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Milli ~ef dün Erzurumu şereflendirdi 
Erzurum halkı bayram yapıyor 

lllÖllİİ şehirde tetkik 
• • • . ·•·'·": . ' ···. ..... . 1. ·. . '4.lfl"~, ...... ~,,,,., ·; • ·' ..! •• 

ve ziyaretler yaptı 
• 1. • •••• ,ı ' • . . 

~H~ her yerde 

muhabbet 

en büyüğümüze çoşkun 

tezahürleri gösteriyor 
Ersincan, 13 a.a. - Reisicümhur Milli Şef lnönü'yü ve refaka· 

tindeki zeyatı hamil bulunan hususi tren bu sabah saat 4.45 te 
,chrimize ıelmit ve kısa bir tevakkuftan sonra Erzurum'a geç-
mİftİT. ,.. 

1 
Erzurum, 13 a.:>. - Bütün Erzurum hal

kı bugün Milli Şefimiz İsmet İnönü'nün 
şehrimize şeref vermelerini büyük bir sa
bırsızlıkla bc;r.lcmektedir. Şehir baştan ba-
şa bayraklarla ve muhte;icm t:ıklarla süs -
lenmiş bulunuyor. Civar köyler ve kaza • 
lar halkı büyiık İnöniı'yti karşılamak üzere 
buraya gelmiş bulunuyorlar. Erzurum en 
büyiık gün:inü yaşıyor. Binlerce, binlerce 
halk istasyon civarını ve yollarını doldur
muş bulunuyor. Valimiz Haşim İşcan Mil
li $ef'i vilayet hududunda karşrlıyacaktır. 

Milli Şef Erzurum'da 

İktisadi 
terbiyemize 
dair Erzurum, 13 a.a. - Rcisicümhur İsmet 

F azJ Ahmet Ay KAÇ İnönü bucün saat 16 da Erzurum'a muva -
salat ve istasyonda resmi makam ve mü • 

, . . . • esseselerin mümessilleriyle asker, mektcp-
TOrktye nın en genış anlamda mıllı liler ve bütün Erzurum halkı tarafından 

\'e medent kalkınmasını tamamlıya- heyecanla karşılanmış~ır. 
rak ulusumuzun en ileri beşer camia- .Hava cok güzeldir. Mili~ ~ı;f! c~k neşe-

. . - lidır. Halk her yerde en büyugumuT.e coş-
larından hırı olmasını saglayacak kun muhabbet tezahüratı göstermektedir. 
Amiller içinde iktisadi terbiyenin ne Reisicümhur ismet İnönii, vilnyeti, 
ınUhi.pı yer tuttuğu malWııdur. lkti _ müstahk~ mevki !rumandanhğı ka~arg~h~-

. . nı. beledıye ve vah konağını, beledıye reı-
&adt terbıyenın karanlıktan çıkması sinin evini, üçüncü müfettişlik dairesini 
için ise iptida ekonomik şuurun ay - gezmişlerdir, . . . 
dınlanması lazım geldiğine şüphe edi- Halkın scvıncıne p:ıyan yoktur. $ehır 

Ü 
. ~---'--' ba tan a$8ğı donatılmıştır. r mı? Su bakımdan ~uace... _ 

> 
o 

qvekilin son nutkunu, umumi irfanı· • .. _ .. • 
rtııza t§ık dağıtan bir meşale saymak Çerke~ ve tankında lnonu gunu 
Yerinde olur. İptida iyi anlı yalım: ik- Çerkeş, 13 a.a. _ Milli Şef'imizin Çcr
tiaadi terbiye ne demektir ? Biz bu keş'i ziyaretlerinin birinci yıldönümü gü
rtıefhumu §Öyle çerçevelemek istiyo • nü olan dün blitün kasaba balkının iştiraki 

Finlandiya' da harp şiddetlendi ....... ______ ........ ______ .......,._... ........ ____________ _..___________ 

"k • b" ·ıı ve içten tezahüratı ile kutlanmıştır. Bu 
ruz : Ekonomı terbıye, ır mı ette, münasebetle yapılan bir toplantıda Büyük 
tıpkı beden, fikir ve ahlak idealleri Şefin hayatı ve muvaffakiyetleri hakkında 
ile mesleki, bedii ve fenni şuur için hitabeler irat eclilmil}tir. Gene bu ~zel 
old ğ "bi tekmil yurttaşlar ve y~klöniimü vesilesiyle gece de halkevınde 

u u gı • bır toplantı yapılmı§tır. 
ıniııt kurumların maddi ve mane· 

Çankırı, 13 (Hususi muhabirimizden) -

Muhtelif yerlerdeki Rus 
hücumları ak.im kaldı 

'1i sermayeleri üzerinde de en verim
li surette çalışmaktır, sonra da yurt 
ecrvetinin hiçbir zerresini b~una he
lak etmiyerek, faydalı bir istihlake 
alışmak azmidir ve iktidarıdır. 

Çankırı'nın fahri hemşerisi lnönü'nün 
memleketimizi şereflendirişinin yılffdnü-1 
mii bugün kutlandı. Bu vesile ile hitabeler 
verildi, şiirler okundu ve halk heyecanlı 
tezahürlerde bulundu. Gece şehir baş•.an 
başa tenvir edildi. Halkevinde Büyük 
Şefin hayatı hakkında bir konferans verildi. 

Finler mukabil taarruz hazırhyorlar 
Ruslar bir çok harp levazımı kaybetti 

Bu kadar büyük bir d~va küçük bir 
himmetle kazanılabilir mi ? Elbette 
hayır 1 İşte o sebepledir ki Başve -
kil'in olgun olduğu kadar da samimi 
ve dolgun sözlerini pürüzsüz bir haz
la dinledik. Ve yine o sebepledir ki a· 
çılan iktisat haftasını Refik Saydam
ın dediği gibi yalnız milli bir bayram 
günü değil, ayni zamanda medent ile
rilemeler müjdeliyen bir zeka arifesi 
saydık. Her zaman hatırlamalıyız; 

doğruyu görebilmek nasıl insan kafa. 
eının bir fikir zaferi ise hakikatı fay
dalı surette söyliyebilmek de bir ir -
fan namusu ve şeref savaşı demektir. 
Ciddi iş yapmak istiyen kimselerin 
temiz niyetlerini gösterecek delillerin 
bundan kuvetlisi olamaz. Başvekil, 
Türkiye iktisadi faaliyetinin bir se -
nelik seyrini merhale merhale bize 
bildirdi. Yurt istihsallerimizin ar
tırılması, dıt ticaretimizin vaziyeti ve 
milli paranın kıymeti ile istikrarı, 
aonra da zirai kredinin ucuzlatılması 
ve milli sanayiimizin istihsalleri, ni
hayet demiryolu siyasetimiz ve saire 
hakkındaki vuzuhlu, ve dürüst söz • 
leri dinlerken dikkat ettik; sayın Re
fik Saydam, yalnız milli cehdimizin 
kazandığı muvaffakıyetleri hatırlata -
rak geleceğe emniyetle bakmaktaki 
hakkımızı göstermedi: Hatibin be • 
yanatı, ayni :zamanda yeni hayatın ve 
yeni 1artlaqn emrettiği muazzam va
zife seslerini de vicdanlarımıza akset
tirmiıtir. 

Baıvekil, Milli Şef'in ıu cümlele -
rini hafızalarımıza perçinledi : 

Pazarhksız satıı kanununun neticeleri 
ö~hi'ii~~·;~·Ti~~;~ı·v~kiif ~;i 

Mecliste izahat verdiler 
Büyük Millet Meclisi dün B. Refet Canıtez (Bursa) in reisliğinde top· 

Janını§hr. Celse açılınca, Müstakil Grup Reis Vekili, Iıtanbul Mebusu 
B. Rana Tarhan'm aıağıdaki şifahi sual takriri okundu: • 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1 
Şu noktaları, Bü~k Millet Meclisi 

kürsüsünden tenvır buyunnal.annı, 
muhterem Dahiliye ve Ticaret Vekil· 
leri'nden rica ederim : 

1- ı. eylül. 1938 tarihinde meriyete 
girmiş olan pazarlıksız satış mecburi· 
yetine dair kanun, şimdiye kadar ne· 
reld'de ve hangi maddeler üzerinde 
tatbik edilmiştir ? 

(Sonu 5 inci say! ada) 

Türk Hava Kurum.u 

L!:=;;!;::::===l.:ı~==::.,ı [ Gen el Merkez toplantısı 
Heligoland adalarını gösterir 

harita 

İngiliz tayyareleri 
Heligoland üzerinde 

Genel merkez heyeti bugün saat 
(10) da altı aylık toplantısını yapaca
ğından sayın üyelerin kurum merke
zinde bulunmaları rica olunur. 
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İkinci sayfamızda: .. Bugün bu güç şartlarla beraber 
biz ticaret işlerinde en az sıkıntı gö
ren milletlerden olacağız. İlkönce şu· 
rasını ehemiyetle söyleriz ki memle- Londra, 13 a.a. - Bir İngiliz askeri 
ketimiz "'e ordumuz en lüzumlu iaşe ~ayyaresi bugün Southampton'da bir 
ınaddelerinde bil ve ati için hiçbir baraj balonuna çarpmıştır. Dört kişi 

İntihap dairemden notlar 

KAYI KÖYÜNDE tehdide maruz değildir. Hatta ihraç ölmüştür. · 
lnaddclerinin tahdidinde biz en geniş 1 .Hava nezareti, i.n.giliz devriye. tayyare- y Fal"h RJL ATAY 

J lerın!n bu gece sabaha kadar Helıgoland • j azan: 1 ID 

(Soau S laci salladı), (SaDa J.. üılcü ~y_fada) llUllllJUllllllJINHM'UWHlllllllll 

1 Helsinki, 13 a.a. - Reuter: 
Mütehassısların tedricen vardıkları 

kanaat, Sovyetlerin §imdiye kadar 
Finlandiya'ya karşı üçüncü derece· 

de alaylannı gönderdikleri ve timdi 
Finlandiyanın mukavemet kudretini 
küçüksediklerini anlıyarak birinci 
sınıf ihtiyatları cepheye göndenneğe 
karar verdikleri merkezindedir. 

Kareli berzahında harp hareldtı ta
mamen ağırlqmıştır. Çete müsade • 
meleri devam etmektedir. Bu bölge
de Sovyetler ileri hareketlerini dur-

Sona J anca say/ada) 

İsianbul vilayeti 
Parti idare 

heyeti reisliği 
İstanbul bölgesi C. H. P. müfettişli1;;i 

vazife ve salahiyetinin İstanbul viHl.yeti • 
ne münhasır olması hasebiyle bu vilayetin 
Parti müfettişi olan Konya mebusu Tevfik 
Fikret Sılay'ın villiyetteki faaliyetini daha 
müsmir kılmak ve Parti işleriyle daha ya
kından alakasını temin etmek maksadiyle 
Cümhuriyet Halk Partisi nizamnamesinin 
94 ilncü maddesi mucibince kend;sinin İs
tanbul vilayeti C. H. P. idare heyeti reisli
ğine tayini hakkın:la parti umumi idare 
heyetince ittihaz olunan karar Parti Ge -
ne! Başkanlık Divanınca tasdik olunm~ş -
tur. 

De\1lef iktisadi fe;ekküHerinin 
umumi heyet toplantısı 

3460 sayılı kanun hükümlerine tabi 
bulunan iktısadi teşekkü!lerin 1938 
yılı hesaplarını tetkik etmekte olan 
umumi heyet, bugün saat onda Btiyük 
Millet Meclisi kitapanesinde içtima e
Q_crck müzakcreıirıe devam c~r. 
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Milletler Cemiyeti 
Finlôndiya'ya karşı yapılan tecavüzü. 

takbih ediyor! 
Sovyetler Birliğinin cemiyetten ihracma 

dair Asamble bugün karar verecek 
Cenevre, 13 a.a. - Milletler Cemiyeti asamblesi, Norveç mü• 

messili Hamhro'nun batkanlığında toplanmıftır. 
Hemen söz alan Arjantin mümessili Freyre, hükümetini Snv• 

yetler Birliğinin Milletler Cemiyetinden ihracını istemeğe ıevk• 
eden sebep:eri teşrih etmiştir. 

Arjantin delegesinin nutkundan sot?ra, 
reis, asamblenin muvafakatiyle, Arjant.n 
teklifini on dörtler komitesine havale et • 
miştir, 

Müteakiben konseyin daimi olmıyan üc; 
Azalığı için intihap ynpılını'itır. Azalıl:lara 
3i reyle Cenup Afrikası, 35 rey'e Ilolivya 
ve 34 reyle Finlandiya seı;ilmiş1erdir. 

Bu seçimden sonra. koooey, 14' ler ko -
m!tesinin kararına talıke:ı bir ic;t::mı s:ıa:i 
tayin etmeksizin d!!ğılmıştır. 

Karar metni tasvip edildi 
Hususi komite, buglın ô&lede:ı sonra, 

karar metnini kati surette taııdik etnııştır. 
Bu metin, yarın assamb!enin reyine arze
dilecek:ir. Yalnız İsveç ve Norveç mu • 
rahh..,sları, kararı hükümetlerin"n muvafa
katini munı:am olması kaydı ihtirazisiyle 
tasvip ettiklerini söylemitlerdir. 

Karar, Sovyetler Birlit,iniıı Fin'andi • 
ya'yıı kar ı vaki olan hareketini re .. men 
t~t:bih etmekte ve Milletler Ce:niye~i Lası
nın heps:ni, Finlancliya'ya mali ve ins:ıni 
>ardımda buluıımıya ve Finlan:li~·a'nın mu
k.:n ::ı::ıet ku<lrctini azaltacak mahiyette iı.:r 

(Sonu J. üncü sayfada) 
!:;illetler Cemiyeti Uımu-t 

Katibi B. Avenol 

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

~ Sıhiye Vekili Diyarbokır'da İ 
D. Bakır, 13 a.a. 

- İki gündenberi 
~ehrimizde sıhi te
şekkül ve müesse
selerini, şehir sıhat 
işlerini tetkik et -
mekte bulunan Sı· 
hat ve İçtimai Mu
avenet Vekili Hu
lusi Alataş dün de 
Halkevinde aıhat 

mensuplarile mem
leketin sıhi işleri 

üzerinde bir konuş 
ma yaprnıı ve şeh· 
rin aıhi ihtiyacını 

tesbitle meıgul ol• 
muıtur. Sıhiye V eltilimU ErzincanlJar t11'aarula 

Tasarruf ha_f.;::sının ikinci günü 

Hayat biriktirilnıit kuvetlerin 
istikbale yürüyüp geçıneaidir 

Maarif Vekilimiz dla 
radyosunda güzel bir 

aliJQftl An~ra 
komlpncı yaph 

Onuncu tasarruf ve yerli mallar baftuı münasebetiyle Maarif 
Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel dün alqam saat 19.10 da Ankara 
radyosunda çok güzel bir konferans vermittir. Bu deierli konut
mayı aynen sütunlarımıza alıyoruz: 

Maarif Vekilimiz. B. 
Haıgıı • A.li Yicel 

"- Aziz yurttaşlarım, 
Size hitap etmek, ıizinle konu•mak: 

yüzuntiziı gormeden de olsa, benim için 
ze\•k, şeref ve bahtiyarlıktır. Hu:nırunuıda 
ııöz soylemiye davet ederek, bana bunlan 
kuandırnıa fırsatını veren Ulusal Ekono • 
mi ve Arttırma Kurumuna teşekkür ede • 
rim. 

Sayın Başvekilim Doktor Refik Say. 
dam, diın, Tasarruf ve Yerli Malı haftası• 
m açan soyleviyle, ııize iktısadi politikıı • 
mız, ticar: ve mali durumumuz hakkında 
etraflı, gönüllere ferah verici izahlarda 
hulundular. Ben de bu akşam sadece tat1ır• 
ruf fikri Uzcr'nde bilcliklerim ve düısıın· 
diiklerimi söyHyerck bir konuşma yapıca· 
ğım: 

Umumiyetle tasarruf. e1de edilen ıer· 
vettcn bir kısmının elden çıkanlmama111, bi· 
riktirilmesi demektir. Hasat umanınd:o bir 
kısım bucdayını kış için ayıran bir c;iftc;l, 
bu hareketiyle ihtiyaçlarını günü 11"\İ.ıl{•ne 
tatmin eden blsit bir insandan farklı oldu· 
ğunu göstermiş, yar.n ic;in kendine göre 
haıırlıklar yapmış demektir. Gerek ferdi 
ve cerc!c m"llcti iktısatca yiı':selten kuvet• 
le?M!ircn, refah ve tera:Cki yoluna lr.01M 

(Soau 2. i11.ci u.y_f adı) 
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intihap dairemden notlar: 

Kayı köyünde 
- Şimdi Murtaza ovasından ge· 

çiyoruz. Genİ§liği 35, uzunluğu 45 
kilometre! Bu ova bugün ancak bir
kaç köy bealiyebiliyor. Eğer onu su· 
lıımak mümkün obaydı, mütehassıs· 
lara göre, Ankara §ehrinin hemen 
yakınlarına yüzbinlerce nüfus top
lıyabilirdik. 
Bomboı uzayıp giden ovanın so

nunda dağlar biribirine kavuşuyor. 
Gene mütehassuılar orada, Murtaza 
veya Murtat denen bu ovayı battan 
bata sulayacak bir barajın yapı· 

hbileceğini söylemi§lerdir. 
Hele Orta Anadolu'nun bütün 

derdi bu: serseri suları toplamak, 
yağan yağmuru biriktirmek veya 
yeraltı sularını arteziyenler vasıta· 
11 ile kullanmak, inekten süt sağar 
gibi, bozkır toprağının suyunu sağ
mak lazım! Bu toprağın çatlağı bir 
tebeuüm olmak için, aaırlardanbe
ri, a~de bulut falına bakıyor: 

Gök ağlamayınca yer gülmez 
[Çiftçi sözü.] 

Bozkırda çıplak köylüyü ve çat
lak toprağı, yalnız sulama tekniği 
ve su mühendisleri güldürebilir. 
Bot ovalar, definelerini bağırların • 
da bir arr gibi saklamaktadırlar. 
Ankara'da Gazi Çiftliği ormanına 

iki kuyu ile baıladık. 
Biraz merkezden uzaklatmız. Yal

nız bot ovalar değil, dolu köyler
den birçoğu dahi artık gökten de -
fil, devletten su iatiyor: içme auyu, 
kullanma ıuyu, bostan ve tarla ıu-
7'1 I 

• 
"Ayat yolu Üatünde bir köy. Asil 

bir iami varı Kayı. Yeni bir tat mek
tep. Efitmen Yuıuf çocuklarla meı· 
pl. 

Etitmen'e kavuıuncıya kadar, bu 
kör de binlerce.i gibi, yüzde yüz 
ümmi idi. Köyün 500 nüfusundan 
120 küauru mecburi okuma yazma 
yapnda çocuklardır: yani 7 yaıın· 
dan 14 yatma kadar! Eğer daha 
küçükleri de ilave ederseniz, nüfu
aun yansı çocuk. Ankara köylerinin 
çoiunda nisbet böyledir. 

Efitmen'in üçüncü aenesidir. Krrk 
l»et çocuk mektebi bitirmiştir. Fa· 
kat bütün köy çocuklan, aynı den 
kitabmı bitirinciye kadar iki devir 

daha bitirmek laznndrr. 

Falih Rıfkı AT AY 
nnn. Nüfus ihracatçısı mektep yeri
ne, nüfusu yerlettiren, çar§ıya ve 
tarlaya yeni tekniği sokan, çiftçiyi 
sapanının, zanaatçıyı tezgahının ba
şında ilerleten terbiye ocağı: Ak
deniz sahillerinden muhasebat diva
nına katip mi, yoksa Filistin porta
kalcısı mı, Şarki Anadolu ovaların
dan belediye çavuşu mu, yoksa Ka
nada buğdaycısı mı istiyoruz? 

Köylerimiz zorla ve yalnız karın 
doyuran iptidailikte kaldıkça, ken
disine münhasıran okuma yazma ve 
şehir bilgileri öğrettiğimiz çiftçi ço
cuklarını bu İptidailiğin içinden kaç
mağa mahkum etmiş · olmuyor mu
yı..;z? 

- Yavrum ne olmak istiyorsun? 
- Jandarma yüzbatml 
Yahut: 
- Nahiye müdürü! 
Hayır, bunun yerine çocuklar bi

ribirleri ile başka bir cevap yanıma 
çıkmalıdırlıı.r: "- Pamukçu!, -
Çiftçi! - Meyvacı! - Zerzevatçı! 
- Hayvancı! ve saire ..• 

Dikilide zelzeleden 
duvarlar yıklldı 

İzmir, 13 a.a. - Geçen gece şehri
mizde hissedilen zelzele ayni 'iddetle 
ve bir iki dakika farkla bütün kaza
larda da hissedilmiştir. Dikili'ae bu 
zelzele kısmen şiddetli olmu~ ve bazı 
duvarlar yıkılmıştır. Halk geceyi ıo
kakta geçirmiştir. Bergama'nın bazı 

köylerinde de bir kısım evlerin du
varları çatlamt§ ve halk büyük bir 
korku geçirmi~tir. 

Gümüıhane'de 
Gümüşhane, 13 a.a. - Bu sabah sa

at dörtte burada oldukça şiddetli ve 
biribirini müteakip üç defa zelzele 
olr.ıuştur. Hasarat yoktur. 

Bergama' Jaki hcuar 
İ:ı:mir, 13 a.a. - Evelki ıün Bergama' • 

da vukubulan zelzele hakkında vilayete ge
len mütemmim malumata göre Bergama • 
nm Pınar köylinde bir ev kısmen yıkılmıs 
Narlıca köyünde bir ev tamamen çökmüş
tür. Nufm zayiatı yoktur. 

Akhi•arldann yardımı 
Akhisar, 13 a.a. - Dikili felaketzedele· 

rine küçük bir yardım olmak üzere kaza
mız halkı ırasında toplanan 300 lira Kızıl
ay umwni merkezine gönderilmiştir. 

Mektep dıtmda, köy için neler 
yaptıfmı aordufum zaman, Eğit· 
m• mektebin hemen karıııında, 

hafif bir aırt üıtünde, tamamlan- 1 zm i r' de i h ti kô r yapan 
mak Gsere olan bir yeni ev göster• 
di. Meaken, çehre ve üslup değiıtir· bir firma cezaland1r1ld1 
miıtirt kerpiç delikleri, muntazam 
pencereler bilini almııtır. Yalnız 
bu yeni evde değil, köyün bütün ev
lerinde helalar çukurlara bağlan
mııtrr. Yeni ahırlar, Eğitmen kurı
larmda öfretilen, aydmhk ve ııhi 
ıekillerde yapılmııtır. Eıkilerinden 
bir kıımı da tidil edilmektedir. 

Kara ıapan galiba hiç kalmamq. 
Kainı da öyle. Esasen Ankara vila
yeti, pulluk ve dört tekerlekli araba 
dağıtmakta birinci geliyor. 

Yalnız çocuk okutmak için değil, 
türk köyünü yetİ§tirmek için Eğit
men usulünü, Türkiye'nin kendi 
huıusiyetleri zorlamıttır. Uk za· 
manlarda bu tedbiri şüphe ve tered· 
dütle muhakeme eden nazariyeciler 
bile, timdi alınan neticelerden mem· 
nundurlar. 

l:ımir, 13 a.a. - Viıliyct ihtildr komiı· 
yonu ihtiklr yaptığı iddia edilen müessesc
lare karıı takibata devam etmektedir. Bir 
müessesenin ihtikar yaptığı sabit olduğun
dan bu müessesenin on beı gün kapatılm.a
ıına. karar verilmiştir. Karar derhal tatbik 
olunmuştur. 

Umumt hıfzı11ıhha şehir meclisi aıhat 
müdürünün riyasetinde toplanmıs ve ıe -
birde bulaşık biç bir hastalık olmadığını 
twbit etmiştir. 

1940 Mali yıh bütçesi 
hazırlıkları boşladı 

l mart 1939 tarihinde Büyük Millet 
Mecliıine verilmesi kanun iktızasından bu
lunan 1940 mali yılı devlet bütçesi etra • 
fında bütün daireler ilk hazırlıklarına baı
lamışlardır. Bazı daireler teşkilatlarından 
1940 mali yılındaki ihtiyaçlarının bildiril· 
meıini istemlılerdir , 
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Şehrimizde 
evlenmeler 

artıyor 
Ankara belediyesi evlenme memurluğu 

1936 yılından bugüne kadar olan evlenme 
vakalarını tesbit etmiştir. 1936 yılından 
bugüne kadar şehrimizdeki evlenmeler her 
gün bir mikdar daha artmıştır. 1936 yılın
da evlenme memurluğuna 877 müracaat o]. 
muş, bu müracaatlardan 700 ü niklihla ne
ticelenmiştir. 1937 senesinde 1019 müraca· 
at olmuş; 857 si nikihla neticelenmiştir. 
1938 senesinde 1241 müracaat olmuş, 1017 
nikah kıyrlmııtır. 193t senesinde düne ka· 
A.!ar 1292 müracaat olmuş ve 1130 nikih kı
yılmıştır. Bu rakamlara cöre 1936 yılına 
nazaran 1939 yılında daha aene tamamlan
madan kıyıla.tP nikihlar 430 fazlalık arzet
mektedir. 

Dil mütehassıslar1m11 

Hatay' da konferans verecekler 
Mebuılanmızdan B. Abdülkadir İnan· 

la Dil mütehassısı B. Dilaçar ve Dil Dok • 
toru B. Şükrü Akkaya dün akşamki Toroı 
ekapresile Hatay'a hareket etmişlerdir. Bu 
zevat, Antakya, İskenderun ve Reyhani • 
ye'de türk dili mevzuu etrafında üç kon • 
ferana vereceklerdir. 

Tosya'da sıtma 
mücadele teşkilôtı 

Tosya, 13 (Huaust) - Sthat ve İçtimai 
Muavenet Veld..leti kazamızda bir ııtma 
mücadele ıubesi te.is etmiştir. Mmtaka 
mücadele reisi Dr. Şevket ve arkadasları 
çalışmıya ba~laıntılardır. CUınhuriyet hü • 
kümetimizin, halkın sağlığını korumak ba
kımından kazamrzda vücuda getirdiği bu 
son eser, bütün bu muhitin miıuı.et ve ıük
raniyle karoılaıunıştır. 

