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Büyük Aşk Romanı 
insanlığın bütün hissi ıef aletleri
ni anlatan bu sürükleyici romanı 

karilerimiz yakında takip 
etmeğe başlıyacaktır 

llmr Hariciye Nazın AbJüllettah Yalaya PG§a Ankara garında tqyi olunurken . . 
DiYOR Ki: ABDÜLFETTAH YAHYA PASA 

... 

Mısır Türkiye' nin sulh~u 
ve sadık bir dostudur 

tEYNELMILEL V AZIYETIN BU ENDiŞELi ANINDA TO KIYE'NIN DE EN MÜHiM 

UNSURLARI ARASINDA BULUNDUCU ŞARK, HAK VE ADALETiN ZAFERiNi 

TEMiNE AZMEDEREK SULH ESERiNi TAMAMLAMACA DE VA M E D 1 Y O R 

DOST 
DÜN 

MISIR HARİCİYE NAZiRi 
ANKARA'DAN AYRILDI 

.,, •....................................• __ . . 
R~smi tebliğ 

Ankara, 21 a.a. - Bu akıam a
şağıdaki tebliğ neşredilmi§tir: Muhterem misafirimiz Mısır Hariciye Nazm Abdülfettah Yah

~lr'Yhı ditflMlftWm?.vel Orman Ciftliiini ve Yüks@k 7; ••• + Fnc-

lran Büyük ~i Ebel&m Halil Fah" • ..-w. 
iniz ıerefine büyilk elçilikte bir öile yemeli vermittir. 

loadrı mettuplır1 - 2 -
Eylül 
telô:şından 
sonra •• 

Falih Rıflıı ATAY 

Parü - Avrupa'nm methur 
bininci sene korkusunu bilirsi
lliz. Bu kadar değilse de, harp
IOnrası tarihi kıtamızm eylül te
lcip'na huauai bir fasıl ayıracaiı· 
lla füpbe yoktur. Şimdi anlatılı· 
Jor ki demokrasiler geçen sonba
harda yeni bir harbe kartı mad
deten kafi derecede hazır değil 
idiler. Manen ise biç! Ejer Be
ııea, o günkü ıartlan kabul et
lbek, Çekoılovakya'nın bugünkü 
esaretini hazırlamak olduğuna 
karar verip de inıiliz tava11utu
lla ehemiyet vermeksizin silahla
rını kullansaydı ne olacaktı? 
Meçhul! Belki de bugün bekle
nen harp daha o zaman bqlıya
caktı. 

Eylül ve Münib: bu iki kelime
Jİ dudaklan titremeluizin ve içi 
burkulmaksızm telaffuz edebi
len fransızlar pek az olsa gerek· 
tir. Yeni bir harp? Niçin? Ne 
franıız, ne de İngiliz imparator
luklarmm kendi topraklarını bir 
kanı geniıletmeğe niyetleri yok! 
kaybedildiği vakit demokrasi 
saltanatlarının sonu, kazanıldığı 
takdirde nihayeti gelmez buh
ranlar ve ihtilaller! Fakat bu te
lit ve kararsızlığın kurbanı, yal
nız Çekoslovakya mı olmuıtur? 
Milletler, Avrupa kıtasım bir de
nizden öbür denize kadar ikiye 
bölen tecavüz cephesi kartısmda 
ideta bir tevekkül ve teslimiyet 
hili içine düttüler. lnıiltere gibi 
bir devletin garantisini kabul e
dip etmemek, bir cesaret imtiha-
111 tetkil etti. • 

(Sonu 8 inci uy/ada ) 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Muır Hariciye Nazın radyoda 
lrorlUfUrlt.en 

Mısır Hariciye Nazırı Yalo
va'da Reisicümhur tarafından 

kabul olunmuştur. 

Mısır Hariciye Nazırı, Başve
kil ile Hariciye Vekili ve diğer 
türk devlet adamlsıriyle görüş

melerde buluamuıtur. 
Fevkalide samimi olan bu gö

rüşmeler, iki memleket münase
betlerine hakim olan samimi 
dostluğu ve tam anlaşmayı gös
termiştir. 

Bu ziyaret Türkiye ile Mısır 
arasındaki ananevi münasebetle
rin heyecanlı tezahürüne vesile 
olmuştur. Ve muhtelif sahalarda 
ve bilhassa ekonomik sahada dai
ma daha sıkı müstakbel bir teş
riki mesainin inancasını teşkil 
eder. 

~ •....................................• ,.. 

