, 
muvaff akiyetlerinden dolayı par 
lak ve büyüktür: bu muvaff aki· 
yeller arasında, mali, iktııadi ve 
sınai teşebbüslerimizin, ve yerli 
bedbinlerle yabancı bedhahları 
tamamen haksız çıkaran ve adı
na zafer denecek olan başarıla
rımızın hissesi çoktur ve esaslı
dır. 

F. R. ATAY 

Devlete ait davalar ve 
hazine avukatları 

Hazine avukatları eliyle takip edi -
len davalardan bazılarının bazı avukat 
ların takipsizliği sebebiyle yüzüstü 
kaldığı, bir kısım dosyaların kaybe -
dildiği ve icraya intikal eden bazı i
lamların infazı için takipler yapılma
dığı anlaşılmıştır. Maliye vekaleti bu 
hususta bütün hazine avukatlarının 

nazarı dikkatini celbetmiş ve devlet 
dairelerinin de bu gibi dava dosyala -
rını vaktinde takip etmelerini ve da -
va evrakını vaktinde hazine avukatla
rına vermelerini teşkilatına bildirmiş 
tir. 

Ankara havagazı 

elektrik şirketi 
ve 

Ankara elektrik ve havagazı şirket
leriyle Adana elektrik şirketi hisse 
senetleri hamillerinin bu şirketlerde 

olan alacakları hükümetçe satın alın
mıştır. Bu suretle bu §irketlerin his -
se senedi sahipleri şirketler para ik -
raz etmiş olan kimseler yerine geç -
miş bulunmaktadır. Büyük Millet Mec 
lisince kabul edilen kanunla hisse se
netleri ve hükümete geçen matlfıbat 
Ankara ve Adana belediyelı!rine dev
redilmiş bulunmaktadır. Belediyeler 
bu şirketleri şirket usulleri aahilin • 
de ve statüsü, imtiyaz mukavele ve 
şartnameleri hükümlerine tevfikan 
bir sene müddetle işleteceklerdir. Bir 
sene sonra şirketler tasfiye haline so
kulacak ve işletmeleri hakkında yeni 
bir kanun projesi ha;mlanarak Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine arzedile
cektir. 

Slovakyada yahudi 

aleyhdarhğı 

(Ba~ı 6 nez sayfada) 
nuncu gelişimiz olmıyacağından 

emin olabilirsiniz. Bir iki sene 
sonra yeniden geldiğimizde, gay
bubetimiz esnasında daha neler 
ba§arıldığını görmek, bizim için 
büyük bir zevk teşkil edecektir. 

Mr. Parker - Bendeniz mebus oldu
ğum için, memleketimiz beyninde 
esasen kuvetli olan dostluk ve 
münasebatı bir kat daha takviye 
etmek için daha ziyade siyasi 
tedbirler düşünüyorum. Mesela, 
Fransa ile İngiltere parlamento
ları beyninde bir müşterek dost
luk komitesi vardır. Bu komite
lerin azalarını teşkil eden fran
sız ve İngiliz mebusları, komşu 

devletten gelen şahsiyetleri kar
§ılamak, onları gezdirmek, icap 
eden iyzahatı vermek, ve lüzu
mu halinde toplantı ve konuşma
lar tertip ettirmek suretiyle teş
rikimesai ederler. İngiltere'ye 
avdet eder etmez diğer mebus ar
kadaşlarımla görüşecek, Türkiye 
ile de böyle bir komite kurulma
sına yardımlarını talep edeceğim. 
Ümit ederim ki hükümetiniz de 
böyle bir şeyin faydalı olabile
ceğine kanaat getirerek, türk me
busları arasından intihap edile • 
cek bir komitenin teşkiline müsa
ade buyururlar. 

Türk do•tluğu ve 
miıal ir perverliği 

- Memleketinizden başka şahsi
yetlerin de buraya gelmekten 
müstefit olabileceklerini zanne
diyor musunuz? 

Mr. Parker - Bundan şüphe edile
mez, zira dünyanın başka hiç bir 
tarafında göremiyecekleri misa -
firperverliği Türkiye'de bulacak
lardır. Türkiye"nin güzel manza
raları, temiz şehirleri, nefis yiye
cek ve içecekleri, herkesi tatmin 
edebilecek ayardadır. Kuru yc
mişlerinizi her sene bilhassa Noel 
yortularında arar, ve seve seve 
yeriz. Üzümleriniz, incirleriniz, 
kavun ve karpuzlarınız, hepsi ne
fistir. Şayanı dikkat bir nokta da 
şudur ki, İngilizl er sigara içmeğe 
ilk defa olarak Kırım seferinde 
alışmıılar, ve orada yaralanıp da 
türk hastahanelerinde tedavi edi
len askerlerimiz, tiryakiliklerini 
memleketlerindeki dostlarına da 
aşılamışlardır. Türklerin cesaret 
ve misafirperverliğini çok kere i
ıitmiş, ve bunlardan yüzlerce 
nümuneye bizzat şahit olmuş o
lan ingiliz vatandaşlarımız, mem
leketinize gelerek başka sahalar
da dahi ne kadar muvaffak olun
duğunu gene kendi gözleriyle 
görmekle şüphe yok ki çok müs
tefit olacaklardır. Bu akşamki 
konuşmamızı işitip de daha fazla 
mah1mat almak istiyen dinleyici
ler bize .Ankara radyosu vasıta
siyle mektup yazmağı arzu ettik
leri takdirde, istedikleri malllma
tı tedarik ederek kendi ihtisas • 
!arımızı da ilave etmek suretiyle 
derhal göndermekte kusur etmi -
yeceğimizden emin olabilirler. 

G. ve inhisarlar V. 

Daktilo alınacak 
Gümrük ve lnhiaarlar Vekale

tinden : 
1 - Vekalette 90 lira ücretli bir dak 

tiloluk açıktır. 
2 - Memurin kanununun 5 inci mad 

desindeki şartlara haiz olanlar ve ya
zı makinesiyle iyi ve süratli yazabi -
}enlerin tarife mtidürltiğüne vesikala
riyle birlikte müracaatları. 

(3731) 13683 

İnşaat münakasası 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü-

Şartnamenin İlk Muhammen 
bedeli teminatı bedeli 

1,70 2543,28 33910,35 

İşin Nevi 

Taksim bahçe gazinosunda yaptırıla
cak elektrik havagazı, kalorifer, sıcak 
ve soğuk su, mutfak, yangın ve sıhhi 
tesisat. 

1,49 2230,54 29740,43 Taksim bahçesinin deniz tarafındaki 
ıstinat duvar inşaatı. 

1,00 1495,80 19943,88 Taksim bahçesindeki havuzun fıski
ye ve elektrik tenviratı ile Taksim 
meydanı havuz ve kaskadları elek
trik tenviratı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarıan ve şartname bedelleri yu
karda yazılı işler ayrı ayrı kapal! zarf eksiltr.1esine konulmuştur. ihale 
16-8-939 çarşamba günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümeninöe 
yapılacaktır. Şartnameler hizalarında yazılı bedeller mukabilinde Istan
bul belediyesi fen işleri müdürlüğünden alın:ıbilir. Taliplerin 1939 yılına 
ait ticaret odası ihaleden 8 gün evel fen işleri müdürlüğüne müracaatla ala
cakları, fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. (5619-3405) 

5 - Yukarıda yazılı vesaik asılları 
ile birer suretlerini ihale gününden 
sekiz gün eveline kadar baş müdürlü
ğümüze ve yahut İstanbul"da inhisar· 
lar umum müdürlük inşaat şubesine 
bizzat veya bilvasıta tevdi etmek su • 
retiyle ayrıca fe,ıni bir ehliyet vesika
sı almaları icap eder. 

13425 

Deniz Levazım 

Muhtelif boya malzemesi 

ah nacak 
6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 

ve idari şartnameleri İstanbul'da in • M. M. ~· Deniz Levazım Satm 
hisarlar umum müdürlüğü levazım Alma Ko?'1ısyonundan : . 
müdürlüğünde ve Ankarada inhisar . 12.000 kılo tutya beyazı 29.000 kılo 
lar baş müdürlüğü barut şubesinde kristal bezir 7.000 kilo neft 15.000 kilo 
bulunmaktadır. ham bezir, 1.000 kilo kaynamış bezir 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 2.000 ~il?. kurşun üstü.beç, 9.000. kilo 
nun tarifatı dairesinde tanzim edecek kaba ustubeç, 26.000 kılo sulyenı to -
!eri kapalı teklif mektuplarını temi- zu 40 kilo glotelin 40 kilo helyogen 
nat mektup veya makbuzu ile refe • blau. 
rans ve diğer vesikalarını en geç bel- 1 - Tahmin edi:en bedel~ 44320 li 
li gün ve saatten bir saat evetine ka • ra olan yukarıda cıns ve mı~tarı ~a -
dar komisyı;m başkanlığına makbuz zıh 10 kalem boya malzemesı 15 agus
mukabilinde vermeleri, postada olan tos 939 tarihine rastlıyan salı günü 
geçikmelerı kabul edilmez. saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak ü-

(3452) 13507 zere eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İlk teminatı 3324 lira olup şart Teraküm havuzu namesi her gün komisyondan 222 ku

ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

inşaatı 
Ankara 

ğünden : 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu .. 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek

lnhiaarlar Bapnüdürlü- leri kapalı teklif mektuplarını en geç 

1 - Çoğul tuzlasında dört teraküm 
havuzu inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme ve ihale 1.9.939 tari
hinde saat 16 da bankalar caddesin-
de kain inhisarlar idaresi binasında 
ve· baş müdür odasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (42789) lira 
70 kuruş, muvakkat teminatı (3209) 
lira 23 kuruştur. 