General Abdullah 
Alpdoğan gitti 

Umumi Müfettişlik işleri etrafında &11-
kalı veklletlerle temaata bulunmak tiJ:ere 
birkaç gün evel ıehrimlze gelml• olan dör
düncil umumi müfettis General Abdullah 
Alpdo~an dünkü Anadolu ekspresiyle Ell
zıia hareket etmiı ve istasyonda bir çok 
zevat tarafmdan uğurlanmıttır. 

Sivas- Erzurum istikrazı 
kupon bedelleri 

Sivaa - Erzurum iıtikrazmm ikinci ter
tip tahvillerinin dört, üçüncü tertip tah • 
villerinin üç, dördüncil tertip tahvillerinin 
iki ve beşinci, tertip tahvillerinin bir nu • 
maralt kuponların vadesi celmiıtir. 

Kupon bedellerinin Cümhuriyet Mer • 
kez Bankası merkez ve ıubelt'rinde. CUm
huriyet Merlces Bankuı ,ube.1 bulunmı -
yan yerlerde de malsandıklarmca öden • 
miye ba~lanması yakında Maliye Veletle -
tince alikalılara bildirilecektir. 

Mektep müzesi müdürlüğü 
Maarif Veklleti illı: tedriMt umum mU

dilrlütü ıube müdürlerinden B. Hıhrmab
man Raıit Öymen mektep müzeai müdilr • 
Iüğiine tayin edilmiıtir • 

teşekkür 

Ankara Nümune hastancıinde yap
tığı muvaffakiyetli ameliyat ile e!}imi 
iztiraptan kurtaran kıymetli Dr. Ha
lil Çıra'ya, değerli arkadaşları Dr. 
Muzaffer Canbulat ve Dr. Zeki Şa
mil'e; hastanenin kıymetli ıertabibi 

ile muhterem muavinine, hemşire Na
zire ve arkadaşlarına; teşhiste yardım 
lan dokunan hastanenin diğer doktor· 
larına alenen teşekkürlerimin arzına 
muhterem gazetenizin tavassutunu ri
ca ederim. 

Yüksek MUhendis 
Dilrrü Silder 

Tasarruf haftasının iki ne i günü 

Hayat biriktirilmiş kuvetlerin 

istikbale yürüyüp geçmesidir 
Dün yurdun her 

yağış gördü Maarif Vekilimiz 

radyosunda güzel 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

taaarnıf hareketi, )'alnıı bu ıek:ilde yapılan 
bir uklama değildir. Belki iıtihdli arttı· 
racak baıka vasıtalar tedariki için servet 
biriktirmektir. Eter bir çiftçi ailesi, bir 
seınelk ihtiyacından fazla iıtihsll imklnını 
bulur ve bu fazlayı paraya tahvil ederek 
bununla da bir yeni pulluk alıraa iıtihr.al 
kuvetini arttırmış olur: çünkü erteei ıene 
daha fazla iıtihsal imklnlarmı kazanmııtır. 

Millet için de böyledir. Fertlerin tasar
nıflariyle biriken ıcrvet, milletin istihsal 
kabiliyetini arttınnak yolunda lnılla.nıldığı 
nisbette memleket içinde refah artar ve 
tasarruf kabiliyeti daha çok yükıelir. 

Her kes ta•arrul yapabilir 
Tasarruf yalnız zenginlerin, ellerine 

fazla para ceçenlerin yapabileceği bir is 
değildir. Üç beş kuruş gündelik alan bir 
küçük ilk okul talebesinden başlıyarak ay
da bin.terce lira kazanan zenıtinlere kadar 
herkes, iktidarı nisbetinde tasarruf yapa • 
blir. Asıl mühim olan nokta, tasarruf edi • 
len miktarda değil; bu miktarın gelire nis
betindedir. 

Şuraıımı unutmamalıdır ki iktıutça 
yükselmek için yalnız tasarruf etmek ki • 
fi gelmez. Harcananı da makO.l ve müsmir 
bir ııekilde harcamak lizımdır. Gerek fert 
ve gerek millet bakımından büyük gayret· 
lerle biriktirilen servetlerin kullanılııında 
gösterilecek dirayet, bu servetlerin artma
ımı temin ettiği halde bu hususta yapıla. 
cak hatalar hem mevcudu ortadan kaldırır 
hem istikbaldeki istihsal kuvetini a:r:altır, 
hatt! yokeder. 

Gene bu mUnaııebetle hatırlatılacak di • 
fer milhim bir nokta da ııudur: Tasarruf 
ba~a hasisilik başkadır. Tasarruf eden lü
zumlu ihtiyaçlarını makul bir tarzda tat
min etmek .uretiyle iatihsal ettiiinden bir 
kısmını arttırır. Pek tabirdir iri miHfir
perverlilr:, aileye, yurttatJara yardım. oo 
ihtiyaçla!' anlamdadır. Taaarruf eden in
san bu hareketini ileride daha farla &'elir. 
daha müreffeh bir hayat temini mebadile 
yapar. Fakat hasiı böyle deilldlr. Diier 
inaanlardan. ailecinden ve hMtl kendi nef
ainden bile her feyi eslr&'er. Serveti ıer -
Tet oldufu lçln biriktirme, 1rendiainde bir 
hastalık: halindedir. Hasiıler ekaeriya aer
vetlerirıi verimli ~!erde kullanmak imlrl -
nmı bulamazlar; çünlrtl ptarayı o kadar ae
VeT'ler iri meydana çrkamırya bile cesaret 
edeme:ı:ler. 

Çocuklanmıza lcuarrul terblye•i 
verelim! 

Ç«uk!Arnnıza •erecdimis terbiye, on
ları baeiallh değil; makul •e muntanm 
harcamıya ve &'elirlerinden - lrllçil1ı: de ol
sa - bir krammı biritrtirmiye ahttınnak ol
malıdır. Eus itibariyle taarruf bir bi1tçe 
meeele.idir. İhti)'açlan tesbit etmek, bun· 
lan ehemiyetlerine ,are arraya lr07JDSlr ve 
gelinden bir kısmını bunlar kin ayırdıktan 
..,...,. ful uu t&Nrruf etmek lcabeder. 

Denilebilir ki medeniyet tasarrufla ka. 
imdir. Eier medeniyet insan ihti)'açlarınm 
artması ve bunların en iyi bir eekilde tat· 
mini vasıtalarının bulunmuı iıe, tasarruf 
yapmadan böyle bir aeviyeye varmıya im -
kin yoktur. Meseli: olta ile balık tutan 
bir insan bir kaç sünlük rıda ihtiyaçlarını 
tasarrufla temin ettikten aonra bu mUddet 
zarfında çalıprak bir balık atı )'apana 
bir sermaye vücuda cetirmie, medeniliie 
doğru bir adım atnıııı olar. Balık ailarmı 
dalyanlar, bunları da yelkenli, aıotörlü 
büyük balıkçı cemHeri, konaern fabrika • 
ları takip eder. İnaanın ~da ihtiyaçlarını 
tatmin için temin edilen bu kolaylıklar, 
ancak tasarrufla aermaye biriktirilmesi 
aayesinde mümkün olmuıtur. 

Sermaye tasarrufla meydana relir de • 
dim. Terakkinin haldkl temelleri de ur -
mayeye dayanır. Ondokuzuncu Hır, cllm -
lece teknik terakki aarı sayılmaktadır. Fa
kat unutmamalıyız iri, Avrupa milletlerinin 
tasarrufla temin ettikleri büyük sermaye • 
ter olmasa idi, bütün teknik icatlar hep 
mucitlerin hayallerinde veya laboratuY&rla
rında kalacaklardı ve bunlara dayanan bu
günkü telmilr: terakki de vücııt bulmı)'acak
tı Görülüyor ki insan •binin verimini 
a;ttıran maki.nenin İ•tiMııle tatbikı, insan· 
htra daha müreffeh ve daha rahat bir hayat 
temini, sermayeye, aermaye iıe tasarrufa 
dayanmaktadır, Tasarruf istihsalde makine 
kullarulmasınr temin eder Makine iıtihaal 
kuvetini artırır. Bu da ~aarnıfu lrolylaı-
tırır. 

dün 
bir 

Ankara 
yaptı 

akşam 

konuşma 
Diğer taraftan medeniyet, teknik vast· 

talara ve bilgiye ihtiyaç gösterir. Bilginin 
elde edilmesi de bir terbiye, bir maarif 
meselesidir. Medeni bir cemiyetin icap 
ettirdiği umumi ve teknik terbiye ise ser
mayeye ve yüksek bir gelire lüzum göste
rir. 

iyi yurddtJf verimli müstahsil! 
Genç yurttaılara bugünkü hayatın ica

bettirdigi bilgiyi verebilmek, onları her 
şeyden evel iyi bir yurttaş ve verimli bir 
müstahsil yapabilmek için uzun bir tahsil 
devrHine ihtiyaç görlilmektedir. Fakat ha
tırlıyalım ki: lell(lerimlzin tahsiline aar
fettiiimiz para, m illet bakımından tasarruf 
olunmuo servet demektir. Bugün mutera • 
kim milli sermayenin ve tasarrufun artması 
sayesindedir lı:i gençleri mekteplerde daha 
uzun bir müddet tutmak mümkıin oluyor; 
bu gençlere verilen daha esaslı ve daha 
uzun bir tahsil, onların daha faydalı birer 
vatandaw, <laba randımanlı birer müstahsil 
olmalannr temin ediyor. 

Bir milletin refah ve saadet n;ıiyarı ha
yat seviyesidir. Hayat seviyesi istihsal e
dilen ve iatihlik olunan servetle halkın i
lim ve aanat için aarfedebildiği vakitle öl
çülür. İstihsalin artması teknigin artması
na, teknik ise biriktirilmiş servete lüzum 
gösterir. İstihsalini arttıran bir millet, ta
biatiyle istihlakini de arttıracaktır. Tabii 
ihtiyaçlar tatmin edildikçe ruhi ihtiyaçlar 
baş cösterir. Daha çok kitap okunur, daha 
çok musiki dinlenir. Daha çok tiyatroya 
cidilir. İlim ve aanat için umumt bir talep 
husule gelir ... Muharrirler, edipler, muai
lı:iıinaalar kendiliğinden teşvik edilmiş 
olur. Dıi.nya tarihinde ilim ve sanatın mad
dt refahtan .onra inkipfa başladığı, mad
di refahın da iıtihsalin artmaaiyle temin 
olundutu meydandadır. İstihsal sermaye -
ye, ıermaye de tasarrufa dayandığma göre 
nıeınleketimizin ilim ve Banat seviyesiyle 
taaarnıf hareketinin allkaaı tebarüz eder 
Mnınm. 

Milletler de ıahı•lara benzerler! 
Şahıalarm oldufu cibi milletlerin de 

medeniyet MVİyeleri yarmı düıünme, ya • 
rın için huırlanma .ka.biliyetleriyle ölçüle
bilir. Günü cününe yapmak yerine yarın 
için ya~ayı bir ahlllı: haline koyan mil • 
!etlerdir lrl insanlık camlaamda kuvetli ve 

. 
yen 

Dün şehrimizde hava kapalı ve ya• 
ğışlı geçmiş rütgar ~imalişarklden 
saniyede bir metre kadar hızla esmiş· 
tir. Günün en yüksek sıcaklığı 4 de· 
receye kadar yükselmiştir. Yurdda 
hava bütün bölgelerde kapalı ve ya· 
ğışlı geçmiştir. Dün sabah saat sekize 
kadar düşen yağışların metre murab
baına bıraktık la· ı su miktarları Bod
rum'da 27, Nazillide 29, Muğlada 21, 
Rize'de 18, Milasta 16, İzmir'de 13, 
Dikilide 7, Çanakkalede 6, diğer yafıt 
gören birçok yerlerde 1-5 kilogram 
arasındadır. Mevcut kar örtülerinin 
kalınlıkları Erzurumda 3, Kafta 4, 
Sarıkamış'ta 38 santimetre ölçülmüş
tür. Saat 14 de yapılan rasatlarda en 
yüksek sıcaklıklar Siird'de 9, Balıke· 
sir ve Urfa'da 10, Bodrumda 11, An· 
talyada 13, Adanada 14, İzmirde 15, 
İskenderunda 17 derece kaydedilmi~· 
tir. 

Çağn 
X Arzuhal encümeni bugiln aut 14 de 

toplan~ "' 1rtır. 

X , .. liye ve Te~kllatı Esasiye En· 
cümcnlerinden mürekkep enciime:l 
yarın saat 15.30 da toplanacaktır. 

X Teşkilatı Esasiye Encümeni ya
rın saat Hi da toplanacaktır. 

İlk mektep muallimlerinin 
maaı vaıiyefleri 

Maarif Veklleti yeni baTem kan~ 
husuai idare bütçeleıfodeki netlceledu.e sö
re ilk mektep kadrolarının ve muallimle • 
rinin maaş vaziyetleri iizerinde tetkiıltler 
yapmıya karar vermiş ve bu huıuat& 'rili· 
yetlerden bazı maHlmat istemittir. 

emin bir mevki iHal ederler. İktısatça., her yaştaki yurttaılara aıılamrya ça}ıft*la
aiyasetçe kuvetli her han&'i bir memleketi n cibi okullar da üzerlerine dil.im vasifeyi 
ele ahraak, burada aermaye terakilmünün &'Örmekte ve çocukları daha ilk ıa.ı.u 91 • 

Ye bunu hazırlıyan tasarruf hareketinin ne ralannda iken tasarruf etmiye al11tırmak • 
kadar ilerlemiş bulunduğunu kolayca cö • tadırlar. 
rilrüı. Pek iyi takdir ederaini.z Jııi taarnıl bir 

Ferdt baknndan tuarruf, •mdiden ya- nevi irade idmanıdır. Elindeki para ile bir 
rm için c;ah$1D&k, hasırl~k demek ol • pasta almıya hazırlanan çocuğun bunu 
du~ cöre pek lüzumlu bır harekettir. kumbarasına atması. büyük bir irade kul -
Aile bakımından taaarruf i1se çocukların iyi )anmasına lüzum gösterir. Eğer çocuk. 
yetilltleaini mt1mkün kılacak serveti ve ge- kumbarada birik ecek para ile kendisi lçin 
liri elde etmenin tek yoludur.. z evkli bir oey, mesel! çoktan beri iatcdlfi 

Fertler ve aileler, tasarruf ettiklerini bir oyuncağı alabileceğini ldrllıc ederM da· 
•erimli bir ıekilde kullanacak dlier fert- ha az zahmetle ve daha u irade kullana.r&k 
ıere., •ll'ket\eıre •e,.. t.nme t-ekklil.Lıtrl.na para birUc:tir,ebıillr :ve. bu hareket dewam 
devrederler . S irket hia.ııeleri şirket veya cdctc:ıe taıwaı ı u!, l rendiai h t.. ~l- ı.H-• ... 
devlet tahvilleri alırlar. Fakat aynı zaman- lini alır. Bundan batka çocuklarmusa ta -
da ıir.lretlec de klrlanndan bir kısmını aarruf fikrini telkin için onlara lr:eadimis 
hissedarlarına daiıtmayıp ıennayelerine canlı birer örnek olmahyu. Bu hu9Uata 
illve etmek suretiyle tasarruf yapabildik- önce aile muhiti, sonra okul re.lir. Mubithı· 
!eri cibi belediyeler, hususi idareler ve de her ıekiLde israfa ıahit olan çocuk. eli
nihayet, devlet de verci teklinde aldrklariy- ne ne kadar fazla para ~eçeree ı~ ta • 
le memleketin umumi refahını ve kültür sarrufa alıpmaz. 
aeviyeıini yükaeltecek veya istihsalini art- Memleketimh:deki ta.arnıf barebtia -
tıracak vasıtalar vücuda cetirirler. Bunlar de büyük yardımları görülen Uıu.al Eko
lmmc miiesaeseleri va11t11iyle yapılan mil- nomi ve Arttımıa Kurumunun ön ayak ol
ll taaarruflan teekil eder. M~eli: halkın duğu Tasarruf Haftasında biltilnokullan· 
verdiği vergi ile kurulan bir okul. bir mil- mızda deraler, tasarruf etrafmda d&ıfbor. 
ıt taaarruf demektir. Çünkü okul bilgiyi Fakat bu kifi değildir. Terbiye m6e9MM • 
yükseltecek, bilci iatlhsal kabiliyetini art· leriınU bütün ıen.e her fırsattan İ'ltifAda 
tıracaktır. Yapılan yollar, simendilferler, ile gençlere tasarruf fikrini aşılarnıya ça • 
fabrikalar, hep bütçe gelirinin bir kısmını ' lışır~~n ailelerimizin_d~ yeni nesle taar
bütün milletin menfaatine tasarruf eden ruf ıtıyadmı vermek ıçın yardnn etmoleri 
vasıtalardır zaruridir. 

• Esasen memleketimizde cilmhurlyet hllldl 
T tuarrul bir irade ve itiyat ificlir metlerinin aldıtı tedbirler tuarrufu may. 

laştınnış, teşvik etmlt ve arttJmııftır. 
Cümhuriyet Halk Partisinin programında 
tasarrufun ehemiyetine kuvetle iıaret o • 
lundufu gibi büyiiklerimiz de iktı.&n. 
milli sermayenin ve bunu kuran taaarnıfwı 
millt varlık bakımından kudretini, ebemi • 
yetini daima takdir etmioler ve etmekte -
<lirler. 

Taaarruf, fertle cemiyetin menfaat bir
liiini çok iyi belirten bir harekettir. Her 
ferdin ııhatte olmaaı, hem kendisi, hem de 
millet için faydalı olduğu Jibi şahısların 
tasarruf edici olmaları da hem kendileri, 
hem milli iktısat ve milli kuvet bakımın • 
dan lüzumlu ve faydalıdır. Fakat unutma
malıdır ki, sıhi yaşamak nasıl bir itiyat ve 
irade meseleai ise, tasarruf da eveli bir 
irade, sonra da bir itiyat işidir. Bu sebep
ledir ki aıhi yaşamıya olduğu gibi tasarru • 
.fa da insanların çocukken alı$ffiaları icap 
eder. Bütün medeni memleketlerde kuru -
lan millt cemiyetler, tasarruf terbiyesini 

Y arınımıulan emini%, onun l~ 
yarınımızı dü§Ünebilirizl 

F:iitmen'in kitabı ve öğrettiği 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yarll\l dlişünmek. yarma hazırlanmak 
için yarından emin olmak 11.zrmdır. ltte. 
cümhuriyet rejimimi:ı, her ~en he• 
memlekette yarını emniyet altıpa al.mıwtır. 
Devlete olan güven, devletin kurdul'G ve
ya kontrol ettiii milli bankalara karp da 
mevcuttur. Bımdan başka, bütün dünya ı>a· 
ra ları az çok buhranlar geçirirken ttlrk pa
rasının dahili iotira kuveti balmntndarı ı .. 
tikrarda kalması, tasarrufu arttırmakta 
büyük bir amil olmuştur. Niha7et milli ik· 
tısat slynsctlmizln tatbikı neticesi kunılan 
yeni nnRyİ ı,ubeleri milli geliri arttınmt 
'e halka, daha genili tasarruf imlclnlan 
vermiştir. 

ıeyler, köy aeviyesini kafi derece 
yükseltiyor. Bu usulün en büyük iyi· 
liği, köylü çocuğunu köyde bırak • 
masıdır. Çünkü eğitmen okulunun 
"mahreç" i yoktur. Mahreç .•• Bu ke
lime bizde derhal eski bir tabiri ha
tıra getirir: "Mahreci akl&m ! " yani 
okuyan mutlak devlet kapısına gi· 
rer, ve ekıeriya onun etiklerinde 
ıürünür. Vaktiyle tam te§ekküllü 
bir ilk mektepte okuyan çocuklar· 
dan: "-Ne olacaksın?,, sualine ıu 1 
cevapları almııtrm: 

- Jandarma zabiti .• 
Yahut: 
- Nahiye miidüı i; .. 
Kayı çocukl!ı.rı, e{;er hmusi ve 

miistesna bir istitlat k e ı · ·•erini dı
ıarı atmazsa, köylerinde kalacak
lar, yani köylü olacl\klar! 

Biz köyleri bo§altmak değil, u • 
yandırmak istiyoruz. [Ayartıcı de· 
fil, uyarıcı terbiye!] Kayı köy!üleri 
tarlasmı eneyi süren, toprı.- ğının ve· ı 
rimini artıran, mahsulünü çeşitlcn • 
diren, daha ııhi yaşıyan, yiyen ve 
ııyınen, ihtiyacı da, mahsul gibi, 
nevilenen vatandatlar olmalıdır. 

Kasabalardaki orta mekteplerin 
dahi, mahalli zanaat ve ziraat kabi
liyetlerini inkiıaf ettiren bir nevi 
meslek müesseselerine doğru teka- ı 
mül ettirilmeai fikrinde olanlarda· 

Osmanhca gramer ? 
Ulus'ta bir hafta kadar eve/ Fa

lih Rıfkı ATA Y'ın, iki üç gün ön
ce de Mahmut Esat Bozkurt'un dil 
ve edebiyat mevzuuna dair iki yazı
ları rıktı. 

Edebiyat kitaplarının hatalı ol
duğu hakkında bir müddettir yapı
lagelmekte olan neşriyattan sonra 
çıkan bu iki yazı ile gene dil ve e
debiyat bahsi, günün fikri meselesi 
haline girmiş oluyor. 

Öte taraftan bir lstanbul gazete
sinde §Öyle bir Jıaber okudum: 

"Türkçe ve edebiyat programını 
tetkik eden komisyon dün de top
lanmış ve lise ilk sınıfları edebiyat 
programı üzerinde görüşmeler yap
mıştır. Komisyon programa osman
lıca gramerin ilB\•esine karar ver-. . . 
mıştır. ,, 
Eğer haberde bir muhbir dalgın

lığı ve bir kelime yanlı§ı yoksa. 
tanbura yeni bir nağme daha katıl
dı demektir. 
Osmanlıca gramer? Yarım a.ır· 

dan fazla bir müddettenberi bizde 
devam etmekte olan dil davası, bir 
"Osmanlıcadan türkçeye geçiş,. dl
vası idi. Hal böyle iken "'e bugün 
osmanlıcayı da kendisine benzer 
müstehaselerle birlikte tarihe, he-

'#;-'N 1~1 IL~R 
men hemen, tevdi etmiş olduğumuz 
bir sırada osmanlı grameri ne de
mektir? 
Osmanlıca, tıirkün zor anlıyabi

leceği, arabın ve İranlının hiç an
lıyamıyacağı birçok arap ve itan ke
limesini cemi, izafet, mutabakat, 
müzekker, müennes kaideleriyle 
birlikte sıralıyan bir dildi. Bize 
çocukluğumuzda bu sun'i dili öğ
renmek için ayrıca emsile ve bina'. 
sı ile arapçayı, kavait kitapları ve 
muhtasar Gülistan'lariyle irancayı 
öğretmeğe kalkışanlar, körpe di
mağlarımıza bu bilgi yığınlarını 
yüklemekte haksız değildiler. Ger
çekten osmanlıca, imtiyazlı, kapitü
liisyon'Ju birçok yabancı söz ve 
kaideforinin yanında kendi öz keli
melerimizi birer emirber gibi kul
/ancın, elsinei selase'den mürekkep 
bir dil<li. 

Öyle bir dil ki arabın protesto 
manasına kullandığı ihticac kelime
sini sağlam delil getirmek manası
na kullanmış arabın gavvasa dedi
ğine tahtelbahir gibi gOya arıpça 

kırıılık bu/mu~, irıalıaın f.Orıua 

manasına kullandığı hastı itelim~ 
sini, sıhati bozuk adam mfnuına 
kullanmıştır. 

Daha birçok misaller bulabiliriz. 
Hele arapça terkipler/ Bu terkip
lerde ilk kelime yerine göre üstün, 
esre ve ötre okunması lazımgeldiği 
halde osmanlıca aldığı terkiplerde 
yalnız ötre okutmuştur. 

Bu misalleri, osmanlıcanın aldı
ğı birçok kelimeleri ve kaideleri bo
zan, soysuzlaştıran bir dil olduğunu 
anlatmak için yazıyoruz. 

O halde osmanlıca gramer ne de
mektir? Yapacağımız i~. biltDn bu 
sun'J kaideleri öğretmek değil, 
mümkün olsa, bilenlerin Jcaf asındın 
silmek olmalıdır. 

Bir dil başka bir dilden kelime 
alabilir. Bu kelimelerden bir kısmı 
da alan miJ/etin lonetiğine, hele 
türkçe bahse mevzu ise onun umu
mi ve hususi ahenk kaidelerine u
yar ve kalır; uymıyanlar unutulur, 
gider. 

Yepyeni esaslar içinde TQrkçenin 
istisnası H, muhkem kaidelerini 
tısaH ıörmiJı /Jlı ırua11 baliad• 

öğretmeğedir ihtiyacımız. 

Osmanlı ve osmanlıca! bu keli-
meler, şimdi, ancak bir bankamn, 
bir nevi çileğin, bir türlü tavla O· 

yununun isminde kalmıştır; yetişir. 
Ne gramerini istiyoruz; ne de 

kaideleriyle ecişbücü~ kelimelerini! 
••• 

/ine ve çuvaldız! ---....... 
Biz, ötekı"ni berikini tf'nkid eder

ken bizi de tenkid edenlf'r oluyor. 
Ankara'daki okurlarımızdan G. L. 
den aldığım şu mektubu okpyunuz: 

"Ulus ga7.etesinin 11. 1 ı. 939 T .li nüs
hasının "Yankılar" daki "Bir f~anıızca 
mualliminin türkcesi" na,;ı altındııki 
yükııek tenkid ya7.lnı7.I okn<lum. Diğer 
kısımları da okurken, ayni sayfada 
"Halkevinde çaylı toplantı" ba1lığı , al
tlndaki ya:ı:ıyı da okumağa sıra ırtld ı ve 
okudum. Bu yazıda: " • . . . • Anka ra 
Halkevi ulonunda birkaç haftadanlıcri 
devam eden c;aylı toplantılara başlarunıŞ· 
tır." denilmektedir. 
Benim bild;tim başlamak, bir isi ilk fle

fıl yaıpmııktır. devam eden bir şeye b:tş· 
!anmaz. Birkaç hdtadanberi devam eden 
çaylı toplantılara baılanmııtır, ne de
mek? 
(Hoş! Belki bu havadi~ sizin kalemi. 

nizden çıkmadı ama, ne de olsa ben bir 
gazeteyi bir kül olarak görüyor ve o ba
kımdıın bunu yazıyorum.) 
Yankılardakl tenkid çok güzel, fakat: 

İineyi kendine, çuvaldızı başkasına." 
Ne diyelim, biz de yapsak, el de 

yapsa yınlıı yanlııtır/ 
T. t. 