Sanghay'dan Tiençin'e iki vapur 

dolusu yiyecek ve sebze gönderildi 

İngiliz tabası şehri 
terketmeğe başladı 

İngiliz sefirinin Tokyo'daki te,ebbüsü 
vaziyette hiç bir depiklik yapmadı 

Londra, 21 a.a. - Dün öğleden sonra Lordlar Kamarasında be
yanatta bulunan Lord Halifakı, lngiltere'nin Tokyo sefiri Craigie
nin Tiençin imtiyaz mıntakaımın abluka edilmesi hakkında Arita 
nezdinde teıebbüste bulunduiunu ıöylemittir. 

Lort Halifakı, Amerika'nın bu te· ı-
şebbüsü nazarıdikkate alarak tahki- j c • 

~~J;pacağını v~ettiğini ilive eyle- Dahiliye Vekilimiz 
Yapılan tqebbümn mahiyeti 
Lort Halifakı demiıtir ki: 

•• - Craigie, dün benim de Japon
ya'nın Londra sefiriyle birlikte tetkik 
ettiğim vaziyeti aydınlatmıya çalış· 

(Sonu J anca say/adı) 

Birkaç gündenberi 1ıtanbulda bu -
lunmakta olan Dahiliye V.ekilimiz B. 
Faik Öztrak dün sabahki ekspresle 
ıehrimize gelmiı ve garda Dahiliye 
Vekaleti ileri gelenleriyle dostları ta· 
rafından kal'planmııtır. 

MECLİSTE BAREM 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İki madde tadil takrirlerile 
beraber encümene iade edildi 

Müstakil grupun, ücretleri 210 liraya kadar 

aylıklarından tenzilat yapılmamasını olanlann 

teklif eden tadil takrirleri kabul edilmedi 

Ziya Geuher Etili Faik Bayıal Raif Karadeniz Recep Peker Salah Yar .. 

Kamutay dün Dr. Mazhar Gemen'· -, 
in reisliğinde toplanmıştır. Celse açı • 
lınca Maliye Vekili B. Fuad Ağrah Cenubi Çin'deki son mühim 
söz almış ve şunları söylemiştir : 
"- Arkadaşlar vegilerimizin tarh 

ve tahakkuk usullerini, mümkün ol -
duğu kadar basitlik ve mükellefler i -
çin de kolaylık temin edecek usullerı 
araştırmakta olduğumuzu münasebet 
düttükçe yüksek huzurunuzda defaat· 
le arzetmittim. Bu cümleden olmak ü
zere böylece mümkün olabilen tadilitı 
ihtiva etmek ve aynı .amanda kanunla 
rı da bir arada toplıyarak hepsini top -
lu olarak bulundurmayı temin etmek 
gayc~uc ı.ıı. t-• "'j'"J' i ti>"'~"u ~c.nc to.kdim 

O"\t.•kt....,.dir Tab .... ~b ...-ıd "d·ö~)'ıl (•e e e • u una rt 
bet vergi kanunu bir araya getirilmiş-
tir .. Bunları yeniden reviziyon yap -
mak demek, bunlarıa kısa bir zamanda 
çıkmaması demektir. Bunların pek zi
yade müıkülitı istilzam ettiği görülen 
ve bir an evel çıkmasında gerek mü -

(Sonu 7. inci sayfada) 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Müsteşan 

B. Adll Okuldaı 

dün vefat elli 

B. Adil Olıuld'lf 
Gümrük ve İnhisarlar Vekileti 

Müateıarı B. Adil Okuldaf'ın dün te
davi edilmekte olduğu nümune hasta
nesinde vefat ettiğini teeHürle ha -
her aldık. Merhumun cenazesi bugün 
saat 12 de hastaneden kaldırılacak, 

cenaze namazı Hacıbayram camiinde 
kılındıktan sonra Cebeci mezarlığına 
defnedilecektir. 

Memuriyet hayatında idareciliği i
le temayüz eden, çalışma arkadaşları
na kendisini sevdiren B. Adil Okul
daıın bu ini ölümü ıehrimizde büyük 
bir teeBSür uyandırmıı, kendisini ya-

(Sonu 8 incı say/eda) 

açık liman da abluka altında 

Japonlar Svatov' a 
... dalar 

Svatov'a hôkim olan bütün adalar 
da Japon bahriyelilerince işgal edildi 

Tokyo, 21 a.a. - Japon kara ve deniz kuvetlerinin bu sabah 
Swatow civannda karaya çıkardıktan resmen bildirilmektedir. 
Bu kuvetler, süratle Swatow istikametinde ilerlemektedirler. 

Çinliler halil bir mukavemet 
göıterdiler 

Hong - Kong, 21 a.a. - Japonlar, 
Svatov civarında sahilin iki noktasına 
asker çıkarmıştır. Japon kıtaları ıeh
re doğru yürümektedir. 