4 - İsteklilerin diplomalı yüksek 
mühendis veya yüksek mimar olma -
ları, olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracaklarını noterlikten musaddak 
bir taahhüt kağıdı ile ilk evel temin 
etmeleri ve en az otuz bin liralık in
şaat işlerini muvaffakiyetle yapını§ 
olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 
liizımdır. 

S - Yukarıda yazılı vesaik asılla
riyle birer suretlerini ihale gününden 
sekiz gün evetine kadar baş müdür-
lüğümüze ve yahut lstanbul'da inhi
sarlar umum müdürlüğü tuz feı1 şu
besine bizzat veya bilvasıta tevdi et
mek suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet 
vesikası almaları icap eder. 

belli gün ve saatten bir saat evetine 
kadar Kaaımpaıada bulunan komiı .. 
yon başkanlığına vermeleri. 

(3407) 13376 

15.0 DO kilo sade yağı ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım !5 tm -

alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) 

lira olan (75.000) kilo sadeyağı 29 a
ğustos 939 tarihine salı günü saat 
11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk temnat (4856) lira (75) ku
ruş olup şartnamesi her gün komis
yondan (361) kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahmnde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon baş
kanlığın~ makbuz mukabilinde ver-
meleri. ( 6059/ 3716) 13717 

Baş Vekôlet 

Spor kupası al.nacak 
Beden Terbiyesi Genel Direk

törlüğünden : 
20, 30, 40 santim yüksekliğinde yüz 

elli adet spor mükafat kupası alına • 
caktır. 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 
ve idari şartnameleri İstanbul'da Ka
bataş'da inhisarlar umum müdürlüğü 
levazım müdürlüğünde ve Ankara'da 
inhisarlar baş müdürlüğü tuz fen şu
besinde bulunmakta ve isteklilere 214 
kuruş bedeli mukabilinde verilmek • Kupalar iki kuplu ve kapaksız ola-
tedir. caktır. Hangi ebattan kaç tane alına-

7 -İsteklilerin 2490 sayılı kanunun c~ğı sonradan kararlaştırıla~aktır. Ta
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri lıp olanlrın satın alma komısyonnun -
kapalı zarf teklif mektuplarını te . da~i .nümu~e~erini görer~.k ilk ilan 
minat mektup veya makbuzu ile re- tarıhınden ıtıbaren on gun zarfında 
Ierans ve diğer ~sikalarını en geç bel ken?i ver~ceği ma~ın _nüm~n.e~ini ver
li gün ve saatten bir saat eveline ka- meıı ve fıyatını bıldırmesı ılan olu .. 
dar komisyon başkanlığına vermele- nur. (3677) 13645 
ri, 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (3679) 13714 

Matbaacılara 

ğünden : R k 1 k 
1 - Küçük Yozgat civarında Kılıç· a 1 mantar. a ınaCO 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüiü Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

lar köyünde inşası mukarrer dinamit inhisarlar Umum Müdürlüğün • 
deposu ve müştemilatına ait itler ka- den: 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1 - Şartname ve nümunesi muci -

2 - Eksiltme ve ihale 21. 8. 939 pa· bince 10. VII. 939 tarihinde ihale olu
Bratislava, 12 a.a. - Gece meçhul zar~esi gü~ü ~aa~ 15 de bankalar cad- namıyan 22 X 25 ebadında "17" mil • 

şahıslar Nitra'daki yahudi havrasına desınde kaın ı~_hı.~arlar idaresi bina • yon rakı mantarı pazarlıkla yeniden 
bir bomba atmışlardır. Hasarat ehe • sında ve. başmudur odasında toplana- eksiltmeye konmuştur. 

Genel Direktörlük neşriyatından 

muhtelif ebatta ve muhtelif tarihler
de tabedilecek kitap, kılişe ve cetvel
ler için talip olanların ilan tarihin • 
den itibaren on gün zarfında ebat, 
kağıt nevi, klişenin cinsi itibariyle u
mumi bir teklif yapmları ilan olunur. 

miyetsizdir. cak komısyonda yapılacaktır. 11 - Muhammen bedeli beher bini 
Diğer cihetten bir kaç yüz ki§i ge - 3 - Muhammen bedeli (30129) li - sif 350 kuru' hesabiyle 39500 lira mu

ce Bratislava'nın yahudi mahallesin • ra 46 kuru§, muvakkat teminatı (2259) vakkat teminatı "4462,5" liradır. 
de bir kaç mağazayı tahrip etmişler • lira 70 kuruş~ur.. . III - Pazarlık 28. VIII. 939 pazar
dir. 4 - 1_steklılerın .. dıplomalı yüksek tesi günü saat 15 de Kabatatda leva • 

Bir kaç havraya da taarruz edilmi§- mühendısı veya yuksek mimar olma- zım ve mübayaat §Ubesindeki alım ko
tir. Polisin müdahalesine rağmen kar- ları, olmadıkları takdirde aynı evsafı misyonunda yapılacaktır. 
gaşalık sabaha kadar devam etmiştir. haiz bir mütehassısı inıaatın sonuna iV - Şartname ve nümuneler her 

"Slovakya, alman partisi,, nin şefi kadar daimi olarak it başında bulun • gün levazım şubesi veznesinden ve tz 
Karnasiu beyenatta bulunrak bu te - duracaklarını noterlikten musaddak mir Ankara başmüdürlüklerinden 
şekkülün şimdi 5.500 azası olduğunu bir teahhüt kağıdı ile ilk evel temin "297,5" kuruı mukabilinde alınabilir. 
ve bunların yedi kısma ayrıldıklarını etmeleri ve en az on bet bin liralık V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
söylemiştir. Partinin teşekkülünde al inşaat işlerini muvaffakiyetle yapmış olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
man nasyonal - sosyalist te1ekkülleri olduklarına dair veıika ibraz etmele- parasiyle birlikte mezkQr komisyona 
nümune ittihaz edilmiştir. ri lazımdır. gelmeleri. (6152/ 3773) 13730 

(366) 13644 

Pazarhkla kitap 
bastırılacak 

BedenTerbiyesi Genel Direktör -
lüğünden: 

"Beden Terbiyesinin ana hatları,, 
adlı kitaptan 1000 adet pazarlık sure
tiyle bastırılacaktır. Talipler 20 a
ğustosa kadar her gün öğleden sonra 
neşriyat müdürlüğünde basılacak ki • 
tabı ve prtnameyi görebıllrler. 

13745 

.. 
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Vilôyetler 

İnşaat münakasası 

Van Belediye Riyasetinden : 
1 - 77104 lira 70 kuruş bedeli ke -

lifli ve 9 kilometre mesefaden van ka
&abasına isale edilecek Zarnabat içme 
•uyuna ait tesisatın inşaatı 2. 8. 939 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
'Ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
tnuştur. 

2 - Bu işe istekliler 5105 lira 24 
kuruş muvakkat teminatlarını havi 
banka makbuzu veya artırma, eksilt -
?ne ve ihalat kanunun 16 incı madde -
ilinde yazılı istikraz dahili ve hazine 
tahvillerini ve asgari 20.000 liralık in· 
§aat işlerini yapmış olduğuna dair i
haleden 8 gün evci mahalli nafıa mü
dürlüğünden vesika ve teklif mektup 
larını 23. 8. 939 çarşamba günü saat 
14 ten 15 e kadar Van belediye encü
l'tıenine verecekler, veya gönderecek • 
lcrdir. Bu saatten sonra gelecek mek
tttplar kabul edilmiyecektir. 

3 - Bu husustaki seraiti anlamak 
isteyenler 385 kuruş ~ukabilinde ev
takı keşfiye ve sairesini almak üzere 
"-nkara belediyeler imar fen şefliğine 
lstanbul ve Van belediyelerine müra-
caaatıarı ilan olunur. 13667 

Hükümel konağı yaptmlacak 

İki dersaneli paYyon yaphnlaca• 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 
ı - (27355) lira 40 kuruş keşif tu • 

tarh vilayet merkezinde jandarma o· 
kuluna ilave edilen iki dersaneli pav -
yonun inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B _ Mukavele projesi 

si. 

C - Yapı işleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti genel şartname 

Erzurum Defterdarlığından : E - Hususi şartname 
1 - Tortum kazasında yeniden F - Projeler metraj, keşif hül§.sa -

rapılmakta olan hükümet konağının sı. 