Bu müsait ıartlar altında memleketi • 
miıclcki milli taaarruf yekfUıAınun daha fu· 
la artm:ısı için hiç bir engel yoktur. Ter • 
biyecilerimi:ı ıençlerimizi tasarrufa tef • 
vik ederken onlardan bir fedaldrlrk Mite • 
miyorlar. Belki phıslan, aileleri ve bil • 
vasıta millet ve memleketleri için fayda· 
lı bi r harekete onları dAvet ediyorlar. Mil
leti ve memleketi için her türlU fedaktrlı· 
ğa hazır olan turk gençliği tasarrufun fay
dalarını id rak ettikce bunu tam bir itiyat 
haline gcti receklerdir. 

Yurttaılarım: 
Yarınları bugünler doğurur. Hayat, bi

riktirilmiş kuvetlerin istikballere yürüyüp 
g~mesidir. Türk milleti, her giln kuvetlni 
bıraı daha arttırarak bahtıyar ufuklara 
doğru yol almaktadır. 

"'** 
Bütün yurtta 

Yurdun her yerin.den gelmekte olan tel
graflarda, dün başvekil D r. Refik Sayda· 
mm hnlkevinde söyled i ~! nutukla açılmıt 
olan onuncu tasarruf ve yerli ınah haftaaı· 
nm bü yük tezıılıüratla kutlandığı bildiril -
mektedlr. 

Bu münasebetle halkevleri.nde yapılan 
toplantıla rda hitab eler irat edilmiı. günün 
manasını canlanclıran temsiller verilmiıtir. 

Bir çok yer lerde de haftanın devamı 
müddetince acık bulunacak olan 7erli 
ınal'arı sergileri açılmı~tır. 

Başlıca şehirlerde Ulusal Ekonomi ve 
arttırma kurumunun tertip etmiş olduğu 
vitrin müsabakalarına hemen bütün mağa
zalar iıtirak eylemiı bulunmaktadır. (a.a.) 



(_Dış POLiTiKA J 
Suykast muamması 

-- -----

D 0 N YA HABERLERİ .Amerika Rus mallanna 
karşı boykot yapacak 

Bir ay kadar e•el, Hltler'e kaJ'fı 
~Üııihte yapılan auykaat. alman sa· 
ıtaıınm izahına rağmen, muanwna 

c!Jnakta devam ediyor. Maltimdur 
k~ auykaat yapıldıiı saman, bu hl
dıse muhtelif memleketlerde ayn 
•Yrı tekillerde izah edilmiıti: 

1
• 1 - Alman zabrtaaı bunun ingl
ıı Entelicenı aervisi tarafmdan ter

tip edildiğini iddia etmiıti. 
ı._ 2 - Jnıiliz ve franıı• ıa•eteleri 
-. auykastin Nazi partisi içinde 
laafiye için alman zabıtası tarafm
daıa tertip edildiğini yazmıılardı. 

3 - Bu iki izah araaında daha 
lblku) görünen üçüncü bir izah da 
"-1kaatin, alman harici siyuetine 
•erilen yeni iatikamet kartısmda 
"Gfrit naai partiıi m .. ıuplan tara· 
f.adan tertip edilmiı olmuı idi. 

Alman zabıtası, ıuçlu olarak 
tlaer !aminde bir alman ile Beıt Ye 

St..em namında iki inıilizi tevkif 
~ıtir. Ve Rayıtaı yanımı muha
~~esini andıran bir muhakeme ya
'IQda Berlin'de baılryacaktır. Al
~ propaı;nda tefkilltmm, mu • 
......_. bqlamazdan eYel, suça İn· 
'111.tere Ye Entelicena Ml"YİM talı • 
"'8 eden bir talıum matbaalan Tür
~h'de daiıttıiı anlatıll)'OI'. He
..._ aöyliyelim ki suykalt etrafın • 
d-aQ •rar perde.i muhakemeden e
"el kalkmanuıtır. Ve hattl 11111ha· 
lrenıecten acmra da kallnnlf olacak 
defildir. Nazi partfnnln Almanya· 
da heıemonya kunnuma yanyan 
'ta1ttaı yanenn hldi..U etrafmcla· 
~i esrar perdesi de benüs ka .... a
bııttır. 
MalUındar 1d o _man, ba yanp 

lllll mesuliyeti bir Holı..dalr De hır 
~akan komüniatlerin ilserlerlne y6k. 
-ilmiıti. ÇGnldi o saman komi • 
llİatlilı Almanya'nm dÜpnam idi. 
~di de lnıiltere Almanya'nm 
dG,mam oldafundan auç Entelicem 
~ain Gserine tahmil edilmlıtir. 
l..J'ttaı yanımı hldlaeaine ben•• 
"-i itibariyle alman sabrtumm i· 
'-hı bitaraf memleket efklnnda 
'taaan 9Gpw.,.i izale edememiftir. 

Sonra alman polia ,.11 Himler ta• 
~ .. yapılan isahm bir nolrtaıı 
~ anlqılmıyorı polia tefl. But 
'-~ namındaki iki inıilisln 
C.apo ajanlan tarafından kandı
~k Hollaada ı..ctuclm setirll
illd..w aöylemektedlr. Himler'e 
Nre, Geatapo yani alman ıisli polia 
~lah ~·~~ DıtlWci olduk· 
~ aoyuy.,..k Dd lasillsl kand..., 
'-'tlar. Ve lnıilizler de ıuykastin 
'-ternaatmı alman polia memurlan
"- anlatmıılardır. BGt&a bunlar, 
"'7kut hldi ... i -nıka balmaadan 
-..ı cereyan etmit itler oldwt
tÖre, alman poliı memurları. bom
la. patlamasdan eYel meeeleclen 
"•'berdar imi9ler demektir. Bu YHİ• 
>'ette alda ıu aual reliyorı acaba 
•11ykaatin tertip edilmit bulundu· 
lundan haberdar olan Geatapo me
bıurlan, buna neden mlni olmadı· 
lar? Şu halde ya Ge.tapo ajanlan• 
llın bu auykaıtten haberclar olduk
lıırr hakkmdaki iddia mualdır, ya• 
hut da bu ajanlar haberdardılar da 
t<f azi tef inin batı üatünde bombanm 
l»atlamasma sabıta ıös yummUfhu'. 

Bu iki izahtan birinciılnln doina 
•hnaamı herkeaten ziyade Himler 
letemelidir. Münilı auykaıti, Ran • 
t.c yanımı hldi...i ıibi. tarihin 
b.Rd de ula ç6sllmi,_. ol- bir 
llhlaDMD•R olarak kalacaktır. 

A. Ş. •SllH 

'' Mü'"~U!fjkten 

de ileri .•• " 
Mllt .......... . 
Tıymls'ln bir llllkalesl 

Londra; 13. a.a. - İngiliz ve fran
lız maliyelerinin yaptıkları elbirliii
ne dair olan Sir J onh Simon'un beya
natı matbuatta hararetle karıılanmak
ta ve bu tedbirlerin her iki memleket 
arasında mevcut tesanüde yeni bir de
lil teıkil ettiği kaydedilmektedir. 

Taymis gazetesi, " müttefikten de 
ileri .. başlığı altında diyor ki : 

" Bu sıkı elbirliği, harbin zafere 
iııali için elzem olduğu gibi iktisadi 
güçlüklerin zaferden aonra akim kal
ması muhtemel hll ve tesviyesi bakı· 
ltııntlıı.n da daha az elzem değ\ldir. ,, 

AYam kamarası dün 
gizli bir celse yaptı 

Londra, 13 a.a. - Avam Kamarasın · 
daki gizli celse, istizah saatinden son
ra baılamııtır. Bu sırada, spiker ıalo
nu boıaltmıı ve kapıları kilitlemiı 
.tir. 

Garp cephesinde fr1aliyet 
büyümeğe başladı 

Bir İngiliz 
kömür gemisi 

Sovyetler'in Cenevre'ye verdi§i menfi cevap 

Bir ~ok keılf kolu ~arpıımalar1 oldu mayne çarptı 
Moakova ile diplomatik münasebetlerin· 

kesilmesini istiyenlerin tezini kuvetlendirdi 
Paria, 13 a.a. - HaYaa ajanama &'Öre, a•kerl Yasiyet fÖy)edirı DGa 

Warnat ormanı ile Sarre araamda yapılan müaademeler, ebemiyet ba • 
krmmclan, menii ufak taarruzlarla, büyük ketif kollan faaliyetinden 
öteye ıeçmemiıtir. Fakat cephenin heyeti umumiyeaindeki faaliyet 
bunlardan ibaret defildir. 

iki Estonya Yaparu kayıp 
Londra, 13 LL - 490 ton hacminde 

ve ingili.ı bayrafını hamil Warwicb 
Head kömür gemiai, İngiltere'nin 
prk aahillerinde bir mayne çarparak 
batmııtır. Mürettebattan altı kiti kay 
bolmuıtur. Diğer bet tayfayı bir ba-

Vaıington, 13 a.a. - Finlandiyaldann dikkate f&yaD olan ma
kavemetleri, Amerika efkarı umumiyesinin bu memlekete miiee
air bir yardımda bulunmak arzusunu takviye etmektedir. 

Diplomasi mehafilinc nazaran, Finlan- --------------
diya hükümctinin ıivil ahalinin iaşesi için ı 

Şafalı: IÖkllnceye kadar cephenin heye
ti umuımiyesinde alabalık alman kq.if 
kollan devam etmlı ve bu faaliyet ezcüm -
le, Moeellin ve Niec'in tarkmda, Bitele'
nin timAlindeki Voııeleri.n aiaçhldı ya -
maçlarmda cereyan etmittir. Bu faaliye -
tin neticesinde. ufak miHıademeler olmut
tur. Fakat, bilhuaa Varndt ormanı ile 
Sarre ara11nda eiddetli muharebeler olmuı
tur. Bir kaç aaat devam etmek üzere el
bombalan teati edil.mittir. Nihayet, fran
ııı topçularının atefi altma alınen diieman 
•' ıa ilıerinde bir çok ölii bırakarak ricat 
etmiatir. Öğleye dotnı saat 11 sularmda 
almanlar yeniden ta arrus tetebbüeü ıös -
termiıterae de bundan farklı bir netice ala
mamıılardır, 

Saat l.SS de, Franaa'nm cenubu tarlrt -
ıinde hava tehli.k-.i i1&reti verilmiıtir. 
Tehlikenin ıeçtiline wr verilen itaret sa
at 10.40 da wlnıbulmuftur. 

on milyon dolar miktarmda bir .k:rodi açıl- Yugoslav 
masını takdir etmekle berabGr, bilhaua 
derhal harp malzemesi ve hassaten tay - takımı 

Beyoğlu sporu 
yareler istemekte olduğu söylenmektedir. 

Almanlara ~öre 
lıkçı gemisi almııtır. Finlandiyaya silah 

Bir E•tonya vapura kayıp, gönderilecek mi? 
Berllıı, U a.a.. - Umumi b.rardlım 

tebllfi: Garpta mevsil ketif ve topçu ha -
rekttr olmuıtur. 

bir tane•i de battı Amerikıı'd:ın Finlandiya'ya ailih ı:tııi -
derilmesin<le kanuni hic; bir mani yoksa da 

Tallin, 13 LL - Estonia adındaki tam randımanla calışmakta olan Amerika 
Eatonya bayrağını hamil vapurdan fabrikaları ancak mıittcfik devletlerin l.i -
timdiye kadar malQmat alınamamıı i- pariııle.riy.le Birleşik Devlette;in Milli. Mü-

Serrebnıken cenubu .. rklıinde, bir ıa
bay ve 10 neferden miirekıkop bir keşif ko
lu, franıız araziıinde bir dütman mevzii 
ele ıeçirmiıtir. OOpnan bet ölil ve altı e
sir vermlıtlr, Alman kqif kolu efradı za
yiat vermeden hareket noktaıın.a avdet et
miılerdlr. 

di Ş. d' b bi 1 dafaa ıhtıyaçlarım karşıhyabilmektodırler. 
. ım ı u vapurun r alman harp 1 Resmi mahfiller, Fin halkına yardım için 

gemisi tarafından tevkif edilerek açılan kredilerin ailfilı mübayusında petin 
Meme le. götlirillmilt olduğu istihbar o.~arak veril~cek paraya muadil olduğunu 

Dün öileden aonra ıece JV18JD& kadar 
&)'ftJ mmta.kada keılf lıı:ollan büyük faali · 
yetlerde bulnmuılardır. Tanarelerln pelr 
u faaliyette bulundukları beber veTiliyor. 
Barı haberler hillfma Lükaemburgda al • 
manlar, tahtldau batka ceph117e nakletmiı 
detillerdir. 

Bremen vapurunun avdeti !berine, in • 
silis tayyareleri alman körfezinde, 1Z k&
nunuevçl akf&ITU ve ıecea! uçuşlar yap • 
mııı.rdır. Şimal denizi adalarındaki ve ıe-
11\İlerdeki hava dafi toplan faaliyete ıeçe
rek düşmnı, timal denizi ıahiline varma -
dan, yan yoldan geri çevlnniıtir. 

aoylcmektedırler. 
edilmi1tir. Halk aruında aempati taahürleri her 

Vapurda 110 polonyalt bulunmakta ıün yeni bir safhaya döldilmcktodir. "Mü-
. dl tearnza karşı boykot cemiyeti., japon. ve 
ı · alman esyasından sonra rua eıyasma kartı 

Meçhul bir denizaltı tarafından ba- da boykot yapmıyı karar vermiştir. Halk 
tınlmıı olan Xanari adındaki diğer arasında bu mevzu üzerinde propaganda 
bir Eatonya vapurunun mürettebatı, başlaSıtır. t l l J'pl matilı 
denizaltının hiç bir ihtarda bulunmak ~y e er e .' 0 

• 

ıızın vapura eJli defa atet etmit ve muncuebat kesılecek mı? Finlandiya 'da harp f iddetlendi 
-------------------------------------------------

Sovyet hüldimetinin fin - rus ihtilifm -
aandallarını mitralyöz ateıine tutarak da Milletler Cemiyetinin tavanutunu red-

Muhtelif yerlerdeki Rus 
hücumları akim kaldı 

birçok kimıeleri ağır aurette yarala - detrMai Sovyetlerle diplomatik münasebet
,.,.. olduğunu ve bu esnada vapurun terin kesilmesine taraftar olanların tezini 
--ır takviye etmektedir. Moıkova'run menfi ce
aular altında kalarak batmıı bulundu- vabı, Litvinof samanında Sovyetler Birli
funu beyan etmektedirler. ğinin beynelmilel teşriki meui için ıöı -

terdiği arzunun tamamen terkedilmiı oldu
ğuna yeni bir delil olarak telikkl edilmek

mlflerdlr. Flnllndiya tayyareleri u
kert hedefleri bombardıman etmit ve 

(Baıı t lacl aylada) yaklnlnde ,apmak lıtedikleri yeni bir motorlu piyade kıtaatına mitralyöz a-
dmduktanndan ciddi bir muharebe ihraç amelitewme mani olmUftur. tql açmıftır. 
cereyan etmemektedir. Xuolajeroi göHl yakininde ve flıı- Kızıl ordu motlirHl lnıvetlerinin bil-
Malıarebenin nklet merelızi landlyalılann Kuaamo ve Sotkamo glJ.. yQk bir kısmı, Bothny körfezinin 60 

defİfİYor 1i1 boyundaki müdafaa hatlarında fid- mil içerisine girmiye muvaffak olmuı 
Halen muharebelerin &iktet merke- detH muharebeler bqlamıftır. Finlan- tur. Mamafih, bu haberler Helainkide 

zl birdenbire detif1Dittir. Bu merkes diya ~taatı~ baceketlerindelrıl li1 - tebip edilmekte n bu derece ailratli 
Kareıı berzahından Finlandiya'nın or- rat, Fınlandiya ile İsveç araaındaıki bir ilerleyiıin bahiı mevzuu olamıya
ta Jnaunlarına intikal etmift.ir· SOY - mUnabllb kemnek için Sordanla cafı llSytenmektedlr. 
yetler bu kııımda iki mtıvazi hat ilze- yolu tlmend5ferlni n~etmefe up Finlandiyalılar bugQn bu mıntü. 
rinde Finlandiya'yı ikiye bölmele ~ f8l1 nalann bu baıbtak·t tefebbU.lerl- da aovyetlere kUfl mukabil taarnız
bfıyorJar. Buna binaen Suomuıtaalmi- ni ~ ujratmıftır. lannı lı:uvetlendirmitlerdir. Finlandi
de ve daha 9imalde Kuolajarvi yakin- Finlandiyalıların ağır topçu ~ar • ya takviye kıtalan olan ilk hatta u -
lerlnde çetin muharebeler cereyan et· yaları, iniıhklm kıtaatı ile tqri.ldme· 18f1Dakta ve doğrudan doğruya hare
mektedir. ael ederek, rm Jatutııun , mürurun& kete geçmekte olmalarına mukabil 

Kuolajarvi clvannda ve Suommal- mani olmak lçkı Vljipuri nln tfmall .ovyetler hiç bir tarafta tutunama -
.Uda -re••ft .._.__ahar c=.~ 16llerln bm tabakalarını glı:tadırtar. ~i~ Finlandiyalılar reç 
Sovyetler bir mltralyBs, 25 ....,.. to- Fı" • .1._.1.. w. 'tftr!nf ~ ae ftrU MlaHp ecR~ 
pu, 13 orta çapta top ve diler 9lllh ve ın ""''""'il taaJ'f'lall lar. Sovyetlerln umum! b.rargih ha-
mühimnıat bırakmıtlardır. Helalnk:l, U a.a. - Fi.nlandılyalıla- tine koymayı tautladıklan Balia ka-

Uç SOY)'et piyade taburu imha e- rı.n yilkle.k kıımaMa heyeti, Owu'da aabuı, enkaz altında kalmıttır. Bu tt-
dllmiıtılr. lMYiye kıtaab tabıit editmit oldu - biyeler .avyet muvnala hatlannı çok 

Birçok tanklar ı.tlmalden Akıt ha- luma bu Jatatın en aiyade tehdide alfa dtlıihmekte ye Finlandiyalılar, 
le konulmuıtur. maru olan mıntablara le'f'kedflebl - ba mretJe kısıt ordunun ileri bareke-

Son haberlere sere. ~- ba ı- lecellnl blldlrmektedlr. tine, her ladkmıetten mhl olmakta-
ki hBlı•:ve blr çok Jatuıt eeNeaaıl~ Plnlladl,.ııı.r Hurmee • Ulmbarı dır. 
lerdi. Finler de buraya alelacele tak- &.tb bDyunc:a huırlanmı mevsilen Siir~a ıelari olan 
viye kıtaatı ıöndermektedirlıer. geldlmek" mOteakiben mukabil ta· M L'•-

~ n1 ..ı-..1~..1•-1 arınan.1e -·· Şimal hBlıeeinde muharebeler de- arrua ·~ yeTIDUvuu er, eu.ea 11.__ .. ,_. d d ha 
etmek dl s 1 hı IJll JPtnltndl)'&lıtann manmyab mllkem- uv~ı ııu aovyet or uıun an n-

tedir. 
Nevyork valiıi Herbert Lehman 17 kl

nunuevel paur ıtintinü Finlandiya gi!nii 
olarak ilin " Nevyoı1r devleti ahalicini 
Hoover'in rlyuet ettiii Fiplandiya yardım 
&andığına cömertçe iştirake davet eyle -
miıtir. 

B. Çemberleyn'in beyanatı 
Londra, 13 a.a. - B. Cbamberlaiıı, 

avam kamaraaında beyanatta buluna
rak finlandiyalı mültecilere yardım 
etmek zarureti hasıl olduğu 'takdirde 
İngiltere hilkümetinln ingiliz ıefkat 
müesaeeelerinin yapacakları bütün 
teklifleri aenıpati ile karşılamata a -
made oldutunu elSylemiftir. 

B. Cbamberlain, Almanya ile ltal -
ya'nın Finandlya'ya ailih göndermit 
olduklarına dair olan haberleri teyit 
eder malOmat almMm1 olduğunu tas
rih etmittlr . 
"H-• .. ıml•••ı ıllMI -• IMlwl• 

birini ver•eydi ... ,, 
O.lo, 13 a.a.. - Muhafazak§r parti

nin organı olan Aften Posten'de in
tip.r ederek rcam1 Norveç ajansı tara
fından iaıtinaah edilen bir makalede 
f6yle demlmekt~ir: 

Milletler cemiyeti basından her 
biri Finlandiya'nın emrine kendi nü
fusunun binde biri nillbetinde tama -
men techi~ edilmit bir ordu göder
ditl takdirde, nıs taarruzu derhal du
racak Ye milletler cemiyetinin otori
te.i kuvetlenece.ktir. ;:: mGda::. ~.t:r:: :r~ :: meldir. Ve Scwyet taarnarwıu üame- riıinin, denize dofru bir yürliyilı 

-bbU.leri tamamen akim ,_, te utratacatı annedltmektedir. Pin- yapmaya muvaffak olduiu malQm bu
r aaamıt ve lWl-' luftm.lmıkla beraber bu ordulardan 
kendflerln• plıhalıya mal olmuıtur. T .. ılara iltica eden Ru• ..arıe- h ikisi 1 d tani har 1 Milletler Cemiyetinde 

Petumo'da ıtlkt\net n.rdır. ~ adedi ~k mOhlmdtr. 4:"ıu "°p~iyal;ı:::ı ':;ı ıttı:: 
Ladop 181U fhmllne mObim mlk • il 8a ~ 1i8~nde rmlar ormmı.da riyte en lf&l't oluduklan bilinmekte- (Ba§I 1 inci sayfada) 

tarda Pin takviye kıtaatınuı ıelmeal, er-ı enl'll". 1 S tarll haNılrettea lçdnaba davet etmekte • 
rue tuyiklnin teelrlerlnl iptal etmlt- HtllOG laall~ ~- d r. ovyetlerin Bodm7 tarfeal Oae- dlr. 
tir. SoTyet tayyareleri Hriaaknr}'l " rindeki Ulc:aberc latılbmetinde mflt- Vaziyetten korYey bir netice 
CareKı bersahında flnl1ncHyalı11r, Finladiya karfuiDdeıld bir bs ada- terek bir ileri hareketi yapmak bere pkaracak 

liper bmıakta ve uzun bl b yı bombudıman etmitlerdtr. B~ bu lld ordu)"U bfrlefdrmek mabadını ltcımlt.emn bu brannde, Milletler Cemi-
mete huırlanmaktadırlar r mu ve- dılDl!llardan bl.- blr nedce alnı• 't" takip ettikleri aamıolunmaktadır. Fin :rcti 1rmUIDl kl~e. Finlaı:ıdiy~·~ miiz&-

• 
11 1"'-dl ku tll _.l"'L ..1--t baret tetkilttı ıç.ın fen cervıalerırun yar • 

Miitı.:. .lC...IJ tır au yanın en ve '" au Cftu.g an .. ___ _,_ tm . b' . b' liT.f , ... 90su tJll • ı-L rbe ...-.. t_.. e eaı ve ır ış ır • yapı-
Vlbor 'd al t 1 raf1 Pin- P'lnlandlya tayyareled de "ımm om.ala meıhur Oıte tten Flnlm- bıbl!metıl lltlmallni araştırmak üzere, Ce-

lan
.u •~-an ~~bl e g ar, hatlarını 'ft hareket haHnde bal dlya Jataıannııu çok Jaaa bir sa • mi:7eHe l.za bulunım1'8Jl dev~etlerle .iıtip-
'iay& ua m 1 r eopk hWdkn 1llml ba taka nald dit re eylemem hutu1unda aallhıyet verilmok-

atlrdtiftlnU blldlrmektedir. SOYyetler dilpan kuvetlerlnl bol!lalWdlllWl et- man eonra mın ya e ece· tedh'. 
bandaıl pek d:yade müt ..ı dl 1 mektedir. fl tahmin edilmektedir. Komite Yerdiği kararda, Sovyetler Bir-

Zlra 10Tyet orduaunda ..:Stle~n ~İ Finlandiya tayyarelerlnin dGn aqam P'int&ndlya'duı kaçan buı kbmeler ~"!!ı~U:~:1k~ü~-=!~:e t=~e:. ı!11en: 
çadırı yoktur. Kıtaatın eberUl açık Murmanü clvaruıdlı1d demiryolu be- So-yyetler'in, emrlerin menfuı olan dl kendini pakt harici bıraktığını belirt. 

bMada ~ta ve Finlandiya top ve rind
1 

en ha1i~L1uçarak1 L1Jd20i tdlometre ~~kdabtı.=vc'!~~,l~yetll ealrbaler =•"'..'Wı~:~i~ v:~:S~;;n Jıe~~~uh: 
tayyarelerinın lı:orkuauyle ateı de ya- yo U ta r P ~n& er ıua rllmektedlr. yuauıKıen T .. & mupv.oata maruz - nu IÖyl!yerek bu mesele hakkında karar 
kunlmaktadır. Finlandiyalıların ell- Ruı tayyareleri, Salmijervi, Hau - lundulıclanm llSylemektedirler. Sovyet verilmealni konseye bırakmaktadır. 
ae geçen esirler, ubahlan ıık ıık eov- kilani ve Kolaijeroi'yi bombardıman kıtalariyle ıilrğilnler arasında müsa- Sovyetler ncuıl bir tavur 
yet batlannda gurup halinde donmuı etmiıler ise de finlandiyatıların avcı demeler olduğu a<Syleniyor. takınacaklar? 
ukerler bulunduğunu bildiriyorlar. . tayyareleri tarafından kaçmıya mcc - Londra, 13 a.a. - Sovyetlerin Ccnevre-

f i ı d. Sovyet tebliği ye cevabı hakkında tefıiratta bulunan Ti-
hemen her tara ta dondurucu, ince, bur edilm ! er ır. M k mcıı'in Moıkova muhabiri, "ıimdi mühim 

Uf ed b. k u · d t oa ova, 13 •·L - Tobli~: aert ven uz en ır ar rilzgln eai- Hangoe zerın e yapı an bir hava • meaele Rusya'nın Milletler Cemiyetinden 
yor. Finlandiy~hların elinde aayııız ıeferi, aivil ahali arasında telefata ae- 12 Klnunuevelde aovyet kıtalart bil- ihracına ve zecri tedbirler tehdidine kartı 

H 1 tün istikametlerde ileri hareketlerine koymak için ne yapacağıdır,, demektedir. 
çadır vardır. a en alaylarda her 25 bebiyet vermittir. d . d Umumiyetle zannedildiT.inc go""ra, Krem. evam ederek Mutka istikametın e ti ~ asker için bir çadırdan batkı her fin Sovyet tayyarelerlnden biriıi, lin, mühim bir intiba tevlidi ic;in, Londra 
askerinin teçhizatı meyanında kilçilk tayare dafi toplarının endahtı netice- hududun 92 kilometre garbındaki Mar ve Parüı'teki büyük elçilerini reri alacak -
Eakat fevaklAde pratik müıtakil bir sinde denlıe dtltmUttilr. Finlandiyalı- kajarvi'yi, Petrozavodık istikametin • tır. 
çadırı mevcuttur. Bu küçük çadır ların tayyareleri, ruı hatları il.zerinde do:ı Ladoga gölil aahilinJeki Huntila 
modeli japonların Çin'de kullandıkla- uçarak bir çok risaleler atmııtardır. klSyünü ve Pitkaranta - Serdobol de-

k f 'k · Al miryolu üzerin-deki Konpinoja iıtu-
n model~ ço aı tır. ay çadırla • Şiddetli bir •ovyet hücumu yonunu itgal etmitlerdir. 
rında daıına atef yanmaktadır. Finllndiya tebliii, diltmanın Tol - Sis ve alçak bulutlar bava hareldtı-

Finlandiya zabitleri bile, fin kıtala- va1·aervi mıntakasında tiddette hilcu-
1 . . ı:l mani olmuftur. 

rının düflllan kütle erının ileri hare- ma geçtiğini bildirmektedir. Finlln - __ 
ketini durdurmak ve tankları tahrip diyalılar dil9mandan 5 hücum arabaıı, 
etmekteki kolaylığını hayretle karıı- 4 sahra topu, s tank dafi topu, birçok İkindlepin 

Andolu ajansının yabane1 
dillerle yaptıaı neşriyat 

Anadolu Ajansı bugünden itibaren, da
ha iki yabancı dil ile neıriyata baılıyacak
tır. Bu yabancı diller rumca ve bulgarca
dır. 