Bu sabah, japon bahriye makamları. 
Svatov'daki askeri harekat dolayısiy · 
le bu limana girmemelerini üç İngiliz 
gemisine tavsiye etmiş ve bu gemileri 
yollarından alakoymuftur. Bunun ü -
zerine iki ingiliz torpido muhribi, tab 
kikat için bu gemilerin yanına gitmek 
emrini almıttır. 

Japonlar Svatov'daki bu harekatı 

cenubi Çindeki son mühim açık lima
nın da abluka altına alınmasını istih -
daf eylemektedir. 

Re.mi tebliğ 

Tokyo, 21 a.a. - Genel kurmayın 
ordu dairesi neşrettiği resmi tebliğde 
diyor : 

" Japon keşif tayyarelerinden alı -
nan raporlara göre, japon kuvetleri 
saat 16.30 da Svatov şehrir.e girmiı. Japonlar tarafından İfgal edilen 
lerdir.,. Suatou'la, bu limanın difer mü· 

Genel kurmayın ikinci bir tebliğin· laim merlrezlerini gösterir 
de Svatov'un japon kuvayi külliyesi bir harita 
tarafından tamamiyle işğal edildiği:-------·-------
bildirilmektedir. ı · 

Bütün adalar ifgal edildi ı 1 ngiliz - Türk - Leh 
diJ;!::o, 21 a.a. - Domei ajansı bil · ı Kurmay temastan 

Bahriye nezaretinden bildirildiğine d d • 
göre, japon kuvetleri çin ınukaveme. evam e ıyor 
tini kırarak Svatov'a hikim olan bil • Londra, 21 a.a. _ Londra'da fn· 
t~n adaları tamamiyle işgal etmitler- giltere, Türkiye ve Polonya mümes • 
dır.. • • .. ıilleri arasında bir harp halinde Uç 
Dığer taraftanı bahrıye nazaretı soz memleket kuvetlerinin telif ve tanzi· 

cilsü ~atbuata yaptığı ~~anat~a. ja • mi için cereyan etmekte olan erkanı· 
P?nyawnın Şankarşek hükumetını de.· harbiye müzakereleriyle aynı maksat 
vı~eg~ ~zrnetmıı oldu~nu ve çın için hilen Türkiye'de bulunan ingilis 
sahıllerının ablukasını bır kat daha askeri heyeti hakkında bir beyanatta 
şiddetlendireceğini ıöylemiıtir. bulunması Mander tarafından Çem· 

Uang • Çing • Vei'in Jo.poncyayo. berleyn'den rica edilmesi üzerine, 
yaptığı telJiller bqvekil demittir ki : 

BÜTÇE ENCÜMENi "Görüımeler memnuniyet verici 
Hongkong, 21 a.a. - Çok emin bir bir tarzda devam etmektedir. Fakat 

Bütçe Encümeni buıün saat 10 monbadan öğrenildiğine göre, eski çin bu hususta tafsilat vermek umum! 
da toplanacaıktıf'. [Sonu 8 inci sayfada) menfaate uygun dütmiyecektir.,. 



-2- ULUS 

Avrupada 4 hafla: 

Paris 
Kendilerine cihan ölçüsünde bir 1 den bir tehir değildir. Meğer ki, 

ıahsıyet yapabilmiı ıehirler arasın· gündüzün yahut gecenin daha er· 
aa, Paris, baıta gelenler arasında • ken bir saatinde varıp, toföre sizi 
dır. Onu kimi kimseler, süs ve tık· otelinize üç dört saatlik bir gezin
lığın, bazıları eğlenceli ve çıplak tiden sonra &'ÖtÜrmeaini emredeıi
gece hayatının, birçokları bilgi ve nız. 

Yurdun her tarafına 

yağmurlar yağıyor 

SPOR 
11111111111111111111111111111111111111111 

Beynelmilel bir 
müsabaka 

aanatın, bir kısmı da sadece edebi Fakat otel'e yerleıip ayağınızı 
ve insani zevkin merkezi olarak sokağa atmakla, ıu garip hadise 
bellemişlerdir. ile kartılaııyonunuz: 

Bu töhretlerinin hepsini, Paria, Modem fransız edebiyatmdan 
hak etmiıtir. lngilizleı-ın Erenköyü- birçok kadın ve erkek kahramanla. 
ne bilet kestirir gibi trene atlayıp rın adlannı ve hallerini unutabilir • 
tatilini geçirdiği, amerikalının At· siniz. Pariı'e ait isimleri ve detay
lantiki geçerken rüyasında gördü· ları unutamazaınız. Eğer kendinizi 
ğü, orta avrupalının her geldikçe fransız ihtilalini okumuf olmaktan 
hir nevi haset hissiyle karıısında müstağni ilan edemezseniz, Paris'i 
yekpare ve pırıl pırıl dikili gördü. gene unutamazsınız. E.ğer mecmua 
ğü, balkanlının ıaıırıp kaldığı ve ve gazete karııtıran, ıeyahat eden 
ıarklının dalıp kendini kaybettiği dostunuzla konutan bir adam ise· 
metropol, dedikleri ve anlattıkları niz, Parisi' gene uzaktan ve ezber. 
gibidir: ince bir zevkm, hudutsu:ı. den bilmeniz lazımdır. Öyle ki, E
bir ruh ve fikir hüriyetinin ve anla· toile meydanını ve onun ortasında 
yıılı, yorulmaz bir çalııkanlığın yükıelen zafer takını bildinJz mi, 
müşterek eseri! bunları görmeniz sizde maddi ba· 