Maarif Vekilliğinden : 
Muhammen bedeli 3390 liradır. 
Muvakkat teminatı 254 lira 0,25 ku 

ruştur. İhalesi açık eksiltme suretiy
le 19. VIII. 1939 cumartesi günü 11 de 
vekillikte yapılacaktır. Şartname ve 
ve resimleri görmek isteyenlerin le 
vazım müdürlüğüne müracaatları. 

(3535) 13504 

Zayi - Çankaya mal müdürlüğün -
den aldığım maa~ cüzdanım ile nüfus 
hüviyet cüzdanı'ı'nı zayi ettim. Yenisi
ni çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Piyade emekli asteğmen Mehmet 
Nehcettin Ülgür (3035) 

lltrnali inşaatı kapalı zarf usuliyle ve İsteyenlere bu şartname ile evrakla-
(21) gün müddetle eksiltmeye konul- rı nafıa dairesinde görülebilir. Zayi - Beypazarı rüştiye mekte 
llıuştur. 3 - Eksiltme 29. 8. 939 salı saat binden 324 senesinde almış olduğum 

2 - (15.000) liralık tahsisatı muka- 14 de nafıa dairesinde müteşekkil ko- şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini 
bilinde ve vahidi fiyat üzerindendir. misyon tarafından yapılacaktır. alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

3 - İhale 31 Ağustos 939 tarihine 4 - Eksiltmeye girebilmek için is - Beypazarı Nerdban dede M. İl -
tlı.üsadif perşembe günü saat (15) de teklilerin muvakkat teminat mukabili mail Hakkı Ünlü Yalvaç Nabi oilu 

, Kazalar 

150 : 35 
175 : 19 
200 = 10 
225 27 
250 = 24 
275 = 18 
300 - 32 

Su borusu ve aksam ı ahnacak 
Ödemiı Belediyesinden: 

Su tesisatı ilavesi için ( 4758) dört 
bin yedi yüz elli sekiz lira muhammen 
bedelli çelik jüte asfalt yüksek tazyi
ke mütehammil boru ve aksamı açık 
eksiltmesine talip çıkmadığından ek
siltme 17. 8. 939 tarihine rastlıyan per 
şembe günü saat on beşe kadar uzatıl
dığı ilan olunur. 

(2922/3776) 13732 

Ankara Valiliği 

T ômirat ve demir 

korkuluk işleri 

pazartesi günü saat 15 de ihalesi ya • 
pılmak üzere açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı 250 lira 33 ku • 
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuz ve ticaret odası vesikasiyle 
nafıa müdürlüğünden bu işe ait ala -
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
likte yukarıda adı geçen gün ve saat
te vilayet daimi encümeni reisliğine 

müracaatları. 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 

gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3420) 13384 

Kazma, kürek ve saire 

olanacak 

13658 

13511 

· ·Ticaret Vekôleti 

ve bir fizisyen ahnacak 
Ticaret Vekaletinden : 

Ölçüler ve ayar müdürlüğünde mün 
hal bulunan 300 ve 250 lira ücretli fen 
müşavirlikleriyle 200 lira ücretli kon
trolörlüklere barem kanununun hü • 
kümleri dairesinde elektrik ve maki -
ne mühendisleri ve bir fi~isyen alına· 

Ankara Valiliğinden : caktır. 

Keşif bedeli (3337) lira (72) kuruş- Talip olanların evrakı müsbiteleri 
tan ibaret bulunan şehir hipodromun· ve bir adet fotoğraflariyle birlikte iç 
da yapılacak tamirat ile demir kor - ticaç_et umum müdürlüğüne müracaat 
kuluk tamir ve inşa işleri 14. 8. 939 etmeleri. (3706) 13675 
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Harita U. Md, 

Sığır eti alınacak 
Harta Gen~l Direktörlüğünden: 

Devlet Deniz Yollan İ§lebne U-Askeri Fabrikalar 
Kömür nakledilecek 

mum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz için Zonguldak ve 

Yedi kalem bez ve kolan alınacak havalisinden satın alınacak 30 bin ton 
Askeri Fabrikalar Umum Mü marin lave kömürünün İstanbul'a nak

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- li kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
1 - Harta kıtası eratının bir sene -

tik ihtiyacı için 10,000 kilo sığı~ eti misyonundan : muştur. 
açık eksiltme suretiyle mukaveleye Tahmin edilen bedeli (9825) lira o- 2 - Muhammen bedeli 48 bin lira -

lan yedi kalem bez ve kolan Askeri dır. 
bağlanacaktır. 

Eksiltme 24. Ağustos 939 perşembe Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 3 - Eksiltme 28 ağustos 939 tari -

3 - Muvakkat teminat (335) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için her 
gün encümen kalemine ve lastikleri 
görmek için de otobüs işleri müdür
lüğüne ve isteklilerin de 2.9.939 salı 
günü saat 10.30 da belediye encüme-
nine müracatları. (3767) 13728 

Milli Müdafaa V. 

Dural Tramp f mm ah nacak 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. satın alma komisyonunca 28. 8. 1939 hine müsadif pazartesi günü saat on 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla- pazartesi günü saat 14,30 da pazarlık- beşte tophanede Denizyolları işle:rne 
caktır. la ihale edilecektir. Şartname parasız umum müdürlüğü alım satım komıs : 

3 - Muhammen bedel tutarı iki bin olarak komisyondan verilir. Taliplerin yonunda !apılacaktır. Muvakkat temı mis~~n~~d~:k~leti Satın Alma Ko-

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ail 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarlları 

M. M. Vekaletinden : 
1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vekıi• 

leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memut 

olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastanam::ıc• 

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te• 
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

iki yüz doksan beş lira, muvakkat te- muvakkat teminat olan (736) lira (88) nat 3600 lır~dır. . d 1 - Bir adet D r 1 T f 
minatı 172 lira 13 k l r kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 4 - Eksıltme şartnamesı a ı geç:n . u a . ramp urunu 

uruş 0 up ma ıye 3 madd 1 . d k" .kl k . komisyondan parasız olarak alınabı • kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konul-

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bet 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaş.o 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

makbuzu veya Banka mektubu kabul . e erın e ı vesaı e omısyon- r muştur. Muhammen bedel" 15 000 l" 
olunur cu olmadıklarına ve bu işle alakadar ır. . . . . . 1 ·ık . . 

1 
· • ıra 

· . . .. .. . . 5 - lsteklılerın bu ışe aıt teklıf mek o up ı temnıat mıktan 1125 lıradır. 
4 _ Talıplerın yazılı gun ve saatte tuccardan olduklarına daır tıcaret oda-

1 
. 1 .. d 14 2 Ka 1 fl k .1 . 16 8 'k . 

1 
k~ .. tt tup arını tayın o unan gun e saat - pa ı zar a e sı tmesı . • 

2490 sayılı kanunun ı·k·ıncı· ve u"çun·· .. sı vesı asıy e mez ur gun ve saa e k . . 1· w. akb 939 ba .. .. d kAl . cu . .. e kadar omısyon reıs ıgıne m uz çarşam gunu saat 15 e ve a et 
maddelerıyle istenilen vesaik ve te- komısyona muracaatları. mukabilinde vermeleri lazımdır. satın alma komisyonunda yapılacak -
minat:ariyle beraber komisyona gel _ (3729) 13681 (6174/3777) 13733 tır. 
melen. (3623) 13588 50 adet Reseptör 3 - Şartnamesi her gün komisyon· 

20 adet Tevhit fi§i (20 kordon, her da görülebilir. 
kordonun iki tarafında birer 4 - İstekJilerin kanunun iki ve Ü -

Gümrük Muhafaza fiş olmak üzere 40 fi§). çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- birlikte ilk teminat ve teklif mektup-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Bir yüksek mühendis aranıyor larını ihale saatinden en geç bir saat 
Erat kaputu alınacak misyonundan : eveline kadar makbuz mukabm komis 

Tahmin edilen bedeli (580) lira 0 Ankara Belediye Reisliğinden: yona vermeleri lazımdır. 
lan cins ve miktarı yukarıda yazılı i- 1 - Belediye su işleri müdürlüğü . (2596) 12569 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan: 

ki kalem malzeme askeri fabrikalar ne bir yüksek mühendis alınacaktır. Makkap tezgôhı 
umum müdürlüğü merkez satın alma 2 - Kadroya göre aylık ücret 300 
komisyonunca 22.8.1939 salı günü sa- liradır. Ancak isteklilerin vaziyetle - alınacak l - Gümrük muhafaza teşkilatı e - at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecek- rine göre yeni hükümler dairesinde 

ratı için satın alınacak 2000 adet erat tir. Şartname parasız olarak komis - ücret verilecektir. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
kaputunun kapalı zarfla 28.8. 939 pa- yondan verilir. Taliplerin muvakkat 3 - İsteklilerin aşağıda yazılı ve misyonundan : 
zartesi günü saat 15 de eksiltmesi ya- teminat olan (43) lira (50) kuruş ve sikalarla su işleri müdürlüğüne müra- 1 - İki adet makkap tezgahı açık 
pılacaktır. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad- caatları ilan olunur. eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ve delerindeki vesaikle komisyoncu ol • A - Diploma Muhammen bedeli 3400 lira olup ilk 
ilk teminatı 1395 liradır. madıklarına ve bu işle alcikadar tüc- B) Şimdiye kadar çalıştığı yerler teminat miktarı 255 liradır. 