4 - O matlOp enı 
lıtanbul, 13 &.a. - Dün An.karadul 

şehrimize gelen Yugoalav takımı, bi· 
rinci maçını bugün Taksim •tadında 
Beyoğlu - ıpor ekip{ ile yaptı • 

Oyun kıaa bir deneme denMind• 
sonra Yugoalav bikimiyeti altına ah· 
di. Miaafir futbolculu, çamuru hiçe 
aayan bir kontrol kudretiyle topu ia
tedikleri noktaya ıöııderiyorlar. İlk 
15 dakikadan 110nra kalelerini müda
dafaaya uğrlf&D Beyolluıpor'un lı:ar
§ıaında yaman bir rakip hiuediliyor. 

31 inci dakikada yugoalavluın aaf• 
içi, 15 metreden ııkı bir ıütte topu 
kaleye gönderdi. Cafatino topu iyi 
bloke edemedi Ye gol oldu.. 

Bu golden aonra Beyofluaporlular 
kısa ıilren bir hücum faiklyeti elde 
ettiler. Fakat rakip takım bu failciye
ti mileaair ve tehlikeli bir hale gelme. 
den kırmaya muvaffak oldular. 

Birinci devre 1-0 yugoalavların le
hine bitti. 

l lıinci d ecJre 
İkinci devrenin ilk kısımlarında 

Peralılann gösterdikleri mukavemet 
21 inci dakikaya kadar devam etti. 

Fakat 21 inci dakikada Yuıoılavla
rın soliçi, rakip takımın bütün müda
faaaına rağmen, kaleci de dahil olmak 
üzere tekmil oyuncuları peıine taka
rak kaleye girdi. 
Beyoğlusporlular vaziyeti kurtar. 

mak için yeniden aertliğe başladılar. 
Bu tabi yenin ce.zHı da gecikmedi: 33 
üncil dakikada Hriıto takımını pen
altı cezasına çarptırdı. Markoviç, sı
Jn bir f(ltJe bu .. ıer topu af Jara taktı. 

Bunu gene soliçin 40 ıncı dakikada 
attığı dördüncü gol takip etti ve mi
safirler sahadan 4-0 gibi iyi bir fark. 
la galip ayrıldılar. 

İngiliz f ayyarelerl 
Heligoland üzerinde 

(Baıı 1 inci sayfada) 
daki 'bava lialeri üzerinde dolaıbklarını bil
di ımektedi r. 

iki radyo nqriyahnı Jurdurtlrı 
Londra; 13. a.a. - Bren ve Ham• 

burg radyolarının, ne9riyatı birden • 
bire durdurmaları Heligoland körfezi 
ne mayn döken alman tayyarecileri 
üssü üzerinde, ingiliz hava ordusu ke• 
ıif tayyareleri tarafından akıam yapı· 
lan mütemadi taraaauttan ileri gelmiı 
olması muhtemeldir. 
Hava kefil kolları ihdcu olundu 

Hava ketif kolları ihdaa edileceği
ni avam kamarasında beyan eden ha
va nazırının ıözleri büyük bir alaka 
uyandırmaktadır. Resmi menbalar, bu 
hususta tafsilat vermekten imtina et
mekle beraber bunun mıknatisli mayo
lar döken alman hava ketif yollarına 
kartı ingiliz hava orduau tarafından. 
tatbik edilecek bir sistem olduğu tah· 
min edilmektedir. 

lngiliz tayyareleri kan 
lCJfıyacaklar 

Haber verildiğine göre, İngiliz ha
va filosu, Fransa'daki ingiliz hastane
lerine, yahut hava hücumuna uğraya
bilecek lngiltere'nin herhangi bir 
şehrine kan taşımak üzere sureti mah 
susada teçhiz edilmiştir. Nakliye tec
rübeleri muvaffakıyetle yapılmı,, ve 
ilk işarette harekete geçmek üzere 
muhtelif tevziat merkezleri emrine 
müteaddit tayyareler tahsis olunmuı
tur. 

Baımu~.llimlerin ve maarif 
memurlarınrn mezuniyetleri 

lıyorlar. otomatik ailah iğtinam etmiılerdir. 
Şiddetli muharebeler Ruatar, mühim zayiat vermiılerdlr. iımirin 

ayında 

ihra<all 
Bwprca neıriyat her cün saat 14 - 14.15 Maarif Veklleti, baı mualHmlerle ma-

de ve aktam 18.30 • 18.45 de yapılacaktır. arif memurlarının büyıik yaz tatillerinde 

Heliinki, 13 a.a. - Petsamo mınta- Taipale nehri civarında muharebe 
kasında ruslar, bir takım tahkimat vil- devam etmektedir. Denizde, Finlln -
cuda getirmektedirler. Son derece diya sahil bataryaları, kara kuvetleri
dilşük olan hararet derecesi, her tür- nin harekatına yardım etmit ve Rus 
!il faaliyeti felce uğratmaktadır. ihraç kuvetlerini açığa çekilmeye 

Petsamo'ya beriki tarafın takviye mecbur bırakmııtır. 
kıtaatının gelmit olduğu görülmekte- Sovyet tayyareleri, Hango ve Ec -
dir. Fin bataryalarının ve mitralyözle kenaea etrafındaki mıntaaklarla ııra 

rbuP maku ıteıi; ~·larm ~etlalPO ildilaıdao bir USU)& ~ n-

İzmir, 13 a.a. - İkinciteırin ayı i
çinde İzmir limanından yapılan ihra
catın kıymet yekQnu üç milyon 
677.1547 liradır. Bu miktarın karııhğı 
olarak çıkan eıya 32 muhtelif memle
kete gönderilmit olup bunların batın
da Amerika ve ikinci olarak İngiltere 
i.~~cllr. -

Rumca neıriyat her gün aaat 13.45 - 14 111.nat mııatimlerl cibi bin.ti sayılıp sayıl-
de vo aktam 11.45 - 11) da yapılacaktır. mıyacaklan etrafında yenı bir karar itti • 

Bu ıuretle,, yabancı dil ile yapılan neş- haz etıniıtir. Bu karara gere bas muallim
rlyat be1e balığ olmaktadır. Bu sebeple !er, mekteplerde kalmalarını icap ettiren 
yarın ak .. mdan itibaren deiişecek olan bir sebep bulunna.dıkça yaz tatilinde mu
nesriyat uatleri aşağıda gösterilmiştir: j allimlere bahşedilen mezuniyetlerden Uıti-
Fanıça: lZ - lZ.15, 17.30 - 17.45, fade edebileceklerdir. Bas muallimler me-
Arapça: 12. 15 - tZ.30, 17 .45 - 18, 1 zuniyetleri canaıınıda yalnız 15 e{inlük 
Rumca: 13.45 • 14, 18.45 - 19, makam tahıiaatlarım alabileceklerdir. Ma· 
Butrarca: 14 · 14.15, 18.!IO - 18.45, arif memu!'lın iııe muallimle!' cibi defi!, 
Franıızca: 14.30 - 14.45, Zl - 21.15. memurlar kanunu hilkUınlori dairesinde 

, Yakmda, ingilizce, rumenı:c ve yuıcı · mezuniyet haklarından iatifade edebile • 
~'.J P.C!f!İl•\a .batlWÇJİtl( ~cW• 



il J r 1 r 
< 14. 12. 1959 

( HAYAT VE S 1 HAT ) C. H. P. kaza Romonya'ya kaçan 
sovyet subayları 

Muhasibin kitabı ( J 
Yazan: Divanı Muhasebatta , ___ R __ A_D __ Y __ o __ _. 
Murakıp Yusuf Kenan Ünsal T U R K ! y E 

Tayyareler yükselirken 
kongreleri 

devam ediyor 

Cernauti: 13 a.a. - 0 Reuter" 
Doğu galiçyasının sovyetler tara

fından işgali sırasında ordudan kaç
mış olan ve hepsi de rus olan iki yük 
sek rütbeli ve üç küçük rütbeli zabit
le sekiz çavuş Romanya makamatı ta· 
rafından Romanyadan ayrılmağa ve 
yahut Romanya temerküz kampların· 
dan birinde kalmağa davet edilmiş • 
!erdir. 

Resmt ve huau~i bihı.r:ıum muhasipleri, 1 RADYO D1FO'ZYON POSTALARI 
ikinci derece ilmiri itıları ve masrıı.f TÜRKİYE ANKAlÜ' 
tahakkuk memuTlarr:ıı me!':uliyetlerden Radyosu Radyo&Y-
kurtaracak olan.yenı Bar~ ~e Maa1 PERŞE}.1BE: 14.12..1939 
k~nu~l~ı';'r ve. ızah"'l~~elerını ve te- l2.~0 Progra.ın, ve memleket saat ayarı. 
dıyeyı ılgılend•reı: bti.~·J.n mas;af ka · 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
nunlarmı ve v:e~cıte:rın s.u.retı hesabı 12.50 'fi.ırk miızi&i. Çalanlar: Ruşen l{ar1" Bu yirminci aaır insanlann yal

nız içtimai hayatını değil, tabii ha· 
yatını da deiittirecek gibi görünü
yor. Şimdiki tayyarelerin havada 
çıktıkları yükseklik arttıkça, ilk tay 
yarelerin apartınanların damların11. 
sürünerek yahud alçak dağların e
teklerine çarparak uçmağa çalıttık· 
lan zamanda hiç hatıra gelmiyen 
yeni hayat meseleleri meydana çıkı .. 
yor. 

Tayyareler daha icad edilmeden 
önce, insanlar yüksek dağlara tır· 
maiıdıkları vakit, deniz tutması gi
bi, dağ tutması denilen bir rahatsız .. 
lığa tutulduklanndan tayyare ile 
yükseğe çıkmanın da ayni tesiri ya· 
pacağı zannedilmiıti. Halbuki yük
ıeklere çıkan tayyared.eki insanm 
hali dağ tutma11na benzemiyor. Şim· 
di _anlaıılrYor ki dağlara tırmanır· 
ken gelen rahatsızlık sadece hava· 
da yükselmekten değil, hareket edi
lerek yükselmektendir. Nitekim o
tomobilde rahat oturarak pek yük. 
aek dağlara kadar çıkanlar yolda 
hiç rahatsızlık duymadıklan halde 
yükseğe vannca otomobilden inip 
yürüdükleri zaman pek yavat git· 
mezleroe nefesleri daralıyor. Yeni 
tayyarelerin sebep olduğu bu birin· 
ci tetkikten bizim için çıkacak pra· 
tik netice, Uludağa çsktığımız za
man otobüsle veya otomobille otele 
kadar giderken yüreğimizin "" da
marlarımızdaki tansiyonun buna 
müsaid olup olmadığmı hiç merak 
etınemek, fakat oradan ta tepeye 
kadar çrkmak istenilince gayet ağır 
;yürümeğe dikkat etmektir. 

Tayyarede yükselirken insana 
dağ tutma11 gelmiyorsa da, yüksek• 
Jik arttıkça en mühim gıdamız olan 
havanın ıartlan deiiıtiğinden yük· 
seklerde hayat da çok değiıiyor: 
bir kere havadaki oksijen nisbeti· 
nin azalmasmdan dolayı insan da· 
ha ark nefeı almıya mecbur oluyor, 
yüreğe yorgunluk geliyor ... Bu bi
rinci değiıikliğin daha baıka tesir· 
)eri varsa da, pek hekimce olduğun
dan onları tarif ebniyeceğim... Za· 
ten bunlann hepsini tayyarede mah· 
aill balonda hazır bulunan oksijen· 
den teneffüs ederek geçirmek mÜm· 
kündür. Onun için bu muharebede 
ingiliz hava ordusunun tayyarecile
ri 5240 metre yüksekliğe vannca 
okaijen teneffüs etmeğe batlamak 
için emir almı~lar. Fakat mütehass11 
hekimler bu ite 3500 nihayet 4000 
metrede batlamak daha doğru ola· 
cağmı haber veriyorlar ..• 

Havada oksijen azalmasından 
daha mühim bir mesele, yüksekler• 
de insanın kanındaki asit karbonik 
maddesinin azalmasıdır. Buna da 
sebep insanın sık sık nefes aldıkça 
daha çabuk aıit karbonik çıkarma· 
aıdır. Halbuki insanın teneffüsünü 
tanzim eden bu maddedir. Bundan 
dolayı ona teneffüs hormonu derler. 
Kanda teneffüs hormonu azalınca, 
tayyarede 3000 metreden yükseğe 
çıkanlar, yer yüzünde son nefesle· 
rine yaklaıan hastalar gibi nefes al· 
m<Ya batlıyorlar. Bereket versin ki 
buna da teneffüs edilecek okıijene 
yüzde yedi nisbetinde asit karbonik 
katınakla çare bulunuyor ... 

Üçüncü mesele tayyare yükselip 

alçaldıkça yahud sağa sola döndük
çe veya taklak attığı vakit içerisin· 
de hareketsiz oturan insana teıir e
den mekanik kuvetlerdir. Bunların 
tesiriyle bat ağnu gelmesi en hafif, 
fakat tayyare çıkıp indikçe tayyare
cinin gözlerinin önünü kızıl yahud 
kara bir perde kaplama11 tayyare
nin idaresini gÜçleıtiriyor. Buna da 
çare, şimdilik tayyarecinin dizlerini 
çenesine doğru dikerek çenesini iki 
bacaklannın araıma sokarak otur· 
maaıdır ...• Daha, tayyare dönerken 
ve inip çıkarken kulak içindeki mu· 
vazene cihazının duyduğu tesir de 
var. Bu tesiri tayyare ile yolculuk 
yapmıt olanlar timdiden bilirler .•. 

Bu tetkikler muharebede tayya
reciliğin ne kadar güç bir it olduğu
nu gösteriyor. Harp zaten her va
kit en güç İf. Fakat timdi binlerce 
yetİ}en bu tayyareciler meslekleri
ne alıımış olduklanndan harpten 
sonra sivil tayyareler de pek çoğa· 
lacak ve halk yer yüzünde, deniz 
Üzerinde gitmiye rağbet etmiyecek. 
Bu da fÜpheaiz yeni ve iyi bir te
rakki olacak. Ancak, timdi dört bin, 
altı bin metre yükseklerde çarpıf
mıya alıtan tayyareciler harpten 
sonra ıağ kalanlan bir yer.-ten bir 
yere götürürken gene o kadar yük
seklerde uçuracaklar. Bunun da ne
ticesini tahmin etmek mümkündür: 

Harp zaman1nda yer yüzünde gi
derken boyunlarma birer maske 
torbası takan insanlar, harpten son
ra gök yüzünde gidebilmek için bo
pun)arma birer oksijen torbaar ta
kacaklar. Bu da belki tuhaf bir mo
da sayılabilir. Fakat, tayyarede ba
tını bacaklannm arasına sokarak 
otunnak kolay bir İf olmasa gerek· 
tir. Ona timdiden idman etmek la· 
zım ... 

C. A. 
---' 

B. Ruzvelt'in tekrar 

seçilmesi 
. . 
ıçın 

Nevyork, 13 a.a. - Dün buraya gel 
mi§ olan Amerika'nın B'rükscl sefiri, 
matbuat mümessillerine beyanatta bu
lunarak bugünkü vaziyet karşısında 

Roosvelt'in tekrar intihap edilmesine 
müzaheret edeceğini ıöylcmittir. 

Terfi eden kadastro hakimi 
Elazığ kadastro hakimi B. Ekrem 

Kadamın maaşı 70 liraya çıkarılmış • 
tır. 

Mersin, 13 a.a. - Tarsus ka.ı:a parti 
kon.gresi dün parti müfettişinin riyasetin
de toplanmış ve kongre müzakerelerinde 
Mcnıin valisi, Tarsus kaymakamı, viJiyet 
parti idare heyeti reisi ve alikah memur
lar i~tirik eylcmislcrdir. 

Partinin Ebedi Scfi Atatürk adına ya
pılan ihtiram duru5unu müteakip kongre 
dileklerin müzakeresine geçmiş ve hakikt 
ihtiyaçlara temas edilen bu görüşmeler 
büyük hir olrunlukla cereyan eylemiştir. 
Delegelerin suallerine ali.kah resmi zeva
tm verdiği cevaplar, ve imkin dahilinde 
olan dileklerin derhal tahakkuku için alt -
nan kararları kalabalık bir dinleyici kütle
si allka ile takip eylemiştir. Kongre yeni 
idare heyetini seçtikten sonra Mi1li $ef'in 
aziz adını milli nizam parolası olarak an • 
mış ve merasime son vermiştir, 

Zonguldak' ta 
Zonguldak, 13 a,a. - Bütün viliyet i

çinde parti ocak ve nahiye kongreleri top
lantılarını yapmış ve mesailerini bitirmiş 
bulunuyorlar. Kaza kongreleri de yakında 
toplanacaktır. 

Ba,ta valimiz olduğu halde parti vili • 
yet idare heyeti reisi ve Szala.n bütün 
kongrelere iştirak etmişler ve Zonguldak 
halkevi bu fırsattan istifade ederek kongre 
toplantıları günlerinde ayrıca köylü top • 
Iantıları tertip etmi1tir. Bu suretle kongre 
müzakerelerin in köylü günlerine katdan 
yüzlerce yurttaş tarafından takibedilebil -
rnesi ocaklardan gelen delegelerin köylü -
ler ile yakından temas etmeleri imkdnları 
temin edilmi~tir. Gene bu konl{re toplan
tıları köylünün bir çok müşterek meselele
ri ve bunların hal çareleri keı'l<iiliğinden 
belirtmiye yara.drf.ı gibi valimiz de gene bu 
temaslardan istifade ederek nahi.ye mü -
dürlerine, ihtiyar heyetlerine, köylerinin i
lerlemesi. yiikselmcsi, köyün mechı_,,.i r.:z. 
metleri h~kkında direktifler vermiştir, Bu 
arada parti viliyct idare heyeti reisi de 
delegeler ve köyliilerle parti çah$111aları 
etrafında hesbıh'Jllerde bulunmuştur. 

Ocoı1k ve nahiye kon~releri müzakerele. 
ri her bakrmdan cok verimli otmu,tur. Bu 
kongrelere istirak eden delegeler, dilekle· 
rini ve muhitlerinin istc-klerini CfC'tkça izAh 
etmi~ler ve bu m~eleler üzerinde icabet -
tikce de. al.3.kadar daireler müdürleri tara
fından malOmat verilmi$tİr. Bütün bu 
müzaker"Jerin ice ferah verici manzarası 
ve muhitlerinde husule getirdiği samimi 
kayna~a partililer arısındaki baihlığı bir 
kat daha kuvetlendinniştir. 

Gerede' de 
Gerede, 13 a.a. - Cümhuriyet Halk 

Partisi Gerede kaza kongresi dün toplan • 
mışt1r. Kongrede partinin bölge müfettiti 
de bulunmakta idi. 

Dilekler üzerinde geçen müzakereler • 
de kaymakam ve diğer alikalı memurların 
verdlkleri izahat dinlenmiş ve yeni idare 
heyeti seçimi yapılarak dağılırken kongre, 
büyüklerimize derin saygı tezahüratında 
bulunmuştur. 

Kont Ciano İtalyan 
politikasını anlatacak 
Roma 13 a.a. - D.N.B. l-lariciye nazı 

rı Kont Ciano cumartesi sabahı 9, da 
mecliste büyük bir nutuk s0ylüyerek 
İtalyanın dış siyasetini izah edeceği 
öğrenilmiştir • 

Bremen bir alman 

limanına vardı 
Londra, 13 a.a. - Reuter ajansı 

Bremen vapurunun salimen bir at .. 
man limanına muvasalat ettiğini öğ
renmiştir. 

Berlin, 13 a.a. - Alman'Jarın Bre
men adındaki Transatlantiği, fransız

ingi!iz tarassudundan kurtularak bir 
alman limanına vasıl olmuştur. Bre .. 
men, elli bir bin yedi yüz atuz ton hac 
minde olup yirmi buçuk mil sür'atin· 
dedir. 

Meçhul bir askeri 
balon Belçika'da düştü 
Brüksel, 13 a.a. - Bir ecnebi ba • 

lon, Spa yakınınde bir evin damına 
çarpmış ve içinde infilak vukua gele
rek yere düşürmüştür. Balonun hüvi· 
yetini tayine medar olacak vesaik, 
söylenildiğine göre, meçhul bir şahıs 
tarafından ortadan kaldırılmış oldu· 
ğundan balonun hüvviyetini tayin et
mek imkanı kalmamış gibidir. 

Tarih Dil Fakültesine getirilecek 
yabancı profesör 

1.-laarif VekSleti, tarih, dil, coğrafya 
fakültesinde yeni ihdas olunan felsefe ıu· 
besi için Fransa'dan bir profesör getirt -
mektedir .Getirilen profesör fehıefe kür -
&üsünde tanınmıı olan profesör Olivier La· 
combe'dur. 

hak~~da tatbıkl ~sallerı ve m3~ş, Cevdet Çağla, izzettin Ölc:te, Züntü Ba~· 
tekau~~ dul. YC yetım. m~a~lar.ını, Üc· dakogıu. ı _Okuyan: Mefharet SağnıJt: 
ret, ~undchlı:, muhtelıf ıkra~ıye ~e 1 _ Medeni Ar-iz ef .• hicazkar şarkt· 
tazmınat. huzur .hakkı .ve mut~abhıt· (Vaz geçip nazil edadan). 
ler~ ya?rl~n tedıyat, aıdatı be ıye ve 2 _ , .... _ hicazkar şarkı: (Akşam otur 
aaır.eyı ihtiva eden ve e~v~t .. c.e güneş gWCT). . 
Dıvanı Mu·hasebat Reıslıg:ı 3 _ Lemi • u~şak. şarkı: (Siyah ebrulerın 

tarafmdan bastırılıp Heyeti Müra· duruben çatma). 
kııbeye tevı:i olunan 4 - Lemi - karcıiar ıarkt: (Çeımanı O 

UMUMi TEV ıF T 
mehveşin elidır). 

K A 2 - Okuyan: Melek Toı.:.,ı;ı 
CETVELLERl 1 • Kürdilihicukir peşrevi. 

2 - Kemani Sehak - kürdilihicaı:klr fi!"' 
kı: (Çılgınca seviştik). .. 
3 - B~riye Hoşgör - kürdilihica.ıkif 
şarkı: (Kararan sularda). 

n~redilmiştir 
607 sayfa. Fiyatı 3 liradır. 

Posta Kutusu No. 366 ya müracaat 

Hedefimiz: her Tiirk'ün Ban

kada bir tasarruf hesabı olına-

sıdır. 

Fransız sinema sanayıının 
hakiki taheseri 

Methur muharrir Sacha 
Guitry'nin sanat ibidesi 

KADRİL 
B~ Rollerde: Sacha Guitry • 

Gaby Morlay Jacqueline 
Delubac 

Bugün U l US Sinemasında 
Matineler: 2.30 • 4,30 • 6,30 

Gece 9 da 

Bugün ve yarm eon defa 
olarak oynayacaktır 

Ayrıca: Metro Jurnal Dünya 
Haberleri • ve Renkli Miki 

Telefon: 6294 

4 - Nefise - kürdilihicazki.r prkı: (Se"' 
verim her güzeli). 
S - Osman Nihat • kürdiJihicazkir prkı: 
(Gözümden gitmiyor). 