Dün şehrimizde hava çok bulutlu 
geçmiş, rüzgar garptan saniyede üç 
metre kadar hızla esmiştir. En yüksek 
ısı 25 derece kaydedilmiştir. 

lstanbul'da 16 

temmuzda atletizm 

karşılaşmaları var 

Fakat bu Paris'e hır giriı ve gi- kımdan hiç bir hayret uyandınnı
rerken yüreğinizi göz bebeklerinize yor. Fakat meydanın ve ti.km ııü
hoplatan bir heyecan var. Biz ona, zelliiini de, o niıbette derin tatmıt 
gece girdik. Trenin varııına bet da- oluyorsunuz. Babasından küçı.ik 
kika kala, vagonun iki yanına ba- yaıta yardmıı bir çocugun ona tek
kan iki penceresi arasında, hayali- rar kavuımaaında duyduiu derun• 
mizde kımıldanan bir manzarayı zevk ve fevki hatırlatan bir hiı ile, 
tam o1arak göreceğimizi sanıyor· size nazari bakımdan ziyadesiyle 
duk. Halbuki tren, ıtıklarının kud • itina Pariı'i, tamamiyle sübjektif 
reti külliyetli bir gök parçasını ay • bir ruh aksülameliyle parça parça 
dınlatan ıehrin, bize hıç bir fevkal- geziyor ve selamlıyoraunua. 
iıde tarafını göstermeden, her gün- Meseli Louvre'u, Konkordia 
kü itini gören bir adamın heyecan- meydanını, hatti. babacan Eiffel ku
aız hali ile, onun bağrına dalmıı bu- lesini bilmemeğe, zihnen taıarla· 
lunuyordu. mamağa imkan var nııdrr? itte bun-

Garda ic!ik ve büyüklüğünden, larla kartılatıyoraunuz ve asli ai
eskiliğinden, gürültüıünden baıka zin için yepyeni bir takım resimler 
hiç bir fevkaladeliği yoktu. Hamal- kartısında bulunduğunuzu hatırla
lar yalnız, tohafımıza giden bir ko· makıızın, bunları ve bunları çevre
laylıkla, bizim mekteplerde kafa liyen ıehir parçalarını aüzüyorsu
patlatarak Öğrendiğimiz dili konu- nuz. Ve böylelikle, maddi Paris'i, 
ıuyordu. Taksi. Bunda da bir fev· sokak ilmi bir hayli derin olan Pa -
kalidelik yok. Otel adreıini verip ria'i, &'•yet çabuk ve kolay öğreni • 
bir takım caddelerden &ecenin ıeç yorsunuz. Ve bunu yaparken, heye
aaatinde geçmek. Fakat bu, Viya- canlı olduğunuzu, hi111ediyor ve 
na'da da, Pette'de de, Berlin'de de hiuettiriyorsunuz. 
böyledir. Otele &'irdikten sonra ise, Fakat bütün bu anlatmaia çalıı
kapıcmın yüzü ile verdi i oda fiya- tıfım ıeyler, Pariı'in bir ıahsiyet'e 
tı kadar sevimsiz bir ı tasavvur malik olduğunu Ye bu tahıiyeti 
edilemez. dünyanın her tarafına yaymıt bu. 

Hayır, Paris, birden açılıp, gÜ· lunduğunu, sadece teyit etmez mi? 
zelliklerini önünüze birden boca • Barhaa BELGE 

Diyanet işleri teşki /ôt kanununun 

bazı maddeleri değ işti ri J iyor 

Müftülerin maaşları arttırıldı 
Diyanet itlerinin vazıfe ve tetkilitını tayin eden kanunun iki 

maddesinin değiıtirilm ıi hakkında hazırlanmıt olan kanun mec
lisin umumi heyet ruzn mesine alınmıtbr. Bu layiha ile eıki kanu
nun birinci ve üçüncü maddelerine yeni hükümler ilave edilmek
te ve mevcut te,kilit, gorülen lüzum ve ihtiyaç niıpetinde genit· 
letilmektedir. 