3 _ Evsaf şartname ve nümune ko- cardan olduklarına dair ticaret odası den alınan vesikalar. 2 - Açık eksiltmesi 15. 8. 939 salı 
misyondadır. vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko D) Fotograflı bir istida günü saat 15 te vekalet satın alma ko-

4 _ İsteklilerin eksiltme saatinden misyona müracaatları. (3597) 13578 E) Hüsnühal şahadetnamesi misyonunda yapılacaktır. 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka - (3505) 13478 3 - Şartnamesi her gün komisyon 
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla- 15 f " f" .. 1 k da görülebilir. 
rı teklif mektuplarını Galata rıhtım on us upu a rnaca 48 Kalem tohum ahnacak 4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy-
caddesi Veli Alemdar han 2 inci kat· Askeri Fabrikalar Umum Mü- le birlikte ilk teminat mektup veya 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· Ankara Belediyesinden: makbuzlariyle muayyen saatte komis-taki komisyona vermeleri. 
(5898/ 3616) 13613 

misyonundan : 1 - Bahçeler için alınacak olan 48 yona gelmeleri. (2600) 12573 
Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o- kalem tohum 45 gün müddetle açık 

ıan ıs ton üstüpü askeri fabrikaıar u- eksiltmeye konulmuştur. Bir eczacı aranıyor 
mum müdürlüğü merkez satın alma 2 - Muhammen bedeli (1822) lira- M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlı--

Muhabere ve Mü. V. komisyonunca 22.8.939 salı günü saat dır. ğmdan : 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 3 - Muvakkat teminat (136•65) li- Ankara'da hava müsteşarlığı sıhhi-
Şartname parasız olarak komisyondan radır. ye şubesinde en çok 170 lira ücretle 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 4 - Şartname ve listesini görmek bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliple • 
olan (337) lira (50) kuruş ve 2490 mı- isteyenlerin her gün encümen kalemi· rin evrakı müspiteleri ile hava müste
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- n~ ~~ isteklilerin de 15· 9· ?39 cu~a şarlığı zat işlerine müracaatları (mü
ki vesaikle komisyoncu olmadıkla • gunu saat on buçukta beledıye encu ~ racaat ağustos sonuna kadardır.) 

Münhal memurluklar 
Münakalat Vekaletinden : 

1 - Vekaletimiz devairinde mün 
hal bulunan 35 lira asli maaşlı kalem 
§Cflikleriyle 30, 25 ve 20 lira maaşlı 
memur ve katipliklere ve 200 lira ay
lık ücretli Almanca ve İngilizce mü-

rına ve bu işle alakadar tüccardan ol- menine müracaatları. (3533) 13502 (3588) 13574 
duklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo- Elbise yaptınlacak 1200 adet asma kilit ahnacak 
na müracaatları. (3596) 13577 M. M. VekaAletı' Satm Alma "Ko • Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi müstahdemini misyonundan: tercimliklerine ve 75 lira aylık ücret- z· . 1 k 
li daktiloluğa müsabaka ile memur 1 ncı r o 1 naca için yaptırılacak olan 200 takım yaz -
alınacaktır. A 5 keri Fabrikalar Umum Mü- lık elbise ve kasketler on beş gün 

A - 35 ve 30 lira maaşlı şeflik ve dürlüğü Merkez Satın Alma Ko • müddetle açık eksiltmeye konulmuş-
memurluklarla· Almanca ve İngilizce misyonundan : tur. 
mütercimliklere lise ve yüksek mek • Bakla ebadı 2 - Muhammen bedeli (2000) lira-
tep mezunları. dır. 

B - 25 ve 20 lira maaşlı memur ve 32 Metre zincir 82,5 X 22,5 x ıs mm. 3 - Muvakkat teminat (150) lira -
katipliklerle 75 lira aylık ücretli dak- 32 ,, ,, 110 X 30 x 20 ,. dır. 
tiloluklara orta mektep mezunlar1 iş- 16 ,, ,, 154 X 42 x 28 ,, 4 - Şartname ve nümunelerini gör 
tirak edebilirler. Resme göre. mek isteyenlerin her gün encümen ka 

II - Taliplerin hal tercümesi, talı- Tahmin edilen bedeli (350) lira 0 _ lemine ve isteklilerin de 22. 8. 939 salı 
sil derecelerini gösterir belge, sıhat ra lan yukarıda yazılı dört kalem zincir günü saat 10,30 da belediye encüme • 
poru, askeri terhis vesikası ile hüsnü- Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü nine müracaatları. (3573) 13543 

1 
hal ilmühaberlerini dilekçelerine iliş- merkez satın alma komisyonunca 28. 
tirerek en geç 15. 8. 939 salı günü~- 8. 939 pazartesi günü saat 16 da Münakasa temdidi ilônı 
şamına kadar Münakalat vekaleti zat pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna • 
işleri ve sicil müdürlüğüne tevdi et me parasız olarak komisyondan veri -
meleri. lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

·III - Müsabaka imtihanı 21. 8. 939 (26) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
pazartesi günü icra edilecektir. kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa-
. I~ ~ Müsabakaya iştirak edecekte- ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

rı.~ ımt.ıha~ günü olarak ilan edilen işle alakadar tüccard.an . oldukları~a 
gunde ımtıhan mahallinde isbatı vü dair ticaret odası vesıkasıyle mezkur 
cut etmeleri ilan olunur. gün ve saatte komhıyona müracaatla· 

(3626) 13590 rı. (3793) 13740 

Muhtelif iplik ve makara alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mu'"d·· ı··w.. M k . ur ugu er ez 

mııyonundan : 
Satın Alma Ko· 

2000 adet üç' katlı Haki saraç ipliği 25 No. 
150 ., ,, ,. Beyaz ,, ., 25 No. 

1500 ,, .. ,, Gri ,, ,, 25 No. 
2000 ,, .. ,, Çirişli sarı saraç ipliği 18 No. 

500 Paket iki katlı keten saraç ipliği. 

200 .. üç .. .. " 
8000 Adet 40 No. Siyah veya haki makara (914 metrelik) 

700 ,. 40 No. Beyaz zincirli Makara (914 metrelik) 

Tahmin e~il~n bedeli (4700) lira. olan ~ins ve miktarları yukarda yazılı 
sekiz kalem ıplık ve makara Asken Fabrıkalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28-8-1939 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (352) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3730) 13682 

Satılık ankaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Mahallesi Adası Parseli Muhammen bedeli 

Duatepe 285 36 (60) Lira 

" " 9 (30) " 
Yukarda ada ve parselleri yazılı iki ahşap hanenin enkazı 24-8-939 tari-

hine ınüsadif perşembe günü saat 15 te ihale edilecektir. Taliplerin % 7,5 
teminat akçeleriyle birlikte İmar Müdürlüğünde müteşekkil alım, satım 
komisyonun~ müracaatları ilan olunur. ~3678) 13624 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik ve su işleri müstah

demini için alınacak 461 çift postala 
talip çıkmamasına binaen eksiltme on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 2328,05 li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 174,60 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 18.8.939 cuma günü sa
at 10.30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (3710) 13716 

Pazarlıkla (elik dolap almacak 
Ankara Belediyeainden : 
ı - Otobüs idaresi için alınacak 

sekiz adet onar gözlü çelik dolaplara 
talip çıkmamasına binaen bir ay zar• 
fında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1280 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 96 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin 18.8.939 cuma günü saat 
10.30 da Belediye encümenine müra-
caatları. (3709) 13715 

Otomobil desteği 

satllacak 
Ankal'a Belediyesinden 
Adet 
310 adet bezi çıkmamış dış lastik 
210 adet bezi çıkmış dış lastik. 
108 adet tamam iç lastik. 
150 kilo parça iç lastik. 
1 - Yukarıda yazılı dört kalem is

timale gayri salih otobüs lastiği sa
tılmak üzere on beş gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ,(4465) li· 
radır. 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 33 otuz üç kuruş olan 1200 a
det asma kilit 31 ağustos 939 per -
şembe günü saat 10 da açık eksiltme 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 29 lira 70 kuruş o
lup şartname v~ nlimune her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın lama KO. 
da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte eksiltme gün ve sa
atında Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. da bulunmaları. (3727) 13724 

1 Ol ' adet manevra (antası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan: 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyatı on beş lira olan 100 adet (te
ferruatiyle birlikte) veteriner subay
larına mahsus manevra çantası 1 ey
lül 939 cuma günü saat 10.40 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminat 112 lira 50 kuruş 
olup nümune ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmala-
rı. (3726) 13723 

450 ameliyat gömleği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

miayonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 450 kuruş olan 300 adet veteri· 
ner subayları için ameliyat gömleği 
açık eksiltme suretiyle 1 eylül 939 cu
ma günü saat 10.15 de satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminat 101 lira 25 kuruş 
olup şartname ve nümunesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek -
siltme gün ve saatıncia Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmaları 