13.30 Konuşma ~Kadın ıu.ti). 
13.45 -14.00 Müzik (hafif müzik • PL). 
18.00 Program. 
18.05 Memleket ea.at ayan, ajana ve mete

oroloji haberltri. 
18.25 Müzik (radyo cu orkestruı), 
19.00 Konuşma (erip ve ihtilttlan). 
19,15 Türk müziği. Cala.nlar: Fahire :P'ef'" 

san, Vecihe, Refik Ftraan, Cevdet Cai"' 
la. 
1 - Okuyan: Necmi Riza AhJ:'l!lb.n.. 
1 • Karıcatar peşrevi. 
2 - Şerli İçli • karcıpr ,.rlrı: (Meot ol• ı 
du ı<önill). 
3 • Ali elendi • kan:ıtar ııarlcı: (Aldıll 
dili mt.$Adımı). 
4 - Raktm - utşak tarkı: (Buıa hiç yo• 
kışmıyor). 
5 - Suphi Ziya • -ak tarla: (Ned<" 
hiç durmadan). 
2 - Okuyan: Müzeyyen Senu. 
1 - Şevki bey - hicaı: oarkı: (Pirak:uıl• 
zalim). 
2 - Fahire Fenan: kemençe taksimi. 
3 - Lemi - hicaz: şarkı: (Severim her gJ
zeli senden eserdir diyerek). 
4 - Uşşak müstezat: (hasretle bu ıeb)• 
S • Artaki - uşşak ıarkı: (Sevdama ya."' 
km ~el). 
6 - Halle türlriiaü: (Söyleyin 1<ünese). 
7 - Halk türküsü: (Benliyi aldım kaça!r .. 
tan). 

20.00 Konuş.ma( onuncu taurruf ve yer 'i 
malla• haftası münasebetiyle ulus.al ek·;· 
nomi ve arttırma kurumu namına har.· 
ciye vekili Saraçoğlu Şükrü tarafından)• 

Z0.15 Konuşma( bibliyoğrafya uati). 
1 20.30 Türk müziii: fastl heyeti( mahllf 

faslı). 
21.15 Mürik (küçük orkestra • oef: NeciP 

Aşkın). 
1 - Franz Köniphofer: Tirol enteınncı· 
ı:o'su. • 
2 - Rio Gebhardt: Noktümo (Nimıi). Önümüzdeki Cuma akJamı saat 21 de 

Veda müsameresi olarak 

MÜNiR NUREDDlk 

KONSERİ 
ULUS Sinemasında 

Birçok müracaatlar üzerine ve dün aktam yer bulamayıp 
geri dönen mu terem halkımıza r inci ve "°" bir konser 

daha-verileceği arzolunur. 

Yerlerinizi liitfen evciden kapatınız. Ti: 6294 

3 - Raffaele Valente: Uzak bir mcmle· 
ketten ıerenad. 
4 - Leopold: Yeni dünyanın eaki pr"' 
krları. 
S • Oscar Fetras: Halk p.rkrlan suit'i. 
6 - Chriıti.an Rymin.g: En.termez:ıo. 
7 • Hans Thaler: Kukuk (polka). 
8 • Alette.r: 1rüzel Raca (cntcrme,g:ro). 
9 - Tch:ıikowsky: Dördüncü Fa Minôt' 
Senfoni'nin 2- inci kısmı. 

22.0.0 Memleket aaat ayarı, ajanı haberle" 
rı; kambiyo - nukut borsası (fiyat), 

ZZ.20 Müzik (küçük orkestra - yuka.rdaki 
proıramm devamı). 

2.2."5 Müzik (opera aryıılart . Pi.), 
Z3.00 Müzıır rcazrı~l'h"! _ P1 , 
23.25-23.30 Ya-rmki proııranİ, ve lıapan1'o 

Eştonya başkumandanı 

Moskova'dan dönüyor 

ULUS Sinemasında 

Moskova, 13 a.a. - Estonya başku· 
mandam general Laidoner dün :Mo•· 
kovadan hareket etmiştir. 

Mühim kararlar mı? 
Önümüzdeki 

CUMARTESİ 
Matinelerden 

itibaren 

İlahiler - Peırevler - Semailer - ga:!ellerle süslenmis 

~'ENİÇERİ HASAN 
Türkçe sözlü ve Türk musikili 

Memleketimizin en me§hur musiki sanatkarları en iyi 
okuyucları ve en büyük bestekarları .... 

Moskova, 13 a.a. - Stefani ajansın
dan : 
Bazı diplomasi mahafili, Estonya 

erk3nı harbiyesi reisi ile Sovyet zi .. 
marn.darlarının Estonya'da askeri ın1'" 

hiyette mühim kararlar izhar etmekte 
olduklarını tahmin etmektedirler. 

!En değerli ~: en manalı hedi-ı 
ye ( Tasarruf kumbarasıdır ) . 

...... ----·-----... 
HULASA 

I 
ni baş parmağiyle itaret parmağı arasında aıkarak 
tuttu. 

YAZ.fN : 
TAomas MAHN 

ÇCVİ!t N: 
M~ltmet KARASAN 

"Muhakkak hu adam ıiir yazıyor, diye dütün..lii 
Tonio Kröger, derinden ve namusluca duyulan tüc'" 
car ıiirleri ..• 

Tonio Kröger. bir şimal şehrin.in burjua bir ailesinin 
çocutudur. Pek erken kendinde s.anat istidadı beliriyor. 
Genç yaıında seviyor, ve hayalsuktituna uğruyor. Ba • 
hasmın ölümü ve anl'lsıntn yeniden evlenmesi ile aiJe 
ocaiı daiılıyor. Toni Kröger ilhamını takip ederek 
baba yurdunu terkediyor, kendini varkuvctiyle sanata 
veriyor, artrk sevilen ve alkr~lanan büyük bir ediptir. 
fakat sanat, yaratma ondan büyük fedakirhklar isti • 
yor. Hayattan. sevgiden, insanlardan mahrumiyet, öldü~ 
rücü inzeva ... Bu hasretin verdiği istirapla tekrıtr eski 
haline dönmek için baba şehrine, ocaj:a dönmek istiyor .. No: 18 

Aktam ilerliyordu. Rüzgar o kadar tiddetlendi ki 
konuşmalarına mani oluyordu. Böylece, biraz uyu• 
mağa karar verdiler, ve biribirine iyi gece dilediler. 

Tonio Kröger kamarasında, dar yatak Üzerine U• 

zandı, fakat hiç rahat etınedi, şiddetli ve sert ko· 
kulu rüzgar onu görülmedik bir tekilde tenbih et
miıti, ve kalbi endite ile çarpıyordu, sanki tatlı ,,., 
hot bir h3.diseye mun.tazırm'ş gibi. Sonra, gemi d~~
gadan bir daim dibine kayarken husule gelen u-
ımtı ile çarhın ispazmoza yakalanmış gibi suyun ... ır. 
tında dönm<'si ona kekri bulantılar veriyordu. Ye· 
niden giyindi ve açığa çıktı. 

rüyalarını yakalamak için pusuya yattığı plajı, fe
nerin pırıltılarını ve ebeveyni ile oturduğu otf"Hn 
ıtıklarmı görüyordu ... Baltık denizi! B .. şmı, başı 

bot ve bir enr,e!e çarpmadan §iddetle esen tudu 
rüzgara karıı dayadı. Rüzgar kulaklarınızı kapıyor, 
ve size her kötü şeyin, her acının, h~r hlltP\.nın, her 
isteme ve cehdin hatıraaınm tembel bir oaadct duy
gusu içinde yok old,•ğu tatlı bir ba, d&nme•i, hafif 
sersemlik veriyordu. Ve etre' ~<h yükselen böğür
me, gürleme, kıtV1"12lMft ve inlemeler içinde ihtiv:-1-

ceviz ağacmm ve bir bahçe kapısının hrtıltı ve gıcır
tısını itittiğini ıanıyordu ... Ve ortalık gitgide kara· 

nyordu. 

"Aman tıınrım! Yıldızlar, biraz yıldızlara bakı· 
nız", bir fıçıdan çıkıyora benziyen bir ses, ağıt' ve ö
ten tivesiyle söylendi. Bu ıesi tanıyordu. Sanki ban· 
yodan çıkmış gihi, yüzü taze ve ıslak. pÖz kA.pak .. 
]arı kızatmıf, üstü başı sede, sarı • kızıl bir adamın 
sesi idi. Yemekte ve kamarada, bu meçhul adam. 
Tonio Kröger'in yanında idi, ve mütereddid, belli 
etmeden haylıca istakoz omleti yutmuştu. Şimdi ya· 
nmda yaslanmıf, çenesini bat parmağiyle İşaret par
mağı arasında aıkarak havaya bakıyordu. Süphc· 
ıi:z, inanlar "raıund"ki sedlerin göçtüğü, gönlün ya
bancılara bile açıldığı, ağzın batka bir zamanda u· 

tancından kapanacağı §eyler söylediği fevkalade 
ve tamamen temaıai bir ruh hallerinden birini ya· 
şıyordu. 

"Bakınız, yıldızlara bakınız biraz bayım, i~te §U• 

rada duruyor ve parlıyorlar, Tanrı bilir, bütün gök
ler bunlarla dolu. Şimdi ıoranm size, yukarıya ha· 
kıp da bunlardan pek çoğunun arzdan yüz defa da
ha biivük olduğu dütünülünce, naaıl hayret edilmez 
ki ... Biz İnsanlar telgraf ve telefonu icad ettik, ;ye· 
ni zamanlarda daha birçok zaferler kaz11nd1k, evet, 
buna diyecek york. Ukin yukan bakınca, teslim ve 
itiraf etmeliyiz ki biz, itin aslında, ancak ha~erat
tan ibaretiz. Zavallı haterat, ve batka bir fey de· 
ğil ... 

"Hakkım var mı, yok mu, bayım? Evet biz haşe· 
ratız," dedi kendi kendine, ve zil1et ve nedametl1! 
dolu bir baş işareti yaparak ıemaya baktı. 

"Hayır, bu adam edebiyat yapmıyor" diye dü .. 
~ündü Tonio Kröger, ve derhal aklına bir fey gel· 
di, geçende okuduğu bir şeoy, me~hur bir farn~ız mu
harririnden bir parça ki. dünyanın kozmolojik V<:'.' 

psikolojik bir telô.kkisini ekspoze ediyordu; yaman 
bir gevezelikti bu. Delikanlının derinden duyduğu 
müIB.hazaya cevap verir bir tavır aldı, ve ~onT'"', 

pontal üzerine yaalanarak, gözleı· i, oynak pırıltılar• 

la aydınlanan gürültiilü akıama dalmıı, birlikte ko· 
nuımaya devam ettiler. Anlatıldı, seyyah Hamburg· 
lu genç bir tüccardı. Tatilini bu eğlence seyahati 
için kullanıyordu. 

"Şöyle bir vapura bin, Kopenhağ'a kadar bir de
vir yap, dedim kendi kendime, ve işte buradayım, 
ıimdiye kadar çok güzel. Fakat bize istakoz amleti 
vermekle hata iılediler, bayım, göreceksini:ı:, bu g~
ce bir fırtına atlatacağız, kaptan söyledi, ve mide 
bu kadar hazmi güç bir yemekle, faka değil bu ... 

Tonio Kröger bu saçma gevezeliği bir huzur ve 
muhabbet hissiyle dinliyordu. 

"Evet dedi, burada yukarıda ağır yemekler ye
niyor, bu İn~anı tembel ve melanltolik yapıyor. 

"Melankolik? TPkrarladı delikanlı, ve 11\•kll"lı'< 
içinde ona bakar ... Buralı değilsiniz, muhakkak, ba· 
yım? Sordu blrdcn. 

"H::ıt.yır, uzaktan geliyorum, dedi Ton~o Kröger, 
koli~1 Je müphem ve çe\cingen bir j~st yaparak. 

"Ama hakkınız var, dedi delikanlı; Allah bilir ki 
hal<hsınız, melankolik olmaktıın bahsederken! Ben 
hemen her zaman melnnknlii;İmı hele höyle aktam~ 
lar, cökte yılclızlar parlaı·ken." Ve yeniden çeneai-

Bulutlar ayın önünden koşarak geçiyor, deri~ 
dans edi,.o,.du. Dalgalar size doğru öyle yuvar!.-'< 
ve ayni büyükliikte gelmiyordu, aksine, uzakta, uF

ka kadar, soluk ve titrek ıtık altında, parçalanmı•, 
kAmçılanmıt ve alt üst olmuş deniz yerinden zrplı· 
yor ve alevler gibi uzanan devasa dilleri ile bulutla

rı yalıyor, kaynar uçurumların yanında, garip ve 
parça parça olmuf tekilleri havaya atıyor, ve deli· 
ce bir oyunda, köprüleri, ucubevi kolJarınm bütün 
gücüyle göklere serpiyor& benziyordu. Gemi güçlük 

le ilerliyordu. Bnttan yalpa vurarak, yuvarlana yu ... 

varlı..na, inliye inliye bu hercü merç arasından ken
dine yol açıyordu. Zaman zaman, seyahatinden 
muztarip olan, ak ayı ile kaplanın içeride ürledik· 
leri ititiliıodu. 

(Sonu vu}. 
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14 - 12 - 1939 

Pazarlıksız satış kanununun neticeleri 

Dahiliye ve Ticaret Vekilleri 
Mecliste izahat verdiler 

(Baıı 1 inci sayfada) 
2- Bu kanunun yedinci maddesi 

lnucibince, belediyeler ve Ticaret Ve
lrtletl tarafından nerelerde ve nz ka
dar memur tavzif edilmiştir ? 

3- Bu kanunun hükümlerini tatbik 
ile tavzif edilmit olan memurların pi
Yasa işlerinde ihtisasları kafi derece
de midir ? 

4- Bu kanunun tahmil ettiği vazi
feleri ifa edenler, tetkiklerini ne gibi 
vesikalar ve kayıtlar üzerinde yap -
nıaktadırlar; ve ihticaca salih malfi
tnat bulmakta müşkülata uğruyorlar 
nu ? 

5- Bu kanunun tatbikı yüzünden 
Pahalılık vücuda geldiği doğru mu -
dur ? Doğru ise, önüne geçilmek için 
ne gibi tedbirler alınmıştır ? 

6- Bu kanunun tatbıkatından şim
diye kadar ne neticeler alınmıştır ? 
Alınan neticelere göre ilerisi için 

ne düşünülüyor ? 

dlbiliye Vekilimizin izahları 

Kendilerine büyük bir memnuni -
yetle ve teş~kkürlerimi arzederek, ce
vap vermeğe şitap e<liyorum. Zira bu 
kanun üzerinde artık vuzuha varıl -
mak zamanı gelmiştir. 

Sual altı kısımdan terekküp etmek
tedir. Alınan neticelere ve atiye taal
lUk eden son kısmı bu takririn sıklet 
merkezini teşkil etmekte olduğu için, 
bu nokta üzerinde tafsilata girişmek 
üzere 'şimdi sualin daha evelki fıkra
larına, muhtasar ve mücmel surette, 
cevaplarımı arzedeceğim. 

1- 1. eylül. 1938 tarihinde meriyete 
girmiş olan pazarlıksız satış mecbu
riyetine dair kanun, şimdiye kadar ne
relerde ve hangi maddeler i!zerinde 
tatbik edilmiştir ? 

Arkadaşlar, bu hususta, kanunun 
ilk tatbikine geçildiği tarihtenberi 
bir deği"iklik olmamıştır. Bu kanun, 
üç büyük şehrimiz..:.e. Ankara, İstan -
bul ve İzmir'de tatbik edilmektedir. 

Mecburiyetin .tatbik edildiği 
maddeler 

Sual takririnin okunmasından sonra Bu i.iç §chirde, etiket koymak ve pa-
Dahiliye vekilimiz B. Faik Öztrak zarlıksız satı~ yapınak mecburiyeti, 
söz alarak ~u izahlarda bulundu : bakkaliye, sebze ve meyvalar, etler ve 

" Memleket halkını yakından alaka~ içilen şeyler gii.>i her türlü gıda mad
dar eden bir mevzuun huzurunuzda delerine, tuhafiye, manifatura ve gi
müzakeresine vesile verdiğinden do - yim eşyazın:l, ayakkabılarına ve 9527 
lnyı muhterem arkadaşım Ali Rana numaralı kararnamede yazılı sait mad-
'l'arhan'a bilhassa teşekkür ederim. delere teşmil edilmiştir. 

Filhakika bu kanunun tatbik edil - Denilebilir ki, kırtasiye, inşaat mal-
diği yerlerde mevcut va:dyeti ve alı - zemesi, hırdavatçılık gibi birkaç tica
nan neticeleri umumi bir surette mü- ret şubesi hndç olmak üzere, kanun, 
talea etmek faydalı olacaktır. Pazar- halkın ihtiyaçlarına tekabUl eden 
lıksız satıs kanunu belediyelere bir maddelerin en büyük kısmı hakkında 
takım vazifeler vermiştir. Fakat bu tatbikat görmektedir. Evsafın etiket
kanunun yedinci maddesi bu vazife - lere yazılması da, tereyağı, sadeyağı, 
lerin kontrolünü İktisat Vekaleti'ne, nebati yağlar, etler, sular gibi bazı gı
'imcliki teşkiJatımtza göre, Ticaret da maddelerinde caridir. 
Vekfıleti'ne tevdi etmiştir. Böyle ol- Tavzif edilen memurlar 
nıakla beraber arkadaşımızın takririn- II- Bu kanunun 7 nci maddesi mu
de Ticaret Vekaletiyle beraber Dahi-

l cibince belediyeler ve Ticaret Veka -
liye Vekaleti de muhatap tutu muş- leti tarafından nerelerde ve ne kadar 
tur, diğer taraftan umumi alakası do- memur tavzif edilmiştir ? 
layısiyle Dahiliye Vekaleti de bu iş 
h:ı.kkında bazı malOmatı edinmiştir. Kanunun tatbiki, esas itibariyle be-

surette, pahalılık meydana geldiğini 
söyliyemeyiz. Hatta, etiket vaz'ı usu
lü, faydalı olmuş ve kanunun müsbet 
bir tarafını teşkil etmiştir. 

Eğer şiddetli bir kontrol 

olmazsa ... 
Bununla beraber, şurasını bil

hassa kaydetmeliyim ki, pazarlı
ğa taalluk eden hükümlerinin 
tatbikinde şedit ve daimi bir kon
trol temin edilmediği takdirde, 
bu kanun, pahalılık tcvlidine ve
ya, daha doğrusu, pazarlık yap
mıyanlar için zararlı olmağa mü
saittir. Bu nevi vakalar olmamış 
değildir. Bunun sebebi şudur: 
Pazarlıksız yani maktu fiyatla satış 

usulünde, etiketlere yazılan fiyatlar, 
mağazanın son ve kati fiyatları olması 
icabeder. Bunun böyle olması tabii 
maktu fiyatla satış usulünün bir iti -
yat halinde teessüs etmiş bulunmasma 
ve hiç olmazsa geniş ve devamlı bir 
kontrol ile pazarlığın imkansız bir ha
le getiril:ni~ olmasına bağlıdır. 

Halbuki, lüzumlu olduğu kadar ge
niş bir kontrol temin edilmiyen ma -
hal ve zamanlarda, .etiketlere fiyatla
rın bir pazarlık payı bırakılmak sure
tiyle yazıldığı görülmüştür. Binaen -
aleyh, böyle bir mağazada, pazarlık 
yapmadan satın almış olan vatandaşın 
zarar gördüğünü kabul ettmek lazım
dır. Bu hadiseler münferit dahi olsa -
lar, ehemiyeti a~ikardır. 

Buna karşı çare ve tedbir, kontrolü 
genişletmek ve sıklaştırmaktır ki Ve
kaletimiz, bu yola müracaat etmiştir. 
Az evel de arzettiğim gibi, Vekaleti -
miz ihracat kontrolörlerini sık sık şe
hir dahilinde kontrole sevketti. Bun
lar tarafından birçok zabıt varakaları 
tutulmuştur. 

Ancak bir tam kontrolle fiyatlar
dan pazarlık payı indirilir Onun için bendeniz de burada bazı lediyelcre, belediye zabıtasına mev -

noktaları arzedeccğim : dudur. 7 inci maddeye nazaraı1, Tic'l-
ret Veka'letı·, bu tat!Jik.,.tı kendi me • Einaena/eyfı, ancak tam bir kontrol 

Kanun Ankara, İstanbul ve İzmir • "' · d ·ı k · J d · k · f · t murları vasıtasiyle kontrol edebile - temın e ı me suretıy e ır ·ı ıya • 
de tatbik edilmektedir. ceg~i gibi, bunları bizzat bu tatbikata /ardaki pazarlık payı indirilebilir. 

Hangi maddeler üzerinde tatbik e- B d d "U netı'ceyı· rıkarıyorum · memur dahi edebilir. un an a '( ... · 
dildiğini şimdi arkada~ım Ticaret Ve- Belediyeler, bu kanunun tatbiki Bu kanunun hayatı, geniş, devamlı 
kili burada izah edecektir. Ben tekrar ve m:.ısirranc bir kontrolün ıcrası izn-
etmiş olmıyayım. için, yeni teşkilat yapmış değillerdır. • d B ,_ k 

Mevcut zabıta memurları bu işleri de kanlarına baglı ır. u no.htaya te rar 
Belediyeler bu vazifeyi mevcut teş- - d t d ~ · munz rn vazife olarak Uzerlerine al _ av e e ecegım. 

kı'l!tla ve bu tecki18ta munzam bir va- Al · l ,,. mıco.lardır. ınan netıce er 
zife olarak ifa etmektedirler. Yalnız ... . . Vekaletimiz, evvela mi.irakabe için, VI- Bu kanunun tatbikinden şim-
Ankara belediyesi bu iş ıçın ayrıca b'' · 

· T b" müteakiben bizzat kanunun tat ıitıne diye kadar ne neticeler alınmıştır ? "'-- memur da tavzif etmiştir. a ıı 1 1 
""'' i<:tirak etmek üzere, zmir ve stan - Alman "Ileticelere göre, ilerisi irin ne diğer teş.k:iUt ta çalışıyor. ~ ::ı: 
Bazı maJdelade terellu vardır bul'da bulunan ihracat kontrolörlerin- düşünülüyor ? 

· .. · d den ve Ankara'da da ayni büronun Az evel de yaptıg~ ım gibi, etiket u-
çalıpn memurların bu ış uzerın e 1 d b' k 

kl merkez memur arın an ır ısınım sı.:ılt'i ile pazarlıg~ ın memnuniyetine da-UıtiMs sahibi olup olmadı arını so-. ı ak · memur eylemiştir. ir hükümleri tefrik ederek gözden ge-ruyorlar. Kanuna göre yapı ac ış, 1 · k' h' b b 
1 d - Iave et.meliyını 1• şe ır aşına u çirmek daha muvafıktır : 

eti.ketlerin mevcut olup 0 ma ıgını ve üç dört memur için dahi, bu isler mun- . . . 
bunların mevcudiyetine rağmen pa - b' .f d 'b tt' B~ la dan Fıyatların etıket ıle halkın ıttılama 

ik zam ır vazı e en ı are ır. un r , .. 1.. f d b' 
sadık yapılıp yapılmadığını tetk ten . . . . h · . va7 ı usulu uzumsuz ve ay asız u 
ibaret oldug~u için burada ihtisasa lü- ddah~ t~ıfyadde, dı~lracaktt md~vsımı arıcın- 1 şey değildir. Rekabetin en mühim şar-

dirde, kanundan netice alınabilir. 
Tabii, günlük ticaret muamelatnıı 

hergün kontrolör memurların müda -
halesi altında bırakmanın ticaret ha -
yatı ve hatta mfrıteriler için ıztırabsız 
olmıyacağını, şiddet ve tazyik altın
da bulunmak gibi bir haleti ruhiyenin 
tevellüt edebileceğini de hesaba kat -
mak lazımdır. Şedit bir kontrol kanu
nun bihakkin tatbiki için zaruri ol -
makla beraber; idare ayni zamanda 
arzettiğim mülahaza karşısında bu -
lunmaktadır. 

Teşkilat bakımından bugünkü va -
ziyetimize gelince, belediye zabıtası 
bu işi de munzam bir vazife olarak ifa 
etmektedir. Ve katiyen kafi değildir. 

Mütaleasına müracaat ettiğim va -
!ilerimizin de bu noktada birleştik -
!erini gördüm. Vekaletimizce tavzif 
e<lilen memurlar ise, esasen baskaca 
vazifeleri olan memurlardır. Bıinlar, 
müşt~ri gibi hareket ederek pazarlık 
vakalarını tesbit etmekte çok gayret 
göstermişler ve iyi neticeler alabil -
miı;ılcrdir. Fakat, dediğim gibi, zaman 
zam.an y::ıpılan bu nevi kontroller kifi 
değildir. 

Hülasa, bu iş, başlı başına bir kad
royu isgal edecek vüsat ve ehemiyet
tedir. Binaenalayh, eğer bunu temin 
edemezsek, kanundan, iyi neticeler 
almak şöyle dursun; zarar tevellüt e
deceği kanaatine varıyoruz. 

iki nokta 
Teşkilat meselesi kanunun hayati -

yeti için birinci şart olmakla beraber 
tatbikattan şu iki noktayı da not et -
tik : 

Pazarlık vak/arı üzerine, cezai hü -
kümlerin tatbiki maalesef geçikmck -
tedir. Bazı yerlerde, bilhassa lstan -
bııl'da, belediye encümeni çok malı -
mu/dür. Zabıt varaka!arınm muamele 
görmesi ister istemez geçikmekteclir. 
.du ise, cezanın manevi tesirini izale 
ediyor. 
Cezanın miktarı ise, azdır. Binne -

tice, bir mağaza için uzun fasılalarla 
bir defa yakalaamış olmakta hiçbir 
zarar göriılmüyor. Müşteriyi münasip 
tenzilat ile memnun etmek, bu küçük 
zararı zaman, zaman iktihama değ -
mcktedir. 

Kanun bu iki bakımdan ıslaha muh
taçtır. Mamafih, eğer teşkilat mese -
lesi ayni zamanda halledilmezse, yal
nız bu nevi tadilat için huzurunuza 
gelmekte büyük bir fayda gôrmüyo -
rum. 