Diyanet işleri reisliği m rkez teı • 
killtının bugünkü kadrosu kazalara 
kadar geniıliyen işlerin çok mühim 
ve mesuliyetli olan din işle i tedvi
re müsait görülmemiş ve bir is mua
vinliti ihdas edilmiştir. 

Sonra, diyanet işleri reis! 
güne kadar türk dilinde çık 
duğu 20 kadar eser vardır. B 
işleriyle de beş kişiden 
ilmi müşavere heyeti meşgu 
tadır. Reisliğin ilmi vazifr 
müşavere heyetinde toplann 
göz önüne getirilerek mü 
maaşları 80 liradan 90 liraya 
mıttır. İdari işlerde, halen 
ve yazı itleri müdürlükleri 

nin bu
mış ol -
r eşriyat 

rekkep 
olmak -
ınin bu 
olması 

irlerin 
ıkarıl -

maaş vaziyetlerine mUteallik hü
kümler illve edilmiıtir. Mucip sebep
ler layihasında bu husuı ıöyle ifade e
dilmektedir: 
"Taıra memurları meyanında taadül 

kanununun 19 uncu derecesinde onar 
lira maaşlı 277 adet müftü olup bun • 
ların bir çoğu en u yirmi yıldan faz· 
la bir zamandanberi bu maaıla çalıt -
maktadır. Bunların içinde 25, 30 ve 
hatta 40 senedenberi hiç fasıllaız müf
tülük yapanlar pek çoktur. Mesleki ik 
tidar ve ehliyetlere, rejim ve vazifeye 
sadakat ve bağlılıkları salim olan ve 
aldıkları cüzi maaşla aile geçindir -
mek ve ayrıca çocuklarını okutmak 

Yurtta hava Ege bölgesiyle Akde
niz kıyılarında bulutlu, diğer bölge· 
lerde umumiyetle çok bulutlu, ve yer 
yer yağışlı geçmi§tir. 2'1 saat içinde -
ki yağışların metre murabbalarına 
bıraktıkları su miktarları Lüleburgaz 
da 21, Edirnede 15, İstanbulda 23, Te
kirdağında 10, Bursada 7, Kocaelinde 
3, Bilecikte 1, Akhisarda 2, Turhalda 
47, Amasyada 31, Tokatta 19, Anka
rada 6, UJukışlada 4, Sıvasta 2, Dört
yolda 39, Sinopta 5 kilogramdır. 

Atletizm federasyonu milli takım 
atletlerini Balkan oyunlarına hazır -
lamak için 16 temmuzda ltıanbul'da 
yapılmak üzere beynelmilel bir mü -
sabaka hazırlamııtır. Bu müsabakala
ra Yunanistandan 5, Romanyadan 5, 
Mısır'dan 4 atlet davet edilmittir. 
Aynı zamanda vazife ile İstanbul

da bulunmakta olan bir ingiliz ve bir 
Amerikalı atlet de bu müsabakalara 
girmek için davet edilmişlerdir. Rüzgarlar Karadeniz kıyılarında 

şimalden diğer bölgelerde umumiyet
le garptan saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir . 

En yüksek ısılar İzmir ve Bod
rumda 30, Akhisar ve Nazilli'de 32 
derecedir. 

Ağaç Koruma 
Cemiyeti kongresi 

dün toplandı 
Ağaç koruma cemiyeti dün İzmir 

mebusu Rahmi Köken'in reisliğinde 
umumi toplantısını yapmıştır. 

Memleketin ağaçlandırılmasında 
ve cias meyva ağaçlarının yayılma ve 
yabanilerin aşılanmasında mühim biz 
metleri görülen ve bu sene yalnız An
kara civarında yüz bin aşı yaptıruak 
yirmi bin ahlatı Ankara armuduna a
ıılatan ve köylülere mal ettiren ve 
geçen sene de gene aynı mıntakada 

atılattığı beş bin ağacın bugün köy
lüyü meyvacılığa bağlıyacak bir tarz· 
da muvaffakiyetle netice vermesine 
hizmet eden cemiyetin devam eden 
müsbet faaliyeti takdirle karşılanmıf 
ve cemiyetler kanununa tevfikan ni· 
zamnamesini tadil ederek: 

l-a.u\a. ıUlC'1.IU•U. ~-,a-..4 ·~-•• ., ...... &.i&l• 

din mebusu Rıza Erten, Manisa me • 
busu Yaşar Özey, Konya mehıu H. 
Dikmen, devlet ıurası izasınd.-n Sü· 
reyya, orman umum mildürü Fahri, 
ziraat umum müdürü Abidin Ege, 
orman mütehassısı Kemal ve ziraat 
vekSleti fUbc müdür muavinlerinden 
Şevki'yi merkez idare heyetine seç
mi§tir. 