(3724) 13721 

Benzin ve yağ ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan: 
1 - Ordu ihtiyacı için 9000 kilo 

benzin ve 4 kalem muhtelif cins yağ 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Hepsine birden tahmin edilen 
fiY.at 2600 liradır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata baş!ıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a · Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b · Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa• 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir• 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c - Yaşı on altıdan aşağı \re yirmi ikiden yukarı olmamak 
d . Kendisi. ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev~ 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e · En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir)• 
f · Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir). 

g - Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen
mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi se• 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ• 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhildname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M Vekaleti sıhhat işle,.; dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali· 
liklerine. ka?.cıdakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M . Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma• 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede· 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M, M. Vekaleti sıhhat işled 

dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 
• (1869) 11849 

Ekmeklik un alınacak 
Yozgat Jandarma Erat Okulu Komutanlığından 

Muhammen bedeli Azı Çoğu Çoğunun bedeli Teminatı 
Kuruş Sa. Kilo Kilo Lira Lira Cinsi 

10,97 170000 180000 19620 1742 Ekmeklik uıı. 
Yozgat jandarma okulunun 1-9-939 tarihinden 31-8-940 tarihine kadar 

bir senelik yukarda miktarı yazılı ekmeklik unu 10-8-939 tarihinden ltibr ı 

ren kapalı zarf usuliyle (15) gün müddetle eksiltmeye konulmuş ve as-S. 
939 tarihinde cuma günü ihalei katiyesi icra kılınacağından taliplerin mu· 
vakkat teminatlarını malsandığına teslim ederek makbuzlariyle sözü ge· 
çen günde Yozgat jandarma okul satınalma komisyonuna müracaat eyle· 
meleri (5989-3692) 13656 

3 - Eksiltme 18.8.939 cuma günü 
saat 11 de M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 195 lira
dır. 

5 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebi -
lir. 

6 - Taliplerin belli gün ve saatte 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 
ve bu gibi işleri yaptıklarına dair ti
caret odası tezkereleriyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (3655) 13729 

15000 metre sarğıhk bez 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı 28 kuruş olan 15.000 metre sar· 
gılık bez açık eksiltme suretiyle 1 ey
lül 939 cuma günü saat 10.30 da satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 315 lira olup ş~t· 
name ve nümunesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma KO. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanun\ 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmala-
rı. (3725) 13272 

Teneke (kutu) vaz'iye 

satın alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan: 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 60 kuruş olan 1000 tane büyük 
ve beher adedine tahmin edilen fi
yatı 40 kuruş olan 1600 tane küçük 
teneke (kutu) vazi'ye satın alınacak
tır. 

2 - Açık eksiltme suretiyle alına
cak kutuların eksiltmesi 1 eylül 939 
cuma gi.inü saat 10 da M. M. V. satın 
alma KP. da yapılacaktır. İlk temi
nat 93 lira olup şartname ve nümune· 
si her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO-. da bulunmaları. 

.(3723) 13720 

Yol yaptırılacak 
M. M. V. Satm Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - Eskişehir tayyare fabrikasında 

yol yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
14.826.42 lira olup ilk teminat miktarı 
2121 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Proje, şartname ve planları 75 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 
evel hava müsteşarlığı altıncı şubesi· 
ne müracaatla vesika almaları lazıT-· 
dır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikile birlik 
te ilk teminat mektup veya makbuzla• 
rını muayen saatten bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(3796) 13743 

İlôç ve sıhhi malzeme 

alınacak 
M. M. V. Satm Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - 125 kalem ilaç ve sıhi malzeme 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. Muhammen bedeli 6535 lira olup 
ilk teminat miktarı 512 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 8. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şarnarnesi her gün komisyon • 
da görülebilir. Ve arzu edenler kop· 
yasını alabilir. 

4 - İsteklilerin kanu~un 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla· 
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(3795) 13742 

Sade yağı allnacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden 
Hukuk fakültesi için alınacak 3900· 

4300 kilo sadeyağın kilosunun taıuni· 
ni fiyatı 115 kuruş ve muvakkat terni· 
natı 370 lira 88 kuruştur. 28. 8. 939 pa· 
zartesi günü saat 11,30 da açık eksil~" 
me ile ihalesi yapılacd.ından isteklı• 
lerin müracaaatları. 

(3794), 13741 

1 .-. 



13-8-1939 

A 

Levazım Amirliği 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Yozgat piyade alayının senelik 

ihtiyacı olan 270.000 kilo ekmeklik 
unun kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32400 lira olup 
muvakkat teminatı 2430 liradır. 

3 - Eksiltme 23. 8. 939 çarşamba gü 
nü saat 14,30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 1 ve 3. cü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le günü ve saatinden en geç bir saat 
evetine kadar teminat ve teklif mek -
tuplarını alay gazino binasındaki sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3631) 13593 

Garaj yaptınlocok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu Kor birliklerinden Lü· 

leburgazda kara, hava defi taburu ih· 
tiyacı için bir adet garaj kapalı zarf 
uıuliyle yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 24. 8. 939 perşembe gü
nü saat 16,00 da olup ilk pey parası 

3783 lira 25 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek ve almak 

lstiyenler her gün Çorluda kor satın 
alma komisyonuna müracaatla iki lira 
53 kuruş mukabilinde alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evel tek· 
lif mektuplarını Çorluda kor satın al
ma komisyonuna vermiş bulunmaları. 

3635) 13606 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Afma Komisyonundan : 
G. Antep satın alma Ko. başkanlı -

ğından: 

1 - Garnizon kıtaatının senelik ih
tiyacı olan 208 ton un kapalı zarfla 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını komisyon başkanlı -
ğına vermiş veya posta ile de aynı Ko. 
misyonda bulunmuş olacaktır. Şart -
namesi ve evsafı kolordunun tekmil 
garnizonlarında mevcuttur ve aynı -
dır her yerde her gün görülebilir. 

Erzincan garnizonunun ağustos a
yından temmuz sonuna kadar 360,000 
kilo kuru yonca kapalı zarfla eksit 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
17100 lira teminatı 1282 lira 50 kuruş 
tur. Eksiltmesi 18. 8. 939 cuma günü 
saat 16,30 da Erzincanda Sa. Al. Ko. 
nında yapılacaktır. Şartnamesi ve ev
safı kolordunun tekmil garnizonların 
da mevcuttur ve aynıdır. Her yerde 
her gün görülebilir. 

İstekliler teklif mektuplarını ek -
siltme saatinden bir saat evet komis -
yon başkanlığına verilmiş veya posta 
ile aynı saatte komisyonda bulundur-
muş olacaktır. (3522) 13492 

Tômirot yaphnlacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor birliklerinden yirmi se -

kizinci tümen topçu alayı ihtiyacı i
çin Edirne'de Saray içindeki taş dı
varları mevcut dört tavlanın yeniden 
tamiri münakasası kapalı zarf usuliy
le 25. 8. 939 cuma günü saat 16.30 da 
yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 12195 lira 95 ku
ruşutur. 

3 - Şartnamesini görmek ve almak 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa
tın alma komisyonuna müracaatla 10 
lira 95 kuruş mukabilinde alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
eve} teklif mektuplarını Çorluda kor. 
satın alma komisyonuna vermiş bu · 
lunmaları lazımdır. 

(3633) 13595 

Arpa alınacak 
münakasaya konulmuştur. Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - Muhammen bedeli (24960) lira Alma Komisyonundan : 
ve muvakkat teminatı (1872) liradır. 1 _ Elazığ merkez kıtaatı hayvana 

3 - Münakasası 19 Ağustos 939 ta- tı ihtiyacı için 825.000 kilo arpa satın 
rihine rastlıyan cumartesi günü saat alınacaktır. Tahmin bedeli 41250 lira-
onda yapılacaktır. dır. 

4 - Şartnamesi her gün mezkur ko 2 _ Şartnamesi Elazığdaki askeri 
misyonda görülebilir. satın alına komisyonunda pazartesi, 

S - lsteldiler münakasa saatinden çarıamba ve cuma günleri tSğleden 
bir saat evci icabeden veıikalariyle sonra görülebilecektir. 
kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıya 3 _ Eksiltme 21. s. 939 pazar tesi 
c.a}cları m tu rını omi yona ver • günü saat ı0.30 da tilin binasında bu -

aniJ olacaklardır. (3653) 13621 lunan askeri satın alma komisyonun-

da olacaktır. Arpa ahnocok 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

Ankara Levazım Amirliği Satm olacaktır. 
Alma Komisyonundan : 5 - Muvakat teminatı 3093 lira 75 

1 - Gaziantep süvari alaylarının kuruştur. 
aenelik ihtiyacı olan bir 445 diğeri 6 - Teklif mektupları 21. 8. 939 pa-
400 olmak üzere ceman 845 ton arpa zartesi günü saat 9.30 za kadar satın 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. alma komisyonu reisliğine verilmiş 

2 - 445 tonun muhammen bedeli olacak ve bu saatten sonra kabul edil-
20025 lira ve muvakkat teminatı 1618 miyecektir. 
lira 25 kuruştur. 7 - İstekliler görülmesine lüzum 

3 - 400 tonun muhammen bedeli hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak 
18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 kat teminatının konulduğu zarf içeri-
liradır. sine konulmuş olacaktır. 