Hülasa, teşkilat meselesi halledil -
mcdiği takdirde, varılacak netice, ve 
Yüksek Meclisinize arzcdilecek tek -
lifin ne ol:ıbilcce~ini tahmin etmek, 
m~ruzatıma nazaran mü~kül değildir. 
Diğer taraftan, teşkilatın kaydettiğim 
ehemiycti, bizi, alınacak neticenin ma
hiyetini de hesaba katmaktan müstağ
ni kılmıyacaktır. 

ihfik~n önliyeceGiz 
Bugün, muhterem arkadası

-m•n auaJ.ine cevaben bİr teılcİif 
getirmedim. Hükümetimiz, bu 
günün ahval ve şartları dahi
linde lüzumlu görülen salahi
yetleri yakrnda Yüksek Mec
lisinizden rka etmek tasavvu
nmdadır. Bu selahiyetler ve. 
rildiği taltd:ı;c,te, fiyatlar, ihti
kar mcmleb .. -::n iaşesinin te
mini mevzuları esaslı bir su
rette ele alınacaktır. Böylece, 

d e ıs ı a e e ı me e ır. kd. · b 1 k' f' 1 · 1 aum görülmüyor. Memurların bun an D k 1 k' b k n b" k tı, ta. ır uyuru ur ı ıyat arın a e-
bqka bir salahiyetleri yoktur. Yani emle odu~oX: ı r utt aneuşg' 1ırçdo~ niyetindedir. Etiketler bu aleniyeti • 

.. memur arı aımı su e e m u e -.- . · b' k'ld · k d' B 
fiyatın konmasında, kanuna gore me- bilecek vüsatta vazifeleri ihtiva ettiği ıJ'.'.ı ır ~e ı e temın etme t: ır. u-

pazarlıksız satış mevzuuna 
başka yollardan temas etmiş 
o!a~a ğız. O zaman, daha geniş 

murların alikası ve vazifesi mevcut h ld k b"l d t k'l-t alı'!, gun magazalarımızın camekanlarında a e te a u e en eş ı a a m " f' 1 .. k h l'f ~ 
değildir. d - 'ld. ıyat arı gorme te ve mu te ı maga-

B• kanunun tatbikı yüzünden bazı eBgı. ır. - . . ah t zaları mukayese etmek imkanını bul-
maddelerde ve bilhassa manifatura, a- ı~az son~a vl erebcekgım ızl abve vka- maktayız. Bu bir faydadır. 

. d racaı.ım netıce er a ·ımınl an, u no - D' - t ft h 1 · · d b 1 
yakkabı. hazır elbise ve saır eşya a t , · b'll ,, i"aret ederim ı~er ara an, :ı en ıs;ın e u un-
fiyat tereffüü vardır. Tereffüün se - ayı 1 ıa .. sa " , · • duğumuz ahva1, satış fiyatlarına da -
beplerinden biri de müşterinin öte - Memurlann vazılesı ha yakın bir alaka güstermemizi icap-
denberi pazarlıkla alış veriş etmeği III ve IV - Bu kanunun hükümle- ettirdiği i<;in, fiyatlara müteallik ted
ltiyat etmiş olmasıdır. Mal alacak in- rini tatbik ile tavzif edilmiş olan me- birler aldığımız takdirde, etiketler bu 
aanlar uzun müddettenberi pazarlıkla murların piyasa işlerinde ihtisasları tedbirlerin lüzumlu bir unsuru olma
almağa alışık oldukları için gördük - kafi midir ? ğa namzettir. Bu bakımdan da etiket 
leri etiketlere tamamen itimat edemi- Du kanunun t;:ıhmil ettiği vazifeleri usuliinü faydalı görüyoruz. 
yorlar, müşterinin bu temayülw, tüc - ifa edenler, tetkiklerini ne gibi vesi - Gene pazarlık yapılıyor 
carın faıla kazanmak temayülü ile kalar ve kayıtlar üzcrin<le yapmakta
kar§ılaşıyor ve etiketler üzerine fazla ciırıar ? ihticaca salih malumat bul -
fiyat yazılmasına sebep oluyor. Bi - makta müşl.Uiata uğrnyorl;ır mı ? 
ı:im yaptığımız tahkikata göre aldığı- Arkadaşlar bu mezuda mi.ıı:külatı -
mız netice budur. Su halde etiketlere mız memurların ihtisasına taalluk e
itimat edebilen mÜşteri bu işte zarar den hususlardan ileri gelmiyor. Esa
görmektedir. Şimdiye kadar alınan ne sen.' bu işle~de, piyüs~ya ~üteallik bir 
ticeye gelince : 1stanbul'da bu kanu-1 il;tısasa .ıhtıyaç da hısse<lılmen:ek.te -
namuhalif hareketleri sebelıiylc 1028 dır. ,_Bas:t ~ır. z.abıta ıne~uru bıl~ı v_e 
zabıt varakası yapılmış ve 1028 kanu - ı tecr.Lıbc:>ı ~ .. fıdır. Mamafı~, Vekaletı
na muhalif vaka kayıdedilmiştir. Bun- mizın bu. ı~1 erd~ k~ıllandıt;ı memur -
lardan 7140 lira para cezası alınmış-, ların ~n ı:· ı yetış~~ış. ele~~l?'larımız -
tır. Bu suçu tekrar ettiklerinden do.. dan o.dul.Jarını soy~ıyebılırım. 
layı dört mağaza kapatılroıştır. An - Bu llc~nbu~_un-btatbıkatında, mel~d~' -
kara'da 910 vaka tcsbit edilınis, 2597 run ro u .r z.L ıtn memuru ro u ur. 
lira para cezası ı:l:nmıştır. Ve teker- Tayin edilmiş olan maddeler üzerine 
rür s~ıçııyle 50 d:ikki\n kapat•lmış~ır eti~•etler konmuş muclur ? Pazarlık 
İzmir'de 688 vcıka tes!Jit l'dihnic:.t ir. yapılıyor m:ı ? İşte memurların ba-

5"9 ~·1 ıma 1ı<Tı 73 i de D"Z"'~r'· k kacakları lıust sların hilşhcaları bun -, e.ıı<et o ( • .. • . . . 1 a···-
yapmak kevfiyetidir. Bunlardan 1998 h::rdır. E.mun ırın ıse m~mur ar'. . ..!~~ 
lira 10 kuruş para cezası alınmtştır. k~.n_'c.ır~ gezme!~, ~Ja~:.n bızzat ~uşterı 
16 dükkan tekerrür dolayısiyle kapa- gıoı han: ket c . c. d. yazarlık 'akala -

t 1 t 
nnı yaka'amak suretıyle haieket eder

ı mış ·r. 
Eendcnizin bu mevzu üzerinde ar- ler. . .. 

• d • · al\~ımat bun·1an ibarettir E:ı s::bcple ve"'ıka veya kayıtlnr u-... e ece~ım m u · . ·ı 'b' · 1 ~ b 
İşin diğer noktalarını Ticaret Ve!dli .rerıncle tctkııc gı 1 ış e~e ma.hal u -
arlr::: ·laşım i.,ah edccc-k1crc.lir. lunm~ınaktadır. Bu nevı tetkık1er ~n· 

cak fıyallan kontrol bakımından lu -

Tkaref Velıilimildn izaMarı 
1 

Dahiliye vekilimi:ı:ccn sonra, Tica
ret vekilimiz Il. Nazmi Topçpoğlu söz 
aldı ve ş:t izahlarda bulundu : 

" Muhterem arkadaşlar; I<ana Tar
han arkada~ım!z peı.zarlıkstz satış ka -
nunu tatbikatından alınan neticelere 
ve bu hususta neler dü~ünüldiiğüne 
dair Ticaret ve Dahiliye vekillerine 
bir ıual tevcih buyurdular. 

zumlu olıır. Halbb kanun fiyatların 
tckevvününe karışmış değildir. Fiyat
lar, keı:ı eli kanunları dahilinde teli ek -
kül etmekte, etiket usulü ise fiyatler 
de aleniyet suretiyle rekabeti teşvik 
eylemektedir. 

V- Bu ı<anunun tatbi.ld yüzünden 
nahalılık vücıı<le ~e!diği doğru mu -
tlur ? Doğru ise. öniinc geimek için 
ne gibi tedbirler alınmıştır ? 

Kanunun tatbiki yüzünden, umumi 

Kanunun pazarlı.~ı meneden hüküm
lerine gelince, bıırada vaziyet ayni de
ğildir. Bu üç şelıirdc pazarlıksız sa • 
tış usulii yerleşmiş midir ? 

Böyle bir neticenin, bu kadar kısa 
bir zamanda alınmış olması, esas iti -
bariyle de mümkün değildir. Bunun 
için eski bir itiyadın yerine yeni bir 
itiyadın kaim olması zaruridir. Bina
enaley/J, maktu ifyatla, fa.kat hakika
ten malctız fiyatla satış yapan mağa
zalar gittikçe ~oğalmakla. beraber, ka
mınurı tatbik edildiği üç şehirde pa · 
zarlık yapılmadığını söyliyemiyece -
ğim. 

İste kanunun tatbikatında en bü -
yük müşkülümüz buradadır. Şu se -
heple ki, bir kanunun koyduğu mem -
nuiyet hükmüne rağmen pazarlık ya
pıldığını, zdetlerin kuvetini takdir 
ederek, muvakkaten kabul etmek su -
retiylc de yolumuzda devam etsek, 
başka bir mahzurun meydana çıktığı
nı görüyoruz : bu da, az evel söyle -
diğim gibi, ya itiyadı veya kanuna ri
ayeti dolayısiyle pazarlık yapmıyan 
kimselerin bazı mağazalarda veya 
kontrolün. iyice tesir göstermediği 

zamanlarda zarar görmesi<lir. 
Buna mani olmak ve kanundan bir 

netice alabilmek için bir tek çare var
dır: o da, yalnız bu işlerle meşgul ola
cak kontrolörlerden mürekkep olduk
ça geniş bir te~kilat meydana getir
mek suretiyle hemen her gün, bilafa
sıla, alım satım işlerini kontrol altın
•fa bulundurmaktır. 

Ancak böyle hareket edildiği tak • 

tecrübeler ve imkanlarla mü -
cehh~z olaralc, d:-.ha isabetle 
karar vedebi!eceğiz. Hatta, is
teni!~n takibat yapılabileceği 
halde dahi, baskaca bir karara 
varılmaın Ir.zn~ gelip gelmedi
ğinin sarih bir surette yük~ek 
meclise arzetmck imkanını bu
lacağız. 

Meriyette kaldığı mtidtletce bu ka
nunun manevi kıymet ve itibarı, tat -
bikat ve halkın menfaatleri bakımın
dan hususi bir e11emiyet arzetmekte 
olduau cihetle, b:.ıgünkii beyanatıma 
tam bir katiyet vermemekliğime mii -
s~ade buyurmanızı bilhassa rica ede -
rım. 

Şunu ilve edeyim ki, kısa bir za -
manda nihai karara varmak hüküme -
tin de arzusuna tekabül etmektedir. 
Bu karara kadar, geçecek zaman zar
fında dahi kanunun tatbikatını gev • 
şetmemck ve bütün kadro imkanları
mızdan istifade etmek surteiyle, işa -
ret etmiş olduğum mahzurların tevel
lüt etmemesine çalışacağız. 

Marıı?:ıtım b•.ından ibarettir . ., 
B. Rana T arhan'ın sözleri 

Vekillerimizden sonra sual sahibi 
B. Rana Tarhan dedi ki : 

" Muhterem Dahiliye ve Ticaret ve
killerinin, lütfettikleri cevaplardan 
dolayı arzı teşekkür ederim. 

Muhterem vekillerin izahları ile de 
pazarlıksız satış kanunundaki zayıf 
noktalar tamamiyle tebarüz etmiş o
luyor. Bu zayıf noktalara karşı muh
terem Ticaret Vekili esaslı teskilata 
ve kanunda tadilat icrasına ~lüzum 
görüyorlar. Bunları derhal, niçin tek
lif etmediklerini de izah ettiler. Bu 
işi dolayısiyle halledecek bir layıha -
nın Meclise takdim edilmek üzere ol
duğunu beyan buyuruyorlar. Şu hal
de yakında, takdimini hükümetin de 
arzu ettiğni söyle<likleri bu 1§.yıhayı 
beklemek lazım geliyor. O zamana ka
dar bugünkü mevzuatla yani pazarlık
sız satış kanunun b:.ıgünkü hükümle -
riyle ve bugünkü imkanla alınacak 
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iktisadi terbiyemize dair 
(Başı 1 inci sayf::ı.da) 1 let diişmanı oldukları kadar, millt te-

davranabilecek memleketlerden biri- s.:-nüd;i unutarak, yurttaşları kendi 
yiz. Harp zamanında dahi mahsulleri- lehlerine sömürmek şenaatine kalkıt
miz, çoğu itibariyle cihan piyasasının mış demektirler. Vaktiyle söylediği • 
arayacağı maddelerden oiacaktır. ,, rnizi gene tekrarlarız; yanıba~ımdald 

Milli Şefin ismet <lolu dilinden dö- vatandaşa baş vurup onda11 alış veıit 
külen bu yüksek değerli sözleri hatır- edişim bir suc mudur ki . ben bu azis 
layınca muhterem Refik Saydam'ın a- vazifeyi gördüğümden dolayı o va • 
şağıdaki işaretini, emniyet ve saygı tandzş beni mücrim yerine koysun ve 
ile karşılamamak J,abil olur mu ? B:::ş· ı benden bir nevi belahat lıarncı alma • 
vekil ş(:;yle diyor : ğa k:ılksm ? Tabii hayır ! Tür!{ hay• 

" Herhalde büti.in yurttaş1ar bilme- s~yet 'e zckfıs:m;ı nefretle b~rşıtıya
lidirler ki hükümet müteyakkızdır. cağı oir iktisadi günah da şudur : DıJ 
Yersiz ve sebepsiz spekülatif fiyat te- piyasalarda milli ihracat:mm.n itiba -
reffülerine hiçbir suretle meydan ve-

1 
rını kıracak uygunsuzluklarc!a bu1un

rilmiycccktir. Ancak lüzumsuz endi - ma.<; ... Biz uygunsuzlvk dedik; an• 
şelere kJ.pılıp normal ihtiyaçt::m ikz- cak bu z::afı göcte:-enlerin har~'•etine 
la mübayaada bulunaıak pıyasa teşev- veriiecek isim daha çok b:ışkadır. On· 
vüşlerine 3ebebiyet vermeme;: husu - dan dolayı da şu günün şuurlu Tür • 
sunda halkımıza da bir vazife teret • kiyesi böyle yapanları, il;tisadi §erefi .. 
tüp ettiğini bu vesile ile bir defa daha mize suyl.as~ta bulunmuş giüi tolakkt 
hatırlatmayı faydalı görürüm. ,, ed"r ve etmelidir. 

Hemen itiraf edelim; in~izam isti - Doktor Refik Saydam nut]cı.mu şöy• 
yen her ferdin ilk ödevi nizam bozma- le bitiriyor : 
maktır. Çünkü ba~ka h:ıklara riayet " Büyük Türk milletinin h2kikt 
etmiyen, mutlaka kendi hukukunu da hbsiyatına tercüman ola,.ak emniyetle 
tehlikeye koyar. Memleketin iktisadi söylİfebilirim ki Milli Şef'in etrafın
asayişinde herhangi bir karşılı~a cla tek kalp ve tek vücut çahşan mil
vesile vermek, sonunda hem hususi ktimiz, hi'.ilinden ve is~ikb:ılin<len e
menfaatlere menafidir hem de milii mindir . ., 
uyanıklığa l Münevver halkımızdan Ti.irk iktisadi kalkınmasının umu • 
rica etmeliyiz: bu nokta, iktisadi ter- mi i~ki;tafınt kucaldıyan §:.t nutuk et• 
biyemizin bir ha} at ukdesi olarak b> rafına memleketin değerli kalemleri • 
linsin ! . . ni davet etmek isteriz. Çünkü dört 

İhracatımızın memn<.ıniyet verici beş sütunluk beyanat i!:(inde, yurttq
bir seviyeye doğru yükseldiği, sanayi larımızın ekonomik anlayışlarını mub
istihsaliitımızın 1927 senesinden 1933 telif alanlarda zenginleştirerek birçok 
yılına kadar otuz üç milyondan iki düco,ünce vardır. 
yüz altmış milyon liraya vardığı ha-/ i'ite son söziimüz : biz de Türk dhl 
berlerini yalnız sevinç değil, iftiharla leyicilerinin en duru duygularını ter. 
karşıladık. Bankalarclaki mevduat ile cüme ettiğimiz kanaatiyle söyleriz 1d 
itibar müesseselerine karsı artaa itı - füış1-eldl'in hitabesini, iktisadi bir idoo 
mat, Türkiye'nin iktis;di i:-fa'1ı ne ;11 5.bidesi olarak alk;.şladık. 
kadar genişlemekte :'lduğun~ göste - Fazıl A.lımet Ay KAÇ, 
ren pek hayırlı alametlerdır. Bele ' 
milli paranın kıymeti ve istikrarı 
hakkındaki beyanatı, bir devlet ada -
mı için en beliğ bir metanet ve şeref 
hücceti addederiz. Bu isabetli davada 
hiıkümete muvaffal:ıyet dil"mek her 
vatansever Türk'ün şuur borcudur. 

İşte hiç unutulmamak lazım gelen 
diğer bir cihet : memleketin iktisadi 
intibahına ait hususlarda en titiz dik
kati göstermek pek ilel'i vazifelerden 
biri olunca, biitün yt•rdumuzun çalış
mak, her g~i 1 ~1aha ışıkiı bir ci:ıan an
layışıyle çalışmak mükellefiyeti de 
büsbütün artar. Bunun en tabii neti
cesi ise yine Bay Refik Saydam'ın 
işaretlediği noktadır; yani memleke -
tin ahenkli, feragatli ve muvazeneli 
faaliyetini bozacak herhangi soysuz 
bir hareket karıtıaında en küçük mü
samahaya yer olmaması keyfiyeti ! . 
Açık söyliyelim; umumun hayrını 

korumak istiyen bu sesi, milli vicda -
nın bir iktisadi adalet sayhası diye 
işitmeliyiz. Ve onun telkinlerine ku
laklarımızı öyle açmalıyız. 

Çok teessüf ederiz; makalemizin 
hacmi, fabrikalarımız, toprakaltı ser
vetlerimiz ve saire gibi birçok mü -
him meselelerden uzun uzadıya bahse 
müsait bulunmuyor; ancak milletimi
zin iktisadi terbiyesine temas eden 
bir zemin üzerinde konuşurken ticari 
ahlak mevzuuna biraz dokunmadan 
sözlerimizi bitirmek istemedik. Evet 
ticari ahlak ... 

Başvekil'in bütün beyanatına koy -
duğu hakikatsever realist ruhunu bu 
konu üzerinde de tatbik edelim : 

Nasıl Türk müstehlil:i, ihtiyacını 

türk müstahsilinin elinden çıkan mad· 
de ile tatmin etmek gibi bir mim öde
ve malikse yerli mustahsil da miisteh· 
like karşı bir mukabil vazife ile mü
kelleftir. Ben vatandaşımın yaptığını, 
sattığını almağa koşacağım: lakin 
yurttaşır.ı da bilmukabele be.na. iyi, 
güzel, ucuz ve sağlam esyayı yetiştir
mekle m:.lkellcf olacak ! Şu pek esaslı 
dava bir taraflı de~ildir. Onu yalnız 
müstehliki, aç gözlü bir ihtiras ile 
yolmak manasına alanlar birer iktisat 
bozguncusudur ve milli ekonomi se • 
ferberliğinin en kara alınlı birer hi
yanet unsuru ... Hür, müstakil Türk 
camiası bu ruhtaki m::ı.hlllkları, içti
mai bir veba veya kolera mikrobu ka
dar mühlik sayar. Zaten cümhuriyet 
Türkiyesi imtiyazlı sınıf kabul etme
mektedir. Bu gibiler ise içtimai ada-

tedbirlerden de büyük bir fayda um
manın doğru olmadığını da muhterem 
vekilin ifadelerinden anlamış buh:nu· 
yoruz. ,, 
Başkan - Ruznameye devam edi -

yoruz. 
Erzurum - llzunahmetler hath 

için 2,5 milyon lira 
Bundan sonra ruznameye geçildi. 

Estonya ile ticaret muahedemizdeki 
tadilin kabulünden sonra Erzun:.rn 
istasyonundan Uzunahmetler istasyo
nuna kadar olan kısmın imıası için 2,5 
milyon liralık tahsisat istiyen kanun 
Iayıhasının müzakeresine başlandı. 
Söz alan Nafıa vekilimiz general Ali 
Fuat Cebesoy, Iayıhanın müstacelen 
müzakeresini talep etti ve bu teklif 
kabul edilerek maddelere geçildi. Ne
ticede layıha açık reyle kabul edi!di. 

Büyük Millet Meclisi yarın topla -
nacaktır. I 

1940 yılı döviz cetveli 
Maliye Vekaleti l!HO senesinde tatblli 

olunmak üı:cre 1940 döviz ceh-elini hazırw 
lamıya baı;lanııştır. Cetvel, her sene olda
r;u g'bi bu sene de clairele:in ihtiyaç]aa 
göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. 

! ................................................. __ .. 

i KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
! .................................................... . 

X Bcr.'in "D.N.B." - Hagen ilı 
W etter Rucher arasında iki yolca 
treni çarpmıştır. Son malümata g6rep 
17 kişi ölmüş ve 14 ü ağır olmak O... 
re 31 kişi yaralanmıştır. 

X Madrid - İspanya ile Portelds 
arasında uzun müzakerelerden llODr& 
Salı günü Lizbon'da yeni bir ticaret 
anla§ması imza edilmiştir. 

X Roma - İtalya'nın deniz q.ın 
kıtaatı müfettişi mare~l De Bono. 
I.ıibya umumi valisi hava' mareşalı Bal 
bo ile birlikte bugün garb Trablusu
na varmıştır. Libyadaki kıtaatı tef • 
tiş edecektir. 

XBcrlin - Son resmi istatistlik· 
ler, büti.in Almanya'da gecen teşrini· 
sani ayının otuzunda 126 bin işsiz bu· 
lunduğunu göstermektedir. Geçen se
ne aynı tarihte işsizlerin mıktan, 40 
bin iôi. 

X Riga, - Memleketlerine iade e
dilmekte olan 700 alman'ı h~mil bulu 
nan Prakke vapuru, Stettin'e müte
veccihen yola cık:nıştır. 

X B~stia (Korsika.)- Bir İtalyan ha 
lıkcı gemisi Sartlenya'dan LiYourne'a 
gicJerken hayanın fenalı~ı dolaysiylo 
Bastia'ya uğramak i-;tcmiş ise de ka· 
yalıklara oturmnstur. Mürettebatın • 
dan üç l.işi kmtarılmış, birisi telef 
o1mu1tur. 

>( Lordnı - II2rkiye n~zırı ve ha· 
yan Ha1ifax dün htiyük otelde İtalya 
büyt;k elçisi Vittodo Bastianni ve 
refii;ası şerefir.e 'bir ö~'e ziyafeti ver• 
mişl .rdir . 

X Lı'zlıon - Eaşvclril .ı\lende Sa
lazer tayyare ile Anıerika'dan ge• 
len 13. Van Zeelaııd ile görü'.jmüştür. 

Bu görüşmeden so:-ıra B. van Zeeland 
Brüksel'e hareket etmi~tir. 

X Londra - Ancrıster civarındaki 
Hatfield ma•!enlr-'"\d-: bir asansörUn 
halatı kopmuş, 60 kişi yaralanmıştır. 

.A~n-.anya y2ni b:r 

BcrUn, 13 a.a. - Şimdiki harbe te
kaddüm ede;1 vekayii gösteren diplo
matik ve siya:;i vesikaları muhtevi 
bir kitab r.eşredilıniştir. Bu kitapta 
bundan başka Fon Rib'.Jentrop'un bir 
mukaddimesi vardır. 

Yeni alma:ı beyaz kitabı bütün al
man matbuatının en mJhim tefsir mev 
zuunu teşkil etmel:tedir . 

Bütün gazeteler baş makalelerinde. 
hariciye nazırı Ribbentrop tarafından 
beyaz kitabın mukaddimesinde zikre· 
dilen ve ingilterenin Al.11anyayı im
ha etmek için harbe sebep olduğunu 
ve harbi arzu etmis bulundıığtınu ve
sikalara dayanar;ık itiraz k;-:,·ıl etine~ 
şekilde gösteren delillerini bilhaıaa 
tebarüz ettirmektedirler. 
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ASKERi FABRiKALAR 

30 ton arap sabunu 
alınacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü. Merkez: Satmalma Komisyo • 
n undan : 

Tahmin edilen bedeli (6699) lira olan 
30 ton arap sabunu Askeri :Fabrikalar u -
ı:-ıum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 25-12-1939 pazarteıi günü saat 14 
de paıarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
rarasrz olarak komisyondan verilir. Talip
l erin muvakkat teminat olan (502) lira (43) 
J lt:ı.ıı ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol -
roı.dıklarına ve bu i1le ali.kadar tüccardan 
c<duklarına dair ticaret odası vcsikasiyle 
r.ıezkür ilin ve saatte komisyona müracaat
hrı. (6279) 16216 

8 ton sarı sabunlu kösele 
8,5 ton siyah yağlı kösele 

alınacak 
'.Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satınalma Komisyo • 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 46.20-0) lira olan 
8 ton .. n ıabunlu kösele ve 8,5 ton aiyah 
yarih kösele Askeri Fabrikalar umum mil
dürliltti me kez ıatın alma komisyonunca 
14-12-1939 perocmbe &iinü saat 14.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) 
lira (31) kuruş mukabilinde komisyondan 
verili r . Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3465) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu iıle al3.kadar tile -
cardan olduklanna dair ticaret odası ve -
ıikaaiyle m ezkQr gün ve aaatte komisyona 
müracaatları . (6282) 16218 

16 kalem ~elik alınacak 

"Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo • 
11undan: 

Tahmin edilen bedoli (55.000) lira olan 
16 kalem çelik Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
c.1 19-12-1939 salı ıünü saat 14.30 da pa
.-arhkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(75) kuruı mukabilinde komisyondan ve -
r ıli r . Taliplerin muvakkat t eminat olan 
f 4000) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddele r indeki vesaiklc komisyonc.u ol
madıklarına ve bu iılc ali.kadar t üccardan 
olduklarına dair t icaret odası vesikasiyl e 
mezktlr &iin v e aaat t e komisyona müra • 
<aa tlan . (6278) 16228 

Müteahhit nam ve hesab ına 

4 fon kf orbarium alınacak 

Aıkeri Fabrikala r Umum 
o:'. iirlüğü Merkez Satın Alma 
L.İsyonundan: 

Mü
Ko-

Tahmin edilen bedeli (720) lira olan 4 
t on klorbarium müt eahhit nam ve hesabına 
Askerl fab rikalar umum. müdürlüğü merker 
ıı t ın alma komisyonunca 21-12-939 perşem
be günü aaat 14.30 da pazarlıkla ihaJe edi· 
l ecekti r, Şartname parasız olarak komia • 
:yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (S-4) lira ve 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3,. maddelerindeki vcıaikle ko
miıyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka • 
<!ar ttlccardan olduklarına dair ticaret o · 
dası vcıikaıiylc mezk\ir cün ve saatte ko 
misyona müracaatları . (6337) 16261 

JOOO fon Kripfe maden 
kömürü alınacak 

le.rin muvakkat teminat olan ( 150) lira v~ 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki veu.ikle komisyoncu olmadrklarına ve 
bu itle alikadar tüccardan olduklarm.1. dair 
ticaret odası vesikaıiyle m ezkO.r rün ve a&· 
atte komisyona müraçaatları. 