Milli Şefimizle Büyük Millet Mec
lisi Reisine, Başvekil ve Ziraat Veki
line ve C. H. P. Genel Sekreterine 
kongrenin tazim1erinin arzı kararlaş
tırılarak içtimaa nihayet verilmiştir. 

. 
gibi vatani ve milli vazifelerini yap
mak zaruretinde bulunan bu müftüle
rin maaşları da birer miktar yüksel • 
tilmiştir . ., 

Bütçe encümeninin, bazı ufak •efek 
değişiklikler yaparak tesbit ettiği cet
vele göre bugün Türkiyede mevcut 
müftüler sekiz ıınıf olarak kabul e • 
dilmit bulunmaktadır. Bunlardan iki
si 70 §er lira maaılı birinci, 2 si 55 er 
lira ile ikinci, 3 ü 40 lira ile üçüncü, 
16 ıı 35 er lira ile dördüncü, 25 i 30 ar 
lira ile be§inci, 35 i 25 er lira ile altıncı 
40 ı 20 ıer lira ile yedinci ve 285 i 14 er 
lira ile sekizinci ıınıftadırlar. Bu ıu -
retle TUrkiyede müftülerin sayısı 408 
e çıkarılmıı bulunmaktadır. 

Yapılacak müsabakalar şunlardır: 
100, 200, 400, 500, 5000. 110 mania 

koşuları ve uzun yüksek atlamalar, 
disk ve gülle atmaları bir bayrak ya
rışı. 

Bu müsabakalara türk atletlerinden 
şunlar çağrılmışlardır: 

İrfan (100, 200 metre), Cihat (100 
metre), Vedat (100, 200 metre), Fikret 
100 - 200 metre), Güven (200, 400), Me 
lih (400 metre), Cemal (400 metre), 
Galip (400 metre), Galip Darılmaz 
{1500 metre), Rıza Maksut {1500 -
5000 metre), Adnan (1500 metre), 
Mustafa, Hüseyin, Ali (5000 metre), 
Faik. Vasfi, Yavru, Süha (llO mania) 
Muzaffer, Ömer, Vakur (uzun atla -
ma). Süreyya, Jerfi, Polat (yüksek 
atlama), Ateş İbrahim, İrfan, Yusuf, 
Veysi, Arat (Gülle ve disk). 

Bu müsabakalarda iyi derece ya -
pan türk atletleri temmuz sonlarında 
Balkanlarda yapılacak bir müsabaka
ya gönderilecektir. Federasyon ağuı
to& içinde bir de macar atlet takımını 
memleketimize getirmek için teşebbü
se girişmiştir. 

Türkiye birincilikleri eylülün ilk 
haftasında !stanbul'da yapılacaktır. 
'Bu birincilik aynı zamanda Balkan o
yunlarına bir seçme olacaktır. 

ıenırıer araıı 

atletizm müsabakaları 
Önümüzdeki cumartesi ve pazar 

günleri Aydın'da (Aydın, Muğla, De· 
nizli, İsparta); Utak'ta (Afyonkara· 
hisar, Eski§ehir, Kütahya, Manisa); 
Bursa'da (Bursa, Balıkesir, Kocaeli, 
Edirne); Adana'da (Adana, Mersin, 
Konya, Kayseri); Samsun'da (Sam· 
sun, Trabzon, Ordu, Amasya, Sıvaı) 
atletleri arasında atletizm müsabaka· 
lan yapılacaktır. Bu müsabakalardan 
Samsun ve Upk'ta yapılacak olan bir 
ve iki temmuza rastlamaktadır. 

Bölgeler arasında yapılacak bu mü· 
aabakalar Türkiye birincilikleri için 
bir hazırlık mahiyetini haizdir. Atle
tizm federasyonu bu müsabakaların 
yapılacağı bu grup merkezlerine bi • 
rer müıahit göndermektedir. 

Seyhan ve Samsun bölgelerine Sa· 
im Seymener, Bursa ve U§ak'a İstan· 
bul bölgesinin seçeceği iki zat bera -
berce, Aydın'a Ankara monitörleri 
eŞrif ve Selahattin müşahit olarak 
gitmektedirler. 

Bu müsabakalardan Bursa'da yapı -
lacak olanlar bilhasaa mühimdir. Çün 
kü içlerinde milli atletizm takımında 

Bu sene yakacak buhranı olmıyacak 1 
.-

HükOmet şimdiden ba.zı 
tedbirler almaktedır 

Hariçten yurdumuza 

ton kömürün gümrük 
gelecek 55 bin 

resmi indiriliyor 
Bu ıene yabancı memleketlerden Türkiyeye ithal edilecek 

bin ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesine lüzum .. 
rülmüt ve bu maksatla bir kanun liyihaıı hazırlanmıttır. H .. 
meti böyle bir karar almağa ıevkeden imil, geçen ıene kömür t.
dariki huıuaunda halkın uğradığı mütküllerdir. 