4 - Münakasası 21 Ağustos 939 ta- (3497) 13474 

rihine rastııyan pazartesi günü saat Arpa alınacak 
10 da yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her gün mezkur 
komisyonda görülebilir. 

6 - İstekliler münakasa saatinden 
bir saat evet icabeden vesikalariyle 
kanunun tarif ettiği şekilde hazırlı· 
yacakları mektuplarını komisyona ver 
mit olacaklardır. 

(3701) 13662 

Bir garaj yopt1rılacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 3. kor birliklerinden Lüle -

burgazda tank taburu için bir adet ga
raj kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu· 
vakkat teminatı 4208 lira 58 kuruş · 
tur. 

3 - Eksiltmesi 23. 8. 939 çarşamba 
günü saat 16,30 dadır. Şartnamesini 
görmek ve almak isteyenler her gün 
Çorlu kor satın alma Ko. a müracaat
la 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabi -
lirler. 

Ankara Levazun Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 Hozat dağ alayı ihtiyacı için 600 
ton arpa satın alınacaktır. Tahmin e
dilen bedeli 36.000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri 
satın alma komisyonunda pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri öğleden 
sonra görebileceklerdir. 

3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat 10 da tüm binası içerisinde 
bulunan askeri satın alma komisyo
nunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 2700 lira · 
dır. 

6 - Teklif mektupları 21. 8. 939 
pazartesi günü saat 9 za kadar satın 
alma komisyonu riyasetine verilmiş 
olacak ve bu saatten sonra mektuplar 
kabul edilmiyecektir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum 
hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak
kat teminatının konulduğu zarf içe -
risine konulmuş olacaktır. 

(3498) 13475 

Bir garaj yaptırılacak 

uı:us 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi 
için mahalli nafıa müdürlüklerinden 
böyle büyük ölüçüde inşaat yaptığı -
na dair vesika ile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. üncü madddelerinde yazılı bel
geleriyle ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat evetine kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermiş o
lacaklardır. 

Postada gecikmeler kabul edilmi-
yecektir. (3632) 13594 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakırdaki birliklerin 

hayvanları ihtiyacı için 523400 kilo 
kuru ot K. zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 18319 lira olup 
muvakkat teminatı 1373 lira 92 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmesı 16-8-939 çar amba 
günü saat 10 dadır. Şartnamesi her 
gün iş zamanında Ko. da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Diyarbakır Lv 
amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3437) 13401 

Mimar veya mühendis aramyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Corlu kor inşaat şubesinde ça

lışmak üzere (250) lira ücreti şehri • 
yeli yüksek diplomalı bir mimar veya 
mühendis alınacaktır. Taliplerin 21. 
8. 939 gününe kadar Çorluda kolordu 
inşaat şubesine istida ile muracaat · 
lan, 

2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal 
kağıdı, tercümei hali ve askerlik ve -
sikası suretleriyle yaptığı işlere dair 
vesikalarını istidalarına raptetmeleri 
lazımdır. (3499) 13476 

Bir motör alınacak 

Ankara Leva7lm Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Amasya alayının Çarcurum gaı ni -
zonunda elektrik tesisatı ı1,ıın ~a! tna· 
mesi mucibine~ bir adet mo• be açık 
eksiltme ile satın alınacaktır . 

Muhammen bedeli 2500 h·ad· r. Te
minat akçası 187 lira 50 kLıruşt•.r. Ek

siltmesi ıs.s.939 salı gtiniı ->aat 15 de 
alay garnizonunda yapılaraKUL 1s -
teklilerin mezkur günde kom:t.yona 
müracaat etmeleri. (3446) 13416 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çimişgezek birliği için 156000 

kilo un kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 20280 lira olup 
muvakkat teminatı 1521 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-8-1939 çarşam : 
ba günü saat 10 dadır. Şartnamesi 

Elazığdaki askeri satın alma komis · 
yonunda pazartesi, çarşamba ve cu · 
ma günleri öğleden sonra görülebi -
lir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarım EHizığ askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

5 - İsteklilerin görülmesine 1ü -
zum hasıl olan vesaiki resmiyesini 
muvakkat teminatının konulduğu 

zarf içerisine konulmuş olacaktır. 
(3438) 13402 

900 kilo gazyağı 2910 kilo muhtelif 
makina, motör yağları ve 550 kilo üs
tüpü satın alınmak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Alınacak yağ benzin ve saire
nin muhammen bedelleri Balıkesir 
garnizonu için 7235 lira ve Kütahya 
garnizonu için 7953 lira 50 kuruş olup 
ceman 15188 lira 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatları Balıke
sir garnizonu için 542 lira 63 kuruş 
Kütahya garnizonu için 596 lira 52 
kuruş olup ceman 1139 lira 15 kuruş
tur. 

4 - İhalesi 5.9.939 salı günü saat 
11 de Balıkesir kolordu satın alma 
komisyonu binasında yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şartlar İstanbul, An
kara LV. amirlikleriyle Balıkesir ko
lordu satın alma komisyonlarında pa
rasız ve her gün görülebilir. 

6 - Her iki garnizona ait işbu yağ 
ve benzinler için birden teklif kabul 
edildiği gibi Kütahya garnizonu için 
ayrı Balıkesir garnizonu için ayrı ya
pılacak teklifler de kabul edilecektir. 

7 - Taliplerin belli belgeler ve 
muvakkat teminatlarını havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat evetine kadar komisyona 
makbuz mukabili teslim etmeleri lü-
zumu itan olunur. (3755) 13726 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i
çin kapalı zarfla münakasaya konu -
lan 18.000 kilo sadeyağın ihale günü 
talip zuhur etmediğinden 23. 8. 939 
çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla 
münakasası yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.300 lira 
olup ilk teminatı 1147 lira 50 kuruş· 
tur. Şartnameyi görmek isteyenlerin 
komisyona müracaat etmeleri. 

(3335) 13373 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satrn 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatının senelik ihtiya -
cı olan 951.000 kilo kuru ot şerait ve 
evsafı dahilinde satın alınacaktır. İha
lesi kapalı zarfla 28. ağustos 939 pa -
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28530 liradır. İlk 
teminatı 2140 liradır. Şartnamesi be -
deli mukabilinde verilebilir. İsteklile
rin ilk teminat veya mektuplariyle 
2490 sayıl kanunda yazılı vesikalariyle 
b raber iha c günü ihale saatinden bir 
saat evetine kadar teklif mektupları -
nı Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3787) 13735 

881275 kilo yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

1 15.7.939 ve 147 numara ile i-
lan ve şartnamesi gönderilen 1stahi
ye ve Maraştaki kıtaatın senelik 
881275 kilo yulafın 4.8.939 günü ka
palı zarfla eksiltmesine teklif edilen 
4 kuruş 61 santim fiyat pahalı görül
müş olduğundan 4.8.939 gününden i
tibaren bir ay içinde pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen tutarı 42501 li
ra 20 kuruş ilk teminatı 3187 lira 59 
kuruş. 

2 - İlk pazarlık 16.8.939 çarşamba 
günü saat 15 de tslahiye'de Tuğay 
satın alma komisyonunda yapılacak-
tır. (3753) 13725 

128 ton pirin~ ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

Et alınacak Lüleburgaz tümen birliklerinin se
nelik ihtiyacı için 128 ton pirinç ka • 

Ankara Levazım Amirliği Satm palı zarf usuliye ve birlik anbarlarına 
Alma Komisyonundan : teslim şartiyle eksiltmesi yapılarak 

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i- mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve 
çin 95 ton sığır veya keçi veya koyun nümunesi komisyondadır. Muhammt!n 
eti komutanlıkça pahalı görüldüğün - bedeli 35840 liradır. tık teminatı 2688 
den 23. 8. 939 pazartesi günü saat 11 liradır. İhalesi 29. Ağs. 939 salı günü 
de pazarlıkla münakasası yapılacak - saat tam altıdadır. İsteklilerin belli 
tır. gün ve saatten bir saat evel kanunun 

2 - Alınacak sığır eti veya koyun tarifatı dahilinde teklif ve teminat 
eti veya keçi etlerinin hagisisine tek- mektuplarını komisyon başkanlığına 
lif edilen fiyat en aşağı olursa ihale vermiş olacaklardır. 
kanununa göre ona göre yapılacaktır. (3788) 13736 

3 - Sığıretinin muhammen bedeli 
20900 keçi etinin 22.800 kayun etinin 
28.500 liradır. tık teminatları sığır e
tinin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin 
1710 lira koyun etinin 2137 lira 50 ku 

Muhtelif mobilye 

ol.nacak 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saaat evetine kadar Çorlu kor 
satın alma komisyonuna vermiş bu -
lunmaları lazımdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : ruştur · Ankara Levazım Amirliği 

d . .1 k d 4 - Şartnameyi görmek isteyenler Alma Komı'syonundan : 
Satm 

(3634) 13596 

Arpa ve kuru yoma ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizonun 939 eylül başından 

940 ağustos sonuna kadar 360,000 kilo 
arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 21.600 lira olup 
muvakkat teminatı 1620 liradır. 