(6340) 115"264 

15 - 35 ton aleminyum 
alınacak 

Aıkeri F abrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan: 

Beher kilosuna (145) kurus fiyat tab • 
min edilen 15-35 ton aleminyum Askeri 
Fabrikalar umu mmüdürlüğü merıkez satın 
alma komisyonunca 18-12-1939 pazartesi 
cünü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek -
t!r. Şartn~me (2) lira (54) kuruş mukabi
lınde komısyondan verilir. Taliplerin mu .. 
vakkat teminat olan (3787) lira (50) kuru1 
ve 2490 numaralı kanun.un 2 v e 3 madde -
terindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları· 
na ve bu işle al3.ka.dar tüccardan oldukta ... 
rına dair Ticaret Oda•ı vesikasiyle mez -
kür &'Ün ve saatte komisyona müracaatları . 

(6336) 16289 

Müteahhit nam ve hesabına 
6 fon Klor kalsium alınacak 

Askeri Fabrikala r Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo• 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
6 ton klorkalsium müteahhit nam ve hesa
bına askeri fabrikalar umum müdürlüi:ü 
merkez satın alma komisyonunca 21-12-939 
perşembe günü saat 15,30 da pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (225) lira ve 2490 aayıh ka -
nunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle al2kadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaıı 
vesikasiyle mezkQr gün ve saatte komiı -
yona müracaatları. (6361) 16304 

Müteahhit nam ve hesabına 

8 ton Nalrium bisulfif alınacak 
Askeri Fabrikala r Umum Müdür

lüğü Merk ez Satın Alma Komisyo· 
nunda n: 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
ton Na t riumbisülfit müteahhit nam ve he· 
aabına Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez ıatın alma komisyonunca 21-12-939 
perscmbe eünü saat ıs te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak ko .. 
misyondan verilir. Taliplerin muvakka t t e
minat olan (52) lira (50) kuruş v e 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
i~le alikadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasiyle mezkQr gün ve 
saatte komisyona müracaa.tları. (6362) 

16305 

Müf eahhil nam ve hesabına 

1 O kalem ~elik tel haf af alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alına Komi.syo· 
nunda n : 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 
10 kalem çelik tel halat müteahhit nam ve 
hcsabma askeri fabrikalar umum müdürlü· 
ğü merkez satın alma komisyonunca 
19-12-939 salı günü saat 15 te pazarlıkla i· 
hale edilecektir, Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (120) lira ve 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmad ı klarına ve bu işle ali -
kadar tüccardan olduklarına dair t icaret O
dası veıikasiyle mezkO.r ıün v e ıaatte ko -
misyona müracaatları. (6371) 16311 

Müteahhit nam ve hesabına 

ULUS 

.::!fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. - -- ------= ---- AN KARA PALAS - -- -- -- -- -------- PAY İYON --------- 14 Birincikônun 939 Perşembe akşamı 

Me§hur fıpanyol Artisti 

-- CELINA EASO'nun ------- Veda •• • 
musameresı ------ Masalannızı evelden tutunuz. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii?' 

Katranlı şosa inşaatı ilônı 

Türkiye Demir 
Müessesesi 

ve Çelik Fabrikaları 

Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metre kadar 
tulü haiz katranlı ıosenin fenni ve umumi ıartname mucİ· 
bince vahidi fiyatla inşası Türkiye demir ve çelik fabrika
ları müessesesi tarafından münakasaya konmuttur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabükte Müeaseıe inşaat mü
dürlüğünden, Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
muamela t servisinden ve lstanbul'da Sümer Bank ıubeıin
deın bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 22-12-1939 günü ıaat 12 ye kadar Tür
kiye Demir ve çelik fabrikaları müe11eaesi inıaat müdür
lüğüne gelmi§ bulunması §&rltır. Postada vaki olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. 4587 

ihale edilecektir. Şartname parası z olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakka t 
teminat olan ( 135) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikte 
komi•yoncu olmadıklarına vo bu itle ali
kada r tüccardan olduk1arma dai r T iea.ret 
Odası vesikasiyle mezkQr gün ve saatto 
komisyona müracaatlrı. (6418) 1634% 

VlLAYEnER 

Kapalı zarfusulile eksllhne ııanı 
Mufla Valiliğindenı 

Beş ton aleminyum lak 
alınacak 

1- Eksiltmeye konulan it : Mufla 
hükOmet konağı bodrum katiyle Ad· 
liye kısmının umum inşaatı. 

Asker i Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Merkez Satm Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edileo bodeli (41550) lira olan 
' ton aleminyum lak A&kerl Fabrikalar U • 
mum Mii.dilrlüiü Merkez Saim Alına Ko
misyonunca 30~l2-;t39 cumartesi Pnil 9Ut 
11 de pazarlıkla ihale ed ilecektir. Sart.na.· 
me parasız o larak komisyondan ve rili r. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 348) 
lira (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle kom isyon
cu olmad ıklarına ve bu iıle alikada r t ilc
car dan olduklarına dair Ticaret Odaıı VC°" 

ıikaıyl e mezkO.r gÜn v e ıaatte K omia.,yona 
müracaa t ları. ('419) 163-t:J 

3 adet elektrik motörü 
alınacak 

ı- Bu inşaatın keılf bedel! 14845 
lira 74 kuruıtur. 

3- Bu lnp.ıtta alt enalı: ıurılardu 
A· Proje 
B- Ketif cet..li 
c. Kapalı zarf """Ut'e ••••ltune 

§art namesi 
D- Bayındırlık itleri genel prtna • 

mesi 
E- Yapı itleri umumt fenni prtna-

mesl 
F- Huauıl prtname 
G- Fenni prtname °'---
İıtekliler bu !~ ait evrakı .Muğla 

Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 
4- Ek<ılltme 22. 12. 939 cuma gtlnll 

aaat 15 de Muğla Nafıa MUdlirlllğiln
de te§ekkül edecek komisyonda yapı
lacaktır. 

"Askeri Fabrikala r Umum Mü- 25 fon Trinafrium _ Fosfat Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür-

- 14- 12-1939 

ilk dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz se
vinç ilk maheulü tqırken dtıyduğunuıı aeTiııçteıı çok daha 
tatlıdır. 

Türkiye CUmhurlyeti Ziraat Bankası pRra blrııı,tkenltre hec yıl 
kur'a ile 28.800 llra ikramiye Terlyor. 

Para blrllı:tlrl.-ken nng!n olablllrslnls. 
Keti deler : 1 Eyllll, 1 Birlnclk!nun, 1 Mart, 1 Hufrtn -tlrlblcrln

dedir, 
İkrunl~lerln Jlıteal ı 

4 Tana 1000 Lira 
4 .. 500 " 4 " Z50 

;eo .. 100 
100 ,. BO 

" 
" 
• 120 .. 40 .. 

160 .. 20 " 
ICur'aya ancalı: 50 lira blrllı:ttrmlt olanlar ıfrebnfr. H•e.p'tamıJı... 

lı:I pan1ar bir - içinde 50 liradan a,..tı 4Qpnlyenler n.r-.ı,..1 .. 
r!nl " 20 lululyle alırlar. 

TDrldye COmhuriyiti 

Zi AAT BANKASI 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki ha•.alıklann mik• 
roplarmı kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanmıw. 

N
. . . E. ,_ o· .. . ,K, •. ::u•. -~R: '''. ;._,~ ı· ::~N·· '.: :: 

. . • . , ~ ; ;, .• •. r • : , .. : 

ı ·:·,; .· · ___ .·: ··.~~·:··-.. _ .•• ~:· . '. ~···.. :_ .;,·~-~ 
dürlüiiü Merke:ıı Satın A lma Ko· lüğü Merkez Satm Alma Komiıyo-
miayonundan: 1 k nundan: 

Tahmin edilen bedeli (11.000) lira olan i!l ınaca Tahmin edilen bedeli (2325) lira olan 
1000 ton kriple maden kömürü Askeri fab- 3 adet elektrik motörü Asker! Fabrikalar 
r ikala r umum müdürlüj:il merkez satın al· Askeri Fabrikalar Umum Müdür. Umum mildürlüiü merkez satın alma ko -

5- Muvakkat teminat ııu llra 43 
kuruıtur. 

6- İstekl!ler!n ektlltmeye gtrebll- Böbreklerin çalıımak kudretini arttll'IT. Kadın, erkek idrar zorluk. 
meleri için bu ıeneye alt ticaret oda- !arını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel afr111. 
sında ka.yıtlı bulunduklarına dair ve- nı, 11k 11k idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
sika ile ı~aleden en az ıekiz giln evel idrar temin eder. idrarda kumların mesanede tqların , ma komlayonunc.a 16-12·1939 cumıırteıi misyonunca 25-12-939 pazartesi (Ünil saat 

e:ünü aaat ı ı de pazarlıkla ihale edilecek • lüğü Merkez Satın Alma Komiıyo.. 15.30 da pazarlıkla ihale edilecekt ir. Şart-
t ir. Şartname parasız olarak kon1isyondan nundan: na~e pa.rasıı olrak komisyondan verili r. 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan . . d . (?SOQ) lira olan l_'alıpl e rın muvakkat tem.inat olan ( 174) 
(8Z5) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve .Tahı:nın edılen be e.~ 1 . ve he lıra (38) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol- Trın.atrıum -.. Fosf~t muteahhıt na1? .. rlü ·Ü 12 ve 3 maddeleri.nıdeki vesaikle komisyon -

d kl b 1 1 l'k d tilccardan sabına askerı fabrıkalar umum mudu K c.u olmadıklarına ve bu i§l e alikadar t il e· 
ma t arına ve u ş e a <t. a ar ı rke· sat n al ko · onunca 20-12-93Q. d ld ki olduklarına dair t icaret odası vesikasiyle 1 mc z 1 

.... ma mısy 'ha)e c~r a.n o u a~rna dair Ticaret Odası v e
r:ıezktlr gün ve saatte komisyona mı.iraca - ça'.-'!'lm~a. gunu saat 16 da pazarlıkla ık s1~_as1yle mezkur gün ve saatte komisyona 
ati (

6338
) 16262 ed.ıleceıthr. Şa~name .Para~tz olarak o .. muracaatları. (6420) 16344 

an. mısyondan verılır. Talıplerın muvakkat te

Müteahhit nam ve hesabına 
:B kalem muh!el il salmzstra 

ve saire alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
C:ürlüğü Merl<ez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

T ahmin edilen bedeli (2510) lira olan 
! S ka lem muht elif salmı:ııtra vesaire müte· 
ahhit nam ve hesabına Askeri fabrikalar 
\.'mum müdürlü~ü merkez ı~tın alm ko -
niıyonunca 21-12-939 per$embe günü ıa
r t 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Sart
r.ame parasız olarak komisyondan verilir. 
T~l:plerin muvakkt teminat olan (188) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. mıı.r!ılelerindeki vcsaikle kon1isyoncu ol· 
rtı?iıktarına ve bu işle alakadar tücc2rdan 
o'duld~rına dair ticl'!re t odası vcsikıiyle 
r.-~ı:kO.r Jtiin ve saatte komisyona müraca • 
., arı. (6339) 16263 

500 metre asgari 140 

eninde burando bezi 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
SOO metre buranda bezi Asker! fabrikala r 
umum müdürlüi:ii merkez aatın alma ko -
miıyonu:ıca 26-12-1939 sah günü saat 14 
d e paı1rlrkla ihale rdiiect"l:~ir. s~rtnamıo 
parasJz ola rak komisyondan verilir. Talip. 

minat olan (562) lira (50) kurus ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le ata.karlar tüccardan oldnklarıııa dair ti 4 

caret odasr vesikasilc mezkUr gün ve saat
te komisyona mi.ircaatlrı. (6372) 16312 

200 ila 300 metre mikabı 
ceviz tomruğu alınacak 

A sker i Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-
nun.dan : . 

Beher metre mikibına (36) lira (50) 
kuruş bedel tahnıin edilen 200 ili 300 m et
re mikibı ceviz tomruğu A•keri Fabrika

Askeri F a b rik a lar Umum M ü dür- lar umum müdürlüğü merkez ıatın alma 
komisyonunca 25-12-939 pazartesi günü ıa

lüğü M e r kez Satın Alma Komisyo- at ıs de pazarlık ile ihale edilecektir. Şar· 
nunda.n : name parasız olarak komisyondan veri lir. 

Müteahhit nam ve hesabına 5 ton 
Jariür yaylığ ı (elik alınacak 

Tahmin edilen bedeli (3250) lira olan ~alipterin muvakkat teminat olan ( 821 ) 
5 t on 15 arjör yaylı•ı çelik müteahhit nam lıra (25) kuruş ~e 24~0 nun:ıar~ı ka~unun 
ve hesabına askeri fabrikalar umum mü _ 2 ve 3 maddeler1ndekı v.esaıklc komı&~on· 
dilrli.iğü merkez satın alma komisyonunca \ cu olmadıklarına ve b~ ışl.e aISkadar t ile • 
20-12.939 çar~amba günü saat 15.30 da pa- c~rd~ oldukla~ına .~aır Tıcaret Oda~ı v e
zarhlrht ihale edilecektir. Şartname para • sıkas~?'l e mezkur gun ve ıaatte komısyo -
cız olarak komisyondan verilir. Taliplerin na muracaatıarı. (6-tZI) 16345 
muvakkat t eminat olan (243) lira (75) ku-
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad. 
dclerindeki vcsaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alikadar tüccardan olduk. 
lanna dair ticaret odası vesikasiyle mez • 
kür ,Un ve saatte komisyon miiracaatları . 
(6373) 16313 

3 Çeşit kimyevi madde 
alınacaktır 

Etlik Distofajin laboratuvarlan 
Müdürlüğünden: Müteahhit nam ve hesabına 

4000 Kg. neft yağı alınacak İki bin kilo tet reklörUr iki bin kilo 
jelatin beş yilz ki lo gliserin kapalı 

A skeri Fabr ika la r Umum Müdür- zarf usuliyle satın alınacaktır. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· Muvakkat teminat 585 liradır. Ta-
nund an : !iplerin 2490 No.lu artırma ve eksilt· 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan me kanununda yazılı vasıfları haiz 
4000 Kıı. Neft yağı müteahhit nam ve he - olması prttır. Şartnameler müesaeıe 
s:1bına aıkeri fabrik,lar umum müdürlüfü d e parac:ıtz olarak verilr 
merkez s~ttn alma komis . .. - .. .., 30-1 2·939 • • 
cumarıesi (ünü ıaat 10.30 da pazarlıkla 1 16264) .16202 

resmen vılaye.t makamına müracaatla tetekkülüne mini olu r. 
alaca~ları ehliyet veslkımnı ibras et- DİKKAT: HE L M O B L ö idrarınızı temlzllyerek mavllettlrb. 
melerı Tlazkıl".'fdır. Sıhhat VekUetinin ruhsatını haizdir. HER E CZANEDE BULUNUR. 

7- • ı mektupları yukarıda 
dörd üncil maddede yazılı ııaatten bir 
sa~~ eveline kadar Muğla Villyetl Na
fıa Müdürlüğü odasında miltegekkil 
komisyon reisliğine makbuz mukabl 
!inde ver ilecektir. 

P osta ile gönderilecek mektuplar 
dördüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş bulunması ve dıı zarfın mühilr 
mumu ile kapatılınıı olması llıımdır. 
Poıtada vaki olacak gecikmeler kabul 
edilmez. " 10085 ., (6276) 16207 

İ lôç alınacak 
lstanbul Belediyeaindenı 
Belediye hastanelerinin altı aylık 

iliiç ihtiyacı kapalı zarf eksiltmesine 
konulmuştur. Tahmin bedeli 19107 li
ra 72 kurut ve ilk teminat miktarı 

1433 liradır. İhale 27.12.939 çarpmba 
günü sat 15 te İstanbul daimi encü -
meninde yapılacaktır. Şartname zabı t 
ve muamel~t müdürlüğünde görüle -
bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 2490 numaralı ka
nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf 
!arını ihale gün!l ıaat 14 de kadar İs
tanbul daimi encümenine vermeleri. 

(10088 - 6275) 16244 

:r omruk satışı 
Çoruli Orman 1ıletmeıi Revir 

ınirliiindenı 
1 - Devlet orman Iıletmell Kran

Jık meıe ormanı katlyatından 423 .M' 

1

376 ds 3 muadili 671 adet ladin tomru
ğu Borç.kada fabrika r.erlnde asık art· 

.• · , . !ı ·.'.•, .,.~ ••• ' _'.· ı-;-,'i.· ":.ı.'~' .. 

N.E~··. U~ -
Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve kulunç 

Ağrılarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığma 
kar§ı iyi bir ilaçtır. 

NEOKÜRIN Bayanların ayba§ı sa?1cılarmı keser vo 
adeti kolaylattırır. 

NEQKÜRIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Veka let inin ruhsatını haizdir . 7306 

tırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 20. 12. 939 tarihinde 
çarşanıba günü saat 14 de Ar tvin re
vir anılrliğinde toplanacak komisyon
ca yapılacaktır. 

3 - Beher M' in muhammen bede
li on bet lira olup muvakkat teminat 
4 76 lira 30 kuruıtur. 

4 - Tomrukların bag kesme payla
rı mevcut olup bu kısımlar hacme da
hil bulunmaktadır. 

5 - Şartnameler Ankara'da Orman 
umum müdürlilğll igletmeler ıubesin

de İstanbul ve Trabzon orm'n çevir . 
ğe müdürlüklerinde görülür, 

6 - T aliplerin muayyen günde re
vir amirliğine müracaatları ilin olu .. 
nur. (10125 - 6300) 1 62 ~9 

2 Kôtip alınacak 

Çanka ya Kaymakamlığından: 
On lira asli maaşlı iki tahrirat 1-. l 

tibi alınmak ilzere 15. 12. 939 tarihin
de talipler arasında musabaka imtiha
nı aç ılacaktır. 

İsteklilerin evrakı müsblteleriyle 
birlikte imtihan gilnünden eve) kaza 
kaymakamlığına mürac•at eylemele • 
ri ilan olunur. (63i0) 16310 



... 

MlLLI MÜDAFAA 

. 1000 kilo Amidon dö bi!e 
alma<afc 

' . 
M.M.V.HAVA 
MÜSTEŞARLIGI 

3 Doktor alrnacak 

-7-

LEVAZIM AMIRLIGt Yazlık elbise i alınacak 
Sığır eti alınacak Gümrük Muhafazası Genel Komutanlıfı İstanbul Levazım Aınirliği Satmalma Komisyonundan ı 

Satm 
'Muhammen fiyat İlk teminatı Eksiltmenin f M. M. Vekaleti Ha•a Müatefar • 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko- hğındanı · 
tniııyonundan: Eıldtehlrde hava okuluna ilci ve ıeae 

Ankara Levazım .Amirliği 
Alma Komisyonundan: 

1 - 80000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
alınacaktır. 

Miktarı Ctn.i Lira Kr. Lira Kr. GilnU Saat Şekli 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (60) Eıkitehirde tayyare Fb. kaıma 1. ki cema.a 
kuru1 olan (1000) kilo amidon dö bile a • üç ücretli tabip alınacaktır. 
Çık eksiltmeye konmuıtur. Ekıiltmesi 27_12 Taliplerin ıivll olanlara timdiye ka -
-')~ 9 çarıamba giinü ıaat 11 dedir. İlk te- dar devlet devair ve milesseselcrinde ıeç
llıınatı (45) lira olup prtnamesi komiı • miıs olan hizmetlerine ve en son aynldığr 
Yo d · memuriyetinde aldığı ma.at veya ücretine 
t 

11 a (Örülür, Taliplerin muayyen vakit- göre ve yeni barem kanununa nazaran a -

2 - İhalesi 25 • 1. ci kan. - 939 cuma 
giinü aaat 16 da olup ilk teminat akçası 
1500 liradır. 

4000 Takım yazlık elbise 22000 00 1650 00 22.12.939 Cuma 15 Kapalı zarf 
846 ,. ,. ,, 4653 00 350 00 22.12.939 Cuma 16 Açık eksiltnıe 

1 - Gümrük muhafaza kıtaatı fh ti yacı için yukarıda gösterilen iki kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkarıl-
mı~tıt. 

2 - Nümune ve §artnameleri kommi1'yondadır. Görülebilir. 

c M,M.V. Sa. Al. Ko..da bulunmaları. zami (170) liraya kadar ücret takdir ve ve-
(63151) 162515 rilecektir. 

3 - Evsaf ve p.rtna.mesini görmek iı
tiyenler her gün Çorluda satın alma ko
misyonuna müracaatla görebilirler. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve il -
çüncü belgeleriyle birlikte belli gün ve 
aaatten bir aaat evci teklif mektuplarını 
komisyona vemıiı bulunmaları lazımdır. 

3 -İsteklilerden kapalı zarfla iştirSk edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre hazırlıyacaklan 
zarflarını bir saat evetine kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzları 
kanuni vesikalariyle birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komiıyona gelmeleri. 

.10.000 adet yemek kaıığı 

altnacak 
M. M. V eki.Jeti Satın Alma Ko

bı.iayonundan: 
Beherine tahmiıı edilen fiyatı (50) ku • 

tııı olan (10,000} adet yemek kaeıtı açık 
eksiltmeye konmu1tur. Ekıiltmeai 28-12· 
939 pel"lembe günü ııaat 11 dir. İlk temi -
t.atı: (375) lira olup prtnamesi komiıyon
~a (Örlilür, Taliplerin muayyen vakitte 
•t.M.V, Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

(6320) 16257 

25 kalem cam malzeme 
alınacak 

M. M. V eklleti !atın Alma Ko
bıisyonundant 

liepalno tahmin edilaı fi,,w (19!5) lira 
Olan 25 kalem cam mauemeaf. açık eksilt
llıc ile satın alınacaktır, Elbiltmem: 26-12-
!39 salı g\lnU saat 11 dedir. İlk teminatı 
145 lira 13 kurut olup f&l"tDAlnesi komi• • 
>'onda görülür. Taliplerin mm.J'Yen va.lıcit • 
tc M.M. V, SL Al. Ko.da bulunmalan. 

(6321) 16258 

Su tesisall yıptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bı.i,vonundan: 
Ke,if bedeli 2.000 lira olan ps oblıı 

"'e kim,... taburu har!ct m teafaatı puar • 
lıkla eksiltmeye komımttur. Puarhtı: 
~-12-9351 pertembe rtlntl .... t 11 dedir, 
<1.&ti teminatı: 300 lira olup tartnameal 
koıniıyanda görüllir. Taliplerin muayyen 
la.kitte M. M, V. Sa. Al. Ko. da balunm., 
•rı. (6359) 16302 

Nakliye kopım beygiri ahnacak 
M. M. V ekli eli Satın Alma Ko

bıiııyoaundan ı 
4 bat nakliye kOfUJDU beJ'siri puuhlda 

'-tın alınacaktır Puarlıtı 11.12.939 cuma 
~ü aut 10 dak. Taliplerin muayyen va
IQtte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmaluı 

" (6387) 16328 

l" evhit semeri alınacak 
M. M. V eklleti !atın Alma Ko

bıisyonundan: 
Be!ıerine tahmin edilen fiyatı (Z3) yirmi 

liç lira olan (ZSO) iki ,.Us elli adet tevb~t 
'ctnerl puarlıkla mUnakaaaya konm~tur. 
llıaleal 1S-12-t3t pazartesi aiinü aaat on • 
birdedir. Kıtt teminatı (956,15) doru yils 
tll! altı lira yirmi bcı kuru1tur. Evsaf ve 
krtnameai bedelalz: olarak ~: M. V. ~tm 
•ima komiııyonundan almabılır. t.tcklıle • 
tiıı kanunun emrettiği belgelerle i~ale sa • 
•ttnda 'M M. v. satm alma komıayonuna 
Ctlıneleri: (6388) 1633% 

Sargıhk bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

b\iıyonundan: 
Beher metreaiM tahmin edilen fiyatı 

25 kuruı olan (200.000} metre .. rgıhk bez 
P•ıat>1ıkla satın almacalrtır. Pazarhiı: 
2 • ikinclktnun - HO cumartesi ..Unü saat 
11 dedir. Kati teminatı: (7800) Ura olup 
&ırtnamesl 260 kuruıa komisyondan almır. 
'taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmalan (6408) 16337 

Satıhk enkaz 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bıirıyonundan: 
Keılf bedeli 8ZS kurut oları enkaz pa • 

hrlıkla satılacaktır. Pazarlılt 18-12-9~9 
llaıartesi cilnü aaat 11 dedir. Taliplerın 
l'ııuayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
bııJunmalan (6409) 16338 

inıaat malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

b\iııyonundan: . 
Keşif bedeli 1171 lira 65 kurıts olan ın

~t malzemesi pazarlıkla aatm .aı~ac:ak -
tır Pazarlığı 30-12-939 cumarteaı ıunü n
tt 'ıı dedir. Katt teminatı 175 lira 7.~ !~. -
tuı olup ıartnamesi komisyonda gorulur. 
'taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (1410} 16339 

SIHHAT VE lÇTlMAI M. V. 

Serem ampulü 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzı111hha Mü
eııesesi satın alma komisyonundan: 

10000 2 cc) Ceman 310000 se-
200000 5 cc) roın ampulü pa

l - 50000 10 cc) zarlıkla olmak ü-
50000 15 cc) zere satın alına-

310000 yekun) caktır. 
2 - ~mpullerin 1.:am evıafı Türk 

kcJeksine uygun olacak. 
3 - Pazarlığı 18-12-939 pazartesi 

gUnü ıaat 1 ı de Ankara merkez hıf
zıssıhha müessesesi satın alına komis
~ onunda yapılacaktır. 