ı Bu •ene buhran yaratmamalı ifil 
Vıkdlar Umum Müdürlüğünün 1 Bilindiği üzere orman kanunınad 

koyduğu hükümler dolayııiyle ~ 
(Ok güzel bir hareketi sene kafi miktarda odun katiyatı p • 

pılamamış, odun aatııı azalmıt ve bıl
na mukabil kok kömürüne olan illd • 
yaç, yerli fabrikaların istihsal kabili• 
liyetinin üstüne çıkmııtır. Bu yls • 
den geçen sene 20 bin ton kadar 119 • 
riçten kömür getirtmek mecburi;red 

Vakıflar umum müdürlüğü; kimse
siz yavruların sığınağı Çocuk Esir • 
&eme Kurumu Genel merkezinin Ke
çiören 'deki ANA KUCAÔI yavrula -
rından yukarıda fotoğraflarını koy -
duğumuz dört çocuğu yüksek tahsil
lerini bitirinceye kadar her türlü mas
raflarını deruhte ederek himayesine 
almııtır. 

Bu suretle Avrupa'da zenginlerin 
kimsesiz yavruların fotoğraflarını gö
rerek kendilerine manevi evlat edine
rek bunların tahsil ve terbiyelerini 
deruhte eden usullerin bizim memle -
ketimizde de tatbikine yardım eden 
Vakıflar umum müdürü Bay Fahri 
Kiper'e Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
... , ---'- ; • t..t .. ni ük anlarını aun • maktadır.~UtUn ~ng~Ilfçnıuu.ıu uu 

hayırlı yoldan yürümelerini candan 
dileriz. 

yer almıf, İrfan, İbrahim, Galip gibi 
birinci ıınıf atletler vardır. 

Süvarilerimiz 
isvl~reye davet 

edildiler 
laviçre binicilik sporları federas -

yonu merkez komitesi Beden Terbi -
yeıi Genel Direktörlüğüne gönderdi
ii bir mektupla süvarilerimizi Bal 
ıehrinde 6, 7 ve 8 birinciteırin 1939 
tarihinde yapılacak olan beynelmilel 
binicilik müsabakalarına davet etmiş
tir. 

Müsabakalar Bal şehri Renverein 
tetkilitı tarafından organize edilmiş
tir. Komite, 1940 olimpiyatlarına bir 
hazırlık olarak yapılması mukarrer 
bu müsabakalarda türk süvarilerini 
aralarında görmekle bahtiyar olacak
larını bilhassa kaydetmektedir. Be -
den terbiyesi genel direktörlüğü bu 
teklifi alakalılara bildirmiştir. 

1 

baş göstermişti. 

Geçen sene ağu&tosun sonunda S&o 
mikok fabrikasının 35.000 ton kadar 
kömür stoku vardı. Halbuki busen .. 
aynı ay sonunda 7000 tondan fazla ol
mıyacağı anlaşılmıştır. Bunun bari • 
cinde geçen seneden bu seneye devre
dilmiş tüccar elinde takriben 14 biti 
ton ecnebi ve 20 bin top kadar da yer
li kömür bulunduğu tahmin edilmek
tedir. 

Buna sömikok fabrikasının bir ... 
nelik istihsalcitı olan 55 bin tonu da ili 
ve edecek olursak önümüzdeki kış bat' 
langıcından gelecek sene kış batl&Jl • 
ğıcına kadar gazhanelerin kok istihd
li olan 30 bin tonla beraber 126 bin toO 
kok kömürü istihlaki karşılamak iis8'" 
re memlekette mevcut bulunacaktır. 

Bu seneki ihtiyaç l 80.000 ton/ 
Buna mukabil yapılan hesaplara .. 

sarfedilen kömürün de HO bin tOOS 
baliğ olmasına göre bu seneki ihtip • 
cın 180 bin tondan aşağı düşmiyeceli 
anlaşılmaktadır. Mevcudla bu ihti,.S 
arasındaki fark 55 bin tondur- Menile• 
lekette kömür darlığına mahal bırak 
mamak için hükümet bu sene erkeıı • 
den tedbir almak lüzumunu duymut 
ve bahsettiğimiz kanun layihasını da 
bu maksatla hazırlamıştır. 

İthaline zaruret görülen bu SS bi - -
mi ile getirildiği takdirde ve bir toıı 
nun İstanbul çif fiyatı da "15 - 16 ~ 
bulunduğuna göre İstabul'daki dep0-11 
satış fiyatı ton başına 30 lirayı bul • 
maktadır. Halbuki yerli kömürün to" 
nu lstanbul'da bugün 21 liraya aatıl • 
maktadır. Arada, dışardan getirild 
olan kömür aleyhine 9 lira gibi büyilk 
bir fark vardır. 