3 - Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü 
nü saat 16 da Erzincanda satın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

1 - Kayseri e gösterı ece yer e 
iş saatlerinde her gün eksiltmeye gi-

bir garaj inşası kapalı zarfla eksiltme kl . 2490 1 k 2 1 _ Genel kurmay dairesi irin aşa-
1 

rece erın sayı ı anunun ve :ır 
ye konu muştur. ·· dd ı · d k' b 1 1 · 1 b. ğıda cins ve miktarları yazılı me-

2 - Keşı"f berleli 59290 lira 45 ku - 3. cu ma e erın e ı e g_e erıy e ır-
1 k t k d kı f k l vat pazarlıkla satın alınacaktır. M kk t t · t 4214 r ı te saa ona a ar te ı me tup a-

ruşkutur. uva a emına ı ıra rını Siirt tüm satın alma komisyonu 2 - Taliplerin 15. 8. 939 salı gunu 
53 uruştur. . 

ıh 1 
• 25 8 939 .. .. na vermelerı. (3496) 13473 saat 10 da teminatlariyle birlikte An-

3 - a esı . . cuma gunu 
"d k · • k' • kara Lv. amirliği satın alma komis -

saat 16 da Kayserı e ~mutanlık daı- Benzm, ma me yag'"'ı ve saır 
resinde satın alma komısyonunda ya- yonuna gelmeleri. (3i90) 

pılacaktır. 1 1 k Cinsi 
4 - lstekliler, bu işe ait şartname, ma zeme i IRiCi 

keşif projesini Kayseri, Adana askeri 
ve Ankara, İstanbul levazım amirlik -
leri satın alma komisyonlarında 300 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Berber masası 1 Adet 

kuruı mukabilinde alınabilir. 

1 - Balıkesir ve Kütahya garni • 
.zonları için ceman 55.000 kilo benzin 

Hamam iskemlesi 30 
0,50 X 0,75 ebadında ayna 3 

13737 

,, 
,, 

-fi-

Yulaf satın alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Tutarı Miktarı M. Teminatı İhale İhale 

Teslim yeri Lira Ton Lira tarihi saati 

Pınarhisar Tp. A. 43500 8i0 3263 23-8-939 16 

Demirköy Hd. A. 9915 168 744 " 
,, 

" 
16,30 

1 - Yukarda teslim mahalli miktarı, tutarı, ilk teminatı. ihale tarih ve 
saati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usuliyle kışlık yulaf satın alına· 
cağı ve ihalesinin 7-8-939 pazartesi günü yapılacağı ilan edilmiş ise de talip 
zuhur etmemiştir. Tekrar ihalesi yukarda gösterildiği üzere 23-8-939 çar
şamba gününe bırakılmıştır. 

2 - Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlarında 

Vizede askeri tüm satınalma komisyonuna müracaatları. 
4 - Taliplerin bildirilen ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını komisyona vermeleri. (3786) 13734 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Süloğlundaki alayın ve Uzunköprü Hd. Taburunun bir senelik ih
tiyacı olan aşağıda miktarları yazılı Sığır eti kapalı zarf usuliyle mukave
leye bağlanacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerinde 

satın alma komisyonunda görebilirler. 
3 - Taliplerin belli gün ve saatlardan bir saat evvel kanuni vesaik ve 

ilk teminatlarını teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde Edirne tümen satın alma komis

yonuna müracaatları. 

Muhammen İlk 
Cinsi Miktarı tutarı teminatı İhale gün ve saati 

Sığır eti 100100 30030,00 2252,25 28-8-939 16 Süloğlu 
30000 9000,00 675.00 28-8-939 11 Uzunköprü 

(3792) 13739 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Tutarı Miktarı İlk tem. 
Teslim yeri Lira Ton Lira İhale tar. İhale saati 

Demirköy Hd. A. 4860 108 365 29-8-939 15 
Pınarhisar Tp. A. 18200 520 1365 ,. 

" 
,, 15,30 

1 - Yukarda teslim mahalli, tutarı, miktarı, ilk teminatı, ihale tarih vt 
saati yazılı kuru ot Demirköy için açık eksiltme, Pınarhisar için kapalı zarf 
usuliyle satın alınacağı ve ihalesinin 8-8-939 •alı günil yapılacağı ilan edil
miı ise de talip çıkmadığından tekrar ihalesi yukarda yazılı olduğu üzere 
29-8·939 gününe bırakılmıştır. 

2 - Kapalı zarfla alınacak miktara talip olanların belli gün ve saatten 

bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Vize tümen satınalma komis
yonuna vermeleri, Açık eksiltmeye talip olanların aynı günde Ko. milra• 
caatları. 

3 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerin-
de mezkur komisyona müracaatları itan olunur. (3791) 13738 

Bina yıkhrılacak 
Ankara Defterdarlığından 

Muhammen Muvakkat 
keşif bedeli teminat 

Mahallesi Ada Parsel Lira kuruş Lira kuruf 

---- ----
Şenyurt 671 11, 14, 15, 16 ( 700 52 50. 

1 - Eti müzesi inşaatı için istimlak edilen Şenyurt mahallesinde klin 

yukarda ada parsel numaraları yazılı gayrimenkullerin bermucibi şartna • 
me kapı, pencere ve sair kerestesi müteahhide ait olmak üzere hedmi işe 
yaramıyan enkazının belediyenin göstereceği mahalle nakli ile yerlerinin 
tesviyesi işi açık artırmıya konulmuştur. 

2 - İhale 28-8-939 pazartesi günü saat 15 de Ankara defterdarlığında 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası ile 

hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzu mukabilinde adı geçen 
günde komisyona gelmeleri ve bundan evvel şartnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak ve Nafıa Müdürlüklerine mü-
racaatları. (3764) 13727 

Muhtelif yiyecek 
alınacak • ve saıre 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Alınacak mevaddın Asgari kilosu Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

cinsi Kilo Lira K. Lira K. 

Çamaşır çividi 500 adet 12 50 94 

Yumurta 2000 .. 30 2 25 

24 kalem kuru sebze 637 .. 1255 94 12 

Tavuk eti 200 .. 120 9 

Balık 200 80 6 
" Batum gaz yağı 600 ,, 102 7 56 

Koyun eti 2000 ,, 860 64 50 
Kuzu eti 2000 ,, 900 67 50 
Süt ve yoğurt 10000 ,, 1400 94 
Birinci nevi ekmek 7000 ,, 700 52 50 
Meşe odunu • 25000 ,, 250 18 75 
Sömikok kömürü 50000 ,, 1500 112 50 
Kriple maden kömürü 50000 ,, 1000 75 
15 kalem yaş seq .e 3900 ,, 286 25 21 47 

1 - Çanakka'.e memleket hastanesinin 939 yılı ihtiyacı olan yukarda 
cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşe vesairenin 14-8-939 pazartesi günü aaat 
15 te ihalesi icra edilmek üzere açık eksiltme müddeti 5-8-939 tarihinden 
itibaren on gün temdit edilmiştir. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek ve izahat almak üzere encümen 
kalemine müracaatları ilin olunur. (6031-3696) 13660 
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YÜK VE YOLCU 
gemileri inşası 

Münakalat Vekaletinden : 
ı - Devlet deniz yolları işletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
gemisinin inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni tcraiti ev
veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar lstanbulda Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve Ingilterede Londra Türk Tica
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç 15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal Plan ve detay re· 
simleri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini Istanbulda 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları 
şarttır. 