4 - Tahmin bedeli (9000) lira, ilk 
l~rninat 675 liradır. 

5 - Şartname ve nümunesini gör
t:ıek istiyenler mUeaseseye müracaat 
ederler. 

6 - İsteklilerin kanuni veıikalariy
le beraber belli saatte mezkQr komis-
Yona gelmeleri. (6374) 16333 

(6207) 16131 (9911/ 6181) 16139 
Ordudan aynlmıt emekli as.kert tabip -

lere de rütbelerinin tekabill ettiği ve aza
mi (170) liraya kadar ücret verilecelceir. 
Taliplerin halen hiç bir suretle devlet 
devair ve müesseseleri ile ilitik ve allka
aı bulunmaması ıarttır. 

Fuzuli muhabereye meydin verilmemek 
ve ücret miktan tesblt edilerek bir an evel 
tayin muamelesi yapılabilmek için ta.bip -
!erin eimdiye kadar geçmie devlet hizmet
lerinin gün, ay ve ıene gösterilmek ve al
dıkları ücret veya maaı miktarları da zik
redilmek suretiyle bu hizmetlerine dair 
ait bulunduğu devlet devair vemüesseaele 
rlnden muııaddak resmt vesika tasdikli su
retleri ile nüfus cüz.danı taadikli ıuretle -
rinin açrk adresleri ile yaac11kları istida • 
!arma bağlanara.k ve ordudan ayrılmı, e -
meldi tabiplerin de istidalarında ııicil nu
ınaralannı yazmak suretiyle bu iıtidalan
nr en ıeç 27 • 1. kl.nun - 939 günü akşamına 
1 adar Ankarada M.M,V. hava mÜ\~teıarlı -
ima göndenni' bulunmaları ve yukanda ya 
ulı iatidalarla cönderilmesi llzım gelen 
evrakı noksıın o1anlar hakkında muamele 
yapılmıyacağı ve taliplerin azaınt 60 yaıı
ıu geç.memlı bulunmalan ilin olunur. 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm -

alma Komiayonundan ı 

muhtelif p.mizonlar arasında ya,pılacalı 1 
tahminen iki bin ton eşya ve mühimmatın 
nakli kapalı zarfla m!irutkasaya konul -
muştur. 

Satı k otomobil 
'.Ankara Defterdarlığından : 

(6288} 16247 

Yazhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müateıarlı

ğmdan ı 
1 - 50.000 metre yazlık eR>le.elilr kıl • ma, pazarlıkla utm alınacaktır, Muham • 

men bedeli 37.500 lira olup kati teminat 
miktan (5625) liradır. 

Pazarhtı 19-lZ-939 sah günü saat 14 de 
hava aatın alma komlıyonunda yapılacak • 
tıT Evsaf ve tartnamesi 188 kunı!. mulca • 
bilinde meıkQr komisyonda beı" cun alma
bilir. İsteklilerin muayyen aaatte k!1ti te -
mlnat ve kanuni belgeleriyle komısyonda 
buhınmalan, (6395) 18335 

Dizel motörü mili ahnacak 
M. M. Vekaleti HaTa Müateıarlı

imdan: 
ı - Bir adet dizel motör ana miline 

mua7J'en s\!nde talip suhur etmediiindeıı 
yeniden açık eniltmeye konulmU11tur. 

Muhammen bedeli 1173 lira olup ilk 
teminat miktarı 288 liradır. Açık eksilt -
meai S-1-940 Ç&tfllJTlba günü saat 14 de ha
va aatm alma komiayonunda yapılacaktır. 

İdari ve fenni prtname her giin komiı· 
yOnıda cörlilebilir. İateklilerin muayyen 
rün v• aaatte ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle ve kanunt belceleriyle Jro. 
mlayonda buhınmalan. (6391} 1&331 

NAFIA VEKALETl 

1 - Antalya'daki kıtaatın ıeneliJı: ihti
yacı olan 353.000 kilo unu kapalı zarf uııu
liyle eksiltmeye konulmu1tur, 

2 - Şartnamesi İspartada tümen sa.tın 
alına komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım lmirlikleri ııatm alma komisyo • 
nundadır. İatekliler tartnameyi komis • 
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 353.000 kilo unun muhammen 
tutan 38830 lira. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminau 2912 lira 
25 kur:11tur. 

5 - Eksiltme 25.12.5139 tarihine tesa
düf eden pazartesi giinü saat 15 de İsparta 
tümen utın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - İıtckliler 25.12.939 pazartesi saat 
14 de kadar teklif mektuplanru İspatta 
tümen SA. AL. KO. na verecek veyahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra veri
len veya gönderilen mektuplu alırunıya
caktır. Saat ayan tümen daire uatiyle ya
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun h!ikilmlerine 
ve bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye ittlrtk 
ettirilmlyecektir, (6201} 16144 

500 ton arpa ahnacak 
Ankara Levazım An:irliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kafrzman Sv. grupunıın 500 ton 

arpasma teklif edilen bedel pahalı ıö • 
rilldliiünden yeniden kapalı zarfla eksilt
meye çdtartlmı;ıtır. 

2 - Tahmin edilen bedel 30000 lira 
ve ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - İhalesi 25-12-5139 pazartesi ıifn!i sa
at 10 da Kara.köse mmtaka aatm alma ko
mlayonunda yaprlecaitır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplanm i
hale Ratmdan bir aaat evci korni.,.ona tea
llm etmle olmalan lbmıdrr. 

S - Evsaf ve prtnamesi kolordunun 
tck:m!l ıarnizonlarmda mevcut ve aym -
drr. Her raman ve her yerde görülebilir. 

(62'67) lf,227 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm 

Alma Komiayonwıdan r 

2 - Tahmin bedeli 30.000 lira ve ilk to
minatI 2Z50 liradır. 

3 - İhalesi 25 - Birineik!nun - 9351 pa
zartesi giinü saat 11 de Erzurum satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi mezkur komisyonda 
mevcuttur. Arzu edenler her gün görebi -
lirler. 

5 - Talip olanlar yevmi mulr<lrda iha
le saatından bir aaat evel tc.!rlif mektupla
rını komisyona venni1 v~a po5ta ile ay
nı saatte komisyon.da bulunmus olacaklar_ 
drr. (6307) 16235 

Ekmek alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan: 
1 - İzmir tayyare birliklerinin 198000 

kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
ekailtmeye konmuştur. 

2 - Iha.lesi 29-Birinciklnun - 5139 cuma 
ıifnü aaat 15.S ta İzmirde kı1lada İzmir 
Lv, Amirliği Sa. Al. No. yapılacaktır. 

3 - Tutan 21780 lira.dır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1633 

lira 50 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün mczk(ir ko -

ml•Yonda görülebilir. 
6 - lıteklilerin ticaret odasında kayıt

lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
aayılr kanunun ikinci ve üçüncü maddele -
rinde prtnameıinde yazılr veaikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saa -
tmdan en az bir aaat eve! komisyona ver-
miş bulunacaklardır. (6413) 16340 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

Sigara kôğıdı alınacak 
İnhisarlar Umum 

denı 
Müdürlüğün • 

1 - Şartname ve nilmunesi mucibin 
ce 26,5 m/m 270 bin ve 28 m/m 330 
bin adet bobin sigara klğıdı pazarlık
la satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi 
günn saat 14 de Kabata§ta levazım ve 
mubayaat ıubcaindeki alım komisyo-

Cinsi Markası M otör No. 

işi için idaremizce 50 adet telefon di- 1 
reği açık pazarlıkla satın alınacaktır., 

2 - Telefon direklerinin beheri al
tı metre uzunluğunda olacak ve tepe 
muhiti (40) s:ıntimetre ve dipten iki 
metre de (55) santimetre bulunacak
tır. 

3 - Açık pazarlık ve ihale muamele 
si 28. 12. 939 tarihinde saat 15 de 
Bankalar caddesindeki baş müdürlü
ğümüz binasında toplanacak komis
yonda icra edileceğinden açık pazar
lığa iştirak edecek taliplerin belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri ve 
bedeli muhammene göre muvakkat te
minat parası olarak 19 lira 13 kuruş 
ilk evel idaremiz veznesine yatırma
ları lazımdır. 

4 - Keşif varakası ve şartnamesini 
şimdiden görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin her gün baş müdür
lilğümüz barut şubesine müracatları 
ilan olunur. {6343) 16273 

JANDARMA 

Kuru ot alınacak 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Ankara Defterdarlığmdan: 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi bedeli teminat 

İki adet ev enkazı 725 lira 55 
Yenişehirde yeni yapılmakta olan 

Büyük Millet Meclisi binası inşaat 
sahasında kain 2 ve 3 numaralı evle -
rin enkazı müteahhide ait olmak üze
re hedmi ve yerlerinin tesviyesi açık 
arttırmaya konulmuştur. 

İhale 18-12-939 tarihinde aaat 15 te 
defterdarlıkta toplanacak komisyon· 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarda miktarı yazılı 
muvakkat teminat makbuzu ile birlik· 
te adı geçen günde komisyona gelme
leri ve şartnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlerin defterdarlık millt 
emlak müdürlüğüne müracaatları. 

{6179) 16118 

Satılık değirmen 
Ankara Defterdarhiındanı 
Bandırma kazasının aığır yolu ma-

1 O adet yol silindiri ah nacak 

1 - SafM1lbolıı pmizorm için almacalt 
ilin edilen 516 ton aıitr etine yüksek: fiyat 
teklif edilditfnden kabul edilmemiı tekrar 
kapalı zarfla ekalltmeye konulm~tur. 

2 - İhale&i %5_12-939 puartesi giinil -
at ıs de Safranbolu belediyesinde yapıla • 

nunda yapılacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı 
lll - Şartname ve nilmunesi her Anlc:ara Sat.n Alma Koınisyonan

gün •4'z0 g"eçen ıubedon ve lnnir, An- dan : 

hallesinde prkan timalen tarlalık, 
garben Fabrika bahçesi, cenuben sığır 
yolu caddesi ile mahdut ve hazinei 
Maliyeye ait iki katlı ldrgir ve 
36250 lira bedeli muhammenli tilrk un 
fabr.ika.ının (Fabrika binasile içinde
ki hazineye ait 85 beygir kuvvetinde
ki motör ve tefenilatile 4 au deposu, 
55 beygir kuvvetindeki motör ve te • 
ferruatı, 5 adet un eleği, 1 un harman 
mikinesi "kayıt yoktur", 8 adet vals 
topu, 1 levaj makinesi, 1 adet levaj 
tulumbası, irmik isajörü ve buğday 
anbarından ibaret olan aletlerile bir· 
likte) 2490 sayılı artırma eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ve kapalı 
zarf usulile 29-12-939 tarihine müsa· 
dif cuma günü saat 15 de ihalesi icra 
edilmek üzere 9-12-939 tarihinden i
tibaren 20 gün müddetle artırmaya 
çıkarılmıştır. 

Nafıa VokAlotindenı -1rt ..... 

9. ıı. 939 cumartesi gilnU saat 11 de 
yapılacağı ilin edilmit olan 10 adet 
yol silindirinin pazarlığı, görülen !U
zum üzerine agağıdakl prtlar daire • 
ıinde 20. 12 39 çarıamba günil saat 
11 e talik edilmittir. 

3 - Behor lrila.una tahmlıı edilen fiyat 
22 kuru;ı tut-. 

S - Muva~kat teminatı 1584 liradır. 
kara ~müdürlüklerinden parasız a- 1 _ Bir kilovnna dört kuruı kıy • 
lınabılir. met takdir edilen doksan dört bin ki-5 - Şartnamesi her gün Safranbolu ae • 

kerl Sa. il kom.iayoınunda görillebilir • 
6 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret o • 

dalarma kayıtlı oldukluma dair vesl.kalg,. 
mu ve 2490 aaytlı kanunun 2, ve 3 madde
lerinde yazrlr veai.kalarlyle teminat ve tek· 
lif mcıktuplarmı ihale aaatından bir aut 
evel aaat 14 de kadar Safranbolu belediye
sinde Aa. eatm alma komisyonuna verme -
leri. (6303) 1623~ 

IV - İsteklilerin verebilecekleri lo kuru ot açık eksiltme usulü ile 15. 
miktar Uzerinden % 1,5 güvenme pa- 12.939 cuma gilnü saat 14 de satın alı
rası ite veya banka teminat mektup • nacaktır. 

Jariyle birlikte tayin edilen gUn ve 2 _ Şartname6i parasız komisyon
ıaatte mezkar komlıyona gelmeleri dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
ilan olunur. (1011 - 6297) 16248 girmek istiyenlerin iki yüz seksen iki 

Pazarlık Ankara'da Nafıa Veldleti 
binası içinde malzeme mUdUrlilğü o • 
dasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. lstanbul
da gUmrUklU ve montajlı olarak tama
men buharlı yahut tamamen mazotlu 
veyahut kıımen buharlı, kısmen ma • 
zotlu olarak teslim prtiyle mubam • 
men bedeli alat ve yedekleriyle bera
ber buharlı ıilindirin beheri 8500 ve 
yine alAt ve yedekleriyle beraber ma
zotlu silindirin beheri 8250 lira olup 
tabit olan sevk yollarının bilihare 
görUlecek tuzwn Uzerine değittirll • 
mesinden mütevellit masraf farkları 

Vektlete aittir. 

Nakliyat yaptırılacak 
so ldef telefon dl reai alrnacak liralık teminat makbuzu veya banka 

mektubu ile §Rrtnamcde yazılı belge-

Ekailtme ıartnamesi ve teferrilitı 
425 kuru~ bedelle malzeme müdürlü • 
ğilnden alınacaktır. 

Muvakat teminat: 
isteklilerin buharlı veya muotlu 

olarak teklif edeceği ıilindirlerin tu
tar bedeline nuaran 2490 N o. lu b.nu
nun 16 ıncı maddesine göre olacak -
tır. 

lateklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 11 de mezkQr komis
yonda hazır bulunmaları lbımdır. 

{6341) 16290 

Ankara lnhiaarlar Bapnüdürlil • 
Ankara Levazım Amirliği Satın 1 fündenr 

Alma Komiayonundan: 1 - Barut depomusa telefon, tesisi 
1 - Dobzııneu kolordu mmta\rıı....da ;.....----------------

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komiayoounclanı · 
Sankamıı mmt&ka l~na batlı pmlzonlarm 1. el klmızı. - 939 dan vttll -~ 

tarihine kadar ihtiyaçtan Jçlu aatm alınacak mıun m!Jı:tan. tahmin bedeli, ilk temi.na~ 
tı, ihale ıifn ve aaatr ve tekli apitdadır. 

Evaaf ve ferait kolordunun telmıll pmbonlarmda mevcut ve qnl olup bor c(hı ıö
rillebilfr. Zarflar muayyen autten bir saat eftl komf17ona nrllmfı olacaktır. 

(6144} 
Cinai 

Un 
Un 
Un 

Miktan Tahmin B. 
Toıı Li. Kr. 
156 24960 

' 145 23200 
105 17850 

İlk tem! 
LL Kr. 

1172 
1140 
U39 

16073 
İhale ıiln eaat tekli 

U-12-39 P. enea1 10 K.Z. .. • .. .. 
• • . .. 

Un alınacalC 
Anliara LeTazım Amirlifi Satın Alma Komiayonundanı 

A.piıda cina Ye mlkdan yuılı ve hlzaımda r~stuilen ıtııı ve saatte pazarhlı 
yaptlaca.ktır. İetek:lilerin teminat mıı.kbu.I veya ındctuplariyle bnuttda yazılı veaika
lariyle beraber belli ıün ve aatte EdimeMiloiriyet dalreaindold Ktm alma. komia • 
yonuna ıelmeleri. (641-4-) 16341 

Cinsi Mikdarı Tutan Temlnat:ı tha.ıe cthıtı Sa.at ---...J Un SOO ton !51000 51150 ZO • 1.2 - 51311 14 Pazarlık 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan: 
ı _ Atatıda cinı ve miktarı yazrlanlarr n hi~alan~da ~öıteril!:". (Ün ve. aaatıerde ~leleri Yapılacaktır. İıtekHlerln.Edirntı:mlednact 

mıkbuz veya mektupluiyle kanunda yazılı veaıkalanyle ıhale runünden bır aut evelınc kadar teklif mektuplarını 
neşriyat dairesindeki satın alma komiayo nuna vermeleri. (6310) . 16238 
Cinıi Miktarı Tutan Temınatr İhalenin 

Yulaf 
Kuru fasulye 
Nonut 
Pirinç 
Sadeyaiı 
Sabun 
Makarna 

1470.000 
240,000 
130.000 
144.000 
52.500 
75.000 

150.000 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli 
Kilo 83200 5660 K. Zarf 
Kilo 37200 2790 K. Zarf 
Kilo 19500 2535 K. Zarf 
Kilo 39600 2970 K. Zarf 
Kilo 60375 4269 K. Zarf 
Kilo 24750 1857 K. Zarf 
Kilo 33750 2532 K. Zarf 

İhale ci1nü 
27-12-939 
27-12-93~ 
27-12-939 
27-12-939 
2S-1'2-939 
25-12-939 
25-12-939 

3 kalem sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

Sa.ati 
11.30 
16 
ıs 
15.30 

11.30 
ıs 

Aıa~ıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem aeb ze ayn ayn ve hizalarında ıösterilen gilnt erde eksiltmesi Anka~ le~zım 5.mirllll 
aatrn alma komisyonunda yapılacaktır. IapaıMlka ait teklif mektuplarının saat 14 lı:a.dar m~zk(ir ko"!-i~yona .vcnhnesı (6311} 1~39 
Cinci Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı Ebıltme tanhi şeklı Sa.ati 
Praaa 70000 Kilo 4200 Lira 315 Lira A~ık 25-12_9351 14 
Lahna 56000 Kilo 3360 Lir 252 Lira Ac;rk 25-12-939 14.30 
Ispanak 90000 Kilo ~ Lira 675 Lira K. Zarf 26-12--939 ıs 

lerle birlikte komisyona ~ vurma -
Iarı. (6055) 16025 

ANKARA BELEDiYESİ 

Kfrahk odun, kömür deposu 
Ankara Belediyesinden: 

1 - İstasyonda Silo civarında Kan
lı göl mevkiinde Belediyeye ait 300 
metro murabbaı mahal odun ve kö
mfir deposu yapılmak üzere 31-5-941 
tarihine kadar kiraya verilmesi ıçın 

talip çıkmadığından artırması on gün 

Muvakkat teminat muhammen be • 
delin yfizde yedi buçuğudur. 

Talip olanların ve fazla malumat 
almak isteyenlerin Bandırma Maliye
ırinde müteşekkil milli emlak satış 
komisyonuna muracaat ederek şart
name almaları ilan olunur . (6394) 

16334 

O. DEMIRYOLLARI 

Doktor aranıyor 
ıuatılmıştır. D.D. Yolları U. Müdürlüğünden : 

2 - Muhammen bedeli 1125 liradır. İdaremizin muhtelif yerlerinde is-
Aylığı {62,5) lira. tihdam edilmek üzere kısım hekimle-

3 - Muvakkat teminat (84,38),, rine ihtiyaç vardır. Verilecek maa~ 
4 - Şartnamesini görmek isteyen- 177 liradır. Ayrıca mesken veya mcs

Jerin hergün Encümen kalemine ve is ken bedeli verilir. Serbest bulunmak 
teklilerin de 19-12-939 Salı günü saat 1 ve yaşları 45 den yukarı olmamak ü-
10,30 da Belediye Encümenine müra- zere taliplerin D. Demiryolları zat iş· 
caatları. (6365) 16331 ı teri müdürlüğüne müracaatları. 

(6244) 16210 

Travers ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsleri ile miktarları ve liste 
numaraları aşağıda yazılı ahşap traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı 
ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 26. 12. l 939 tarihinde saat 
15,30 dan itibaren Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ait olduğu liste hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine venneleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, İzmir ve Es
kişehir'de idare mağazalarında, Haydarpaşa'da tesellüm ve sevk şefliğin-
den dağıtılmaktadır. (6301} Hi2282 

Muhammen bedeli Muvakkat 
Miktar ve cinsi Beheri Mecmuu teminatı 

Liste No. Adet L. K . L. K. L. K. 

1 111.700 Cari hat kayın 

traversi 1,80 201.060 00 11.303 00 
2 10.000 Köprü meşe tra-

versi S,00 50.000 00 3.750 00 
3 1.000 .. 6.60 6.600 00 495 00 



ULUS 14 - 12. 1939 

e 'Tıpkı • • • 
guneşz_n -·zzqası 

-
gibi 

-e Yeni hembegaz ve gayet parlak ışık 

.e. Cere!/andan lasarru f 
• 

En_az paraya• En hoı.- ayd:anlık 

Memleket yavrularınrn iıtif- 1·ına, anne ve babalarının 
bihakkın teveccühlerine mazhar olan 

ÇAPA MARKAMÜSTAHZARATi 
İ kincikônun 1940 ta tam çeyrek asrı idrôk 

etmek bahtiyarlığına nail olacaktır~ 

Pirinç ve tekmil liul>ul>at unlannı, ICen"di üstün teknik eaeriy. 
le Avrupai bir tarzda ve nefiı bir ıurette imal ve ihzar eder. 

Beşiktas- Kıh(ali Kurulus tarihi: 1915 

.,1lllllllllllllll ••• llllll!JIAllilll&AllllJllllllllll&lllllllllll•Rlf,llllllllllll~ - -
~ KUŞ TÜYÜ Yas!ık, yatak, yorganları ~ - -- -E Dünyada En İyi istirahat Vaııtaııdır ~ 
: Kuş tüyü yastık, yatak, yorganlarını kullananlar bunu her zaman : 
5 takdir ederler. (1) liraya alacağınız bir kuş tüyü yastık bunu ispata : 
: kafidir. Fiatlarda tenzilat yapılmıştır. Kuş tüyü kumaşlarının her : 
E çeıitlcri vardır. Fabrika ve satış yeri: Çakmakçılarda Sandalyacılar § 
: sokak Kuş tUyü fabrikası. 7810 :; 

ı;;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl" 

111111111111111111111111111111ıııı1111111111111111t ... .:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = ~ = ~ Ol<umadan 
• • 

geçmeyınız i En iyi yılbaşı hediyesi 1 
Yılbqı Piyango biletleri gi- EE 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i! 

ıemizde ıatılmağa := :::; 
baılamııtır. - ~ 

~ ~ Saym müıterilerin Yılbaıı Bi- - :=:: 
letlerini Kunnet Gi,....;zden al- ı ~ ( M ı• L L "ı p ı• YA N GO ) ~ 

.... :~
1

.~:.~:~:~.~: .............. ~.~.~~ ...... = Bir . _ Biletidir == 
..-······································~ 5 ~ 
• - .-ı! 

E Di~ TABİBİ: ~ Hatırası yıllar sürer ! :& . - 2 : ~ ~ 

Seyfettin Ersanlı = ~ = == ~ ~ 
Y eni,ehir Kızılay lcal"Sısr. Ernciler = · J d - -- - 1( ( :::: 

~.~~'.~~~?~::~:~~·~~:~:.~ =-~ Yılb"aşı biletler! Ankara'da Milli Piyango aresinin Ban a ar ~:::-
- caddesindeki resmi gişesinde sahlmaktadır 

..1ı 11111111111ıi11111111111111111111111 h. = § = == = ~ T ARZAN ve Q(;LU L ~ ~ l fil llf l l lll llf il f fil f l l IHI l l f f lf f l lf f f lll l f f f lf l lf f lllllf llf f lf fil il l l lll lll llll f l f f l lf l l l f f lll l l l l il lll l l l il l l il l l f llllli=' 
: Ionny Weismuller : ---------------------------------- -
; 111111111111111111111111111111111111 ur 19 ______ ....._ .:!.llll il lll l l llll il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

- j.. - -........................................ ,a.. d B k -
ğ Kiralık daire § Bir sermaye ar şerik § oş tene e satışı ~ 
- - ARANIYOR · :: E Ulus meydanında Koç A- E = Türkiye Demir ve Çelik Fabrikan mües- == 
: partmanmın üçüncü katın- : Gayet kazançlı bir iş için Anka- - =: 
= da dört odalı ve konforlu bir= ra merkezinde işlek bir muesse- ~ sesesi Müdürlüğünden : ::: 
E daire 1 Şubat 940 tarihin- E senin sahibi 10,000 liralık bir _ S 
: den itibaren kiralıktır. Ta- : sermayedar şerik aramaktadır. := Müessesemizde mevcut takriben 27.000 kadar boş ben- S 
E tiplerin Koç Ticaret Evinde : İşi teminatlıdır. Müracaat P. K. =: zin ve mawt tenekeleri satışa çıkarılmıştır. Alakadarların ;:: 
: Bay Osman Aslana müraca- : l028 Yenişehir Ankara. 4675 =: Karabük'te fabrika sahasında teslim almak şartiyle derhal =: 
: atlan. 4583 : .._ _________ _ı := müracaatları ilan olunur. 4658 ::= - ....... ··- -
""'

11111111111111111111111111111111111111
'"' ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llJllllllJllJi!ı;ı ııır;:-

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6596 

İmtiyaz Sahibi 
Jıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildilrü: Na$İt ULUO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

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

YENİ ve SUS SİNEMALARINDA 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük Yıldıım ilk renkli mua:ı:nm ıaheıeri 
JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDDY 

SEVİŞTİGİMİZ GÜNLER 
St!ans/ar : 

YEN t Sinemada: 13,45 - 1(5,15 - 18,30 Gece : 21 de 

S U S Si.nemasında: 13,15 - 15,JO - 17,45 Gece : 20,30 da 

Gece i~in numaralı Balkan biletlerinizi ründüzden 
tedarik etmeniz rica olunur. ... 

HALK SiNEMASI 
Bu Gece 21 de 

Türkçe sözlü ve şark musikili 
büyük komedi 

Ali Babanın mirası 
l3aş Rolde: Eddy Cantor 

Giindii~ 14.30 - 16.30 • 18.30 da 
DÜŞMAN ÇOCUKLARI 

12,15 de Halk Matin,.si 
ŞİKAGO YANYOR 