4 - Teklifler Istanbulda Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlilğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse· 
seler arasında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa-
hibi selahiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

Benzin, Amonyum Sülf at, 
Zift ve Kreozot yağı satışı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü

essesesi Müdürlüğünden : 
Fabrikamızda istihsal edilen benzol, amonyum sulfat, 

zift ve kreozot yağı satışa çıkarılmıttır. 
Asgari bir vagon olarak sipariş kabul edilmektedir. 
Müessesemiz Müdürlüğüne tahriren r •• üracaat edilmesi 

ili.n olunur. 3022 
~==================================:;; 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --
~ İnşaat ilônı -

--
---§ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları M .. = u- == -------
-
~ essesesi Müdürlüğünden : - -- -:= t. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
:= mühendiı ve memurları için := 
:= 50 adet 4 odalı ev = - -= 1 Müdür evi = := 1 Altı daireli apartman := - -E: 1 Hastahane = := intaatı vahidi fiyat eıasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksilt- § 
2§ meye konmuttur. . . := = 2 - lıbu intaatm muhammen ketıf bedelı 638,969.ı9 := 
-ı· d -:= ıra ır. . . . , = = 3. - Ekıiltme evrakı 17.50 lıra mukabılınde Ankara da := 
E: Sümer Bank muamelat tubesinden, lstanbul' da Sümer _ 
5 Ban ıubesinden Karabükte Demir ve Çelik Fabrikaları = 
§ Müe11eseai Müdürlüğünden alınabilir. .. := 
E: 4. - Eksiltme ı8.8.ı939 cuma günü aa~t ı6 da Karabuk- := = le Demir ve Çelik Fabrikalan Müeuesesınde yapılacaktır. = 
5 5. - istekliler teklif evrakı meyanına timd· '! kadar = 
§ yapmıf oldukları bu kabil itlere, bunların bede~lerin~ ve := = hangi bankalarla muamelede bulunduklarına daır vesıka- := 
5 larını koyacaklardır. :E 
5 6. - Muvakkat teminat miktarı 29.300.- liradır. := 
5 7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- = 
§ le günü saat ıs e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fahri· := 
5 kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen := = tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar := 
§ gelmit ve zarfların kanuni tekilde kapatılmıt olması la· := 
5 zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- := 
:= essese hiçbir mesuliyet kabul edemez. := = 8. - Bu inıaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek := 
§ ve yahut münakasayı hükümsüz aaymakta tamamen ıer- := 
:= besttir. . 2955 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

uc z ıyor 
İnhisarlar Baş Müdür11üğünden : 
16 Ağustos ı939 sabahından itibaren mü~af-:a .ver~isi 

de dahil olduğu halde biraların 50 santili~re~ık ~ır tısesı 16 
kuruı ve 62 santilitrelik salon biraıının bır f ıtesı 20 kuruta 
indirilecektir. .. . 

1 - Sayın halkımızın mezkur tarihten itibaren gosterı-
len fiyattan fazlaırna bira almamaları. 

2 - Ellerinde birası bulunan mahf el, kulüp, lokanta, 
bahçe, bar, gazino ve bayilerimizin ıs ağustos 939 ıaba
hrnd:ın itibaren akşam saat ı 7.30 za kadar 26 kurutluk 
damga pulunu havi bir beyanname ile ı& Ajustos sabahı
na kalacak biraların hacmi, nevi ve adedini Batmüdürlü -
ğümüz satıf 9ubeıine bildirmeleri ilin olunur. (3721) 

13678 

ULUS 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -------~ Ecnebi memleketlere 
- -----talebe gönderiliyor ------- --- -- -- -
~ Maden tetkik ve arama Enstitüsü ~ == ~ 
~Genel Direktörlüğünden : :: 
~ I -:= I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar i~in yüksek tahsil- =: 
:= de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- =: 
:;: çilecektir. § 
= -=: 11. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: c: = a) Türk olmak, =: -= b) Madenlerde veya saha üzerinde çalııabileeek kabiliyette ve ıı- 5 

hati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) = ---= c) Lliakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış =: 
:= bulunmak, ~ -= d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. :;: 
~ ~ = III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: = - ---:= a) Nazarı h~sap, ---:= b) Cebir, ---:= c) Hendese, -

13. 8-1939 

- d) Müsellesat 
= e) Fizik 

= Dünyamn en eski ve en eyi tıraı bı?ğıdır 

~ Ankam'da sallı deposu: KAGIT(I M. NEDİM İRENGÜN =: f) Kimya 
_ g) Jeoloji -:= i) Ecneb bir dil. ---- -

IV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- =: ---:;: raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, := = kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları ıarttır. = = Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- =: 
:= bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve := 
== al3ka<larlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- := -= kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. = 
- V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin := 
- bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-= - -:: ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- := 
:= ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. :: -=: VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve :;: 
§ mühlet şunlardır: = 
=: a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. 
:;: b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. ----:E c) Miisabal:a imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. ---- -:;: Vll. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- :;: = sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların := 
= tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- := 
= racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- := 
_ lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- § = lan günde öğleden eve] Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- = - -- zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 --
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

lllıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılll - -- -
~ Havagazı kesilecek ~ - -- -- -§Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinden : § - -- -: Yeni şehir' de Meşrutiyet caddesinin asfaltlanmasından : 
: dolayı bu caddede bulunan tebekemizin bir kısmının tadi- : - -: line zaruri kati görülmüştür. Bu sebepten Metrutiyet cad- : 
: desinin Konur sokağı ile İsmet İnönü caddesi arasında bu- :E - -: lunan kısmı ile Konur, Yenikalık, Geçit, Okula, Türe ve : 
: Özenli sokak ve caddelerindeki tebekeden, yapılacak ta· :E 
:E dilatrn seyrine göre ve lüzum görüldükçe havagazı kesile- :E 
§ ceği sayın abonelerimizin malumu olmak üzere ilan olunur. § 
= 3038 = - -llii••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı İİll 

Muvakkaten gar Yeni Eczane üstünde 

Tahlilôt laboratuön • 
gazınosu 

Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

kapanıyor idrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

Devlet Demiryolları Umum Mü-
dürlüğünden : Kimya ve Bakteriyoloji 

analizleri 
Görülen lüzum üzerine Ankara gar ~~~~!!!!!!!!!!~~!!~ 

gazinosu 14. 8. 939 dan itibaren mu • = 
vakkaten kapatılacak ve yeni teşki -
Iatla daha muntazama bir şekilde Ey
lül bidayetinde tekrar açılacaktır. 

(3799) 13744 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ H~stalıkları 
sınıf mutehassııı 

Satılık yazıhane eşyası 
Şirketimiz tasfiyeye tabi tutuldu -

ğundan elimizde mevcut bulunan ya
zıhane eşyaları 22 ağustos salı günü 
öğleden sonra Setanik caddesi 21 No. 
daki büromuzda müzayede ile satıla • 
caktır. Makine ve Endüstri işleri 

T.A Şirketi. 

r 

Yeni hal No: ı . 59 Ti: 2246 1343 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

ı - Ilgın ve Sarayönü istasyonlarında yapılacak anbar, 
idare binası ile buna müteferriğ işler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. • 

Ke§İf bedelleri Ilgın için 63928.48, Sarayönü için 
63176.36 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı (6,5) altı buçuk lira mukabilinde 
Ofis Umum Müdürlüğünden, İıtanbul ve İzmir Şubelerin
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 25.8.939 tarihinde saat ıs te Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes
lim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Ilgın için 4446.42, Sa
rayönü için 4408.82 liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar yap
tıkları bu gibi i§lere ait vesikaları ve eksiltmeye girebil
mek için Ofisten alacaklan ehliyet vesikasrnı koyacaklar
dır. 

6 - 1 inci maddede yazılı i111aat &)'l'ı a)'l'ı kimselere iha- JI 
le edilebilir. 13687 }) 

İnşaat ilônı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü

essesesi Müdürlüğünden : 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi it

çileri için yaptırılacak ı25 adet 2 odalı ev intaatı vahidi fi. 
yat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuttur. 

2. - ltbu inşaatın muhammen ketif bedeli 374,355.72 
liradır. 

3. - Eksiltme evrakı 12.SO lira mukabilinde Ankara'da 
Sümer Bank muamelat tubesinden, lıtanbul' da Sümer 
Bank tubesinden ve Karabük'te Demir ve Çelik F abrikala
rı Müessesesinden alınabilir. 

4. - Eksiltme ı8.8.1939 cuma günü saat 14 te Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

5. - istekliler teklif evrakı meya·nına timdiye kadar 
yapmış oldukları bu kabil itlere, bunların bedellerin~ ve 
hangi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
larını koyacaklardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı ıs. 750.- liradır. 
7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha

le günü saat ı3 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar 
gelmiş ve zarfların kanuni tekilde kapatılmıt olması la
zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü
essese mesuliyet kabul edemez. 

8. - Bu intaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser-
besttir. 2954 

İstanbul Haydarpa&a hastanesi aabı~ 
göz mütehassısı ve Giılhane hastanesı 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talu Ap. kat: ı 2832 

YENi SİNEMALAR sus 
Ti: 3592 ~ 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6476 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

BU GECE 

Beyaz melek 
Simone Simon 

1111' 1111ı111111111111111111111111111111111111111111 

Gündüz iki film 

1 - Kontes Valevska 

2 - Beyaz Melek 
Seanslar: 

14,45 • 16,45 • 18,45 - Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz Halk matineleri 

HA L K BU GÜN BU GECE 

BU GECE 
İki Büyük Film 

1 - Tren Haydutları 
2 - Beklenilmiyen Hücum .................................................... 

Gündüz İki Film 

ı - Memnu Geçit 
2 - intikam 

Seanslar: 

, 14,30 - 16,30 - 18,30 Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

2 Film birden 

1 - ZORAKİ ASKER 
(Fernandel) 

2 - MANUELLA 
(Dorothy Lamour) 

11111111111111111111 ..................... 11111111111 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz halk matineleri 
14 - 16 - 18 - Gece 2.30 da 

Normal Seanslar 

---------------------------.----------------------------------------------~----Mümtaz Faik FENiK 1 
ULUS Baıımevi ANKARA 
~~ 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sjnemaıında ASI GENERALiN SON EMRi 
Türkçe Sözlü 

'======================================================~ 