Hükümet bu farkın daha mutedil bir 
hadde inmesinde zaruret görmüt '99 
bir ton yabancı kömürün en çok 25 11• 
raya satılabilmesini temin için ıill!D • 
rük resminin indirilmesini mu~ 
bulmuştur. Bugün meri bulunan gÜID" 
rük kanunu kömürün bir tonundaO 
7,5 lira resim alınmasını imirdir. 
Eğer bu resim 2 liraya indirilecek 

olursa o zaman hariçten getirilecek 
kömürün bir tonu 25 liraya kadar I& • 

tışa çıkarılabilecektir. Zaten kanun da 
kömürün tonundan alınan 7,5 lira ni
min 2 liraya indirilmesi makaadiyle 
İcra vekillerinin vermit olduğu kara • 
rın tasdiki için hazırlanmıştır. 

dan görülmektedir. 
İki maddeyi değiştiren 

mudürlüklerde de maaıı 
yükseltmiş ve bir katiplik il 
tir. Muamelcit ve sicil kal 
de işlerin mevcut kadro ile y 

iha bu 
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Cif İstanbul fiyatı 16 lira olan bir 
ton yabancı kömürün müstehlik ellne 
varıncıya kadar gördüğü zamlar gilJDe 
rük resminden başka oktrova, Dizber• 
ko ve rıhtım ücretleriyle 19.36 lirayı 
bulmaktadır. Bundan sonra da fiyata 
muamele vergisi, gümrük muameı..I 
ve masrafı, tahliye, depo ve aair mM .. 
raf, finansman, bo§Clltma maıraflanm 
ilave etmek icabetmektedir. Bir ton 
başına 1 lira da kar ilave edilecek ol\U' 
aa bir ton kömür tam 25 lirayı bulmak 
tadır. 

ıı güçlüğü nazarı dikkate a mıı, bu 
işlerde çalıştırılan memurla ın maaş 
kadrolarıt vazifelerinin eh ıyetiyle 
mütenesip bir dcı eceye yük ıtilmit -
tir 

Kadroya ayrıca ve muva ıt namı

ile idhal olunan memurları •öreceği 
iş ve ithal sebebi de mucip ebepler 
layihasında şoyle izah edilı .etedir : 

'Sırf ticaret maksadiyle gelişi 
güzel bas•ırılmakta olan ta imlerde 
, akitlerin ve bayram günler n biri -
bırine karıştırıldığı ve hiç b 
gerine uymadığı görülerek nun iı-
Jahı için rasatane direktörlü ile ya-
pılan muhabere neticesinde anet iş 
]eri reisli ğince her sene yal ı İstan
bul için değil, bütün memlek e ıamil 
olmak üzere muayyen vakit e , bay -
ram günlerini ve aybaşların österir 
dürüst bir takvim çıkarılma na ve 
bunun için de heyet ilmin~en Y~~ı~k 
mezuniyet imtihanı vermış bırının 
muvakkit nemiyle vazifedar edilme -
sine lüzum hasıl olmuş ve kadroya 
iliive edilmiştir. • 

Diyanet işleri reisliğinin taşradakı 
teş;ı:ilatı da düşünülmüş ve bunların 

Aşk yüzünden ( ! ) 
Ulus'ta okumuı olacaksınızdır: 

lııtanbul'da delikanlının biri, boıu· 
na giden genç bir kızın yanına ıo
kularak: 

- Ben sivil poliı memuruyum; 
sizin vaziyetinizi ıüpheli buldum. 
Beraberce karakola gitmemi• 1'
zımt 

demiı. Kızca;ız, galiba biraz kork
muı, bir haylı da inanmıı ve bu .a
bıta I memuriyle berahr, karakola 
doğru yürümeğe bllflamıı. 

Fakat uhte polis memuru kızı ka
rakola değil, Gülhane parkına gö
türerek tenha bir tara/ta üa.rine 
.;aldırmağa kalJcıımıı. 

HikiJ ede tehdit, randevü, erteıi 
günü yakalanıı gibi bir takım ..ı
halar daha var. 

Fakat ıimdiye kadar aıJcın bu tür
lüsü, hele ilim sıkın buna hnzeri 
görillmüı değildi. "Aık yiJzllnden., 
kendisini sivil polis memuru yapan, 
gene "afi yiJ:slJnden" GiJlhaae par
kını karakola 'eviren bu pıkın de
likanlı, acaba, kendisine kanın kı • 
za: 

- Sizi lcanun namına seviyorum! 
diyerek mi ~önllJna ı,mııtır? 

T. t. 

StaJyom •ıralarının boytıfl! 

Tanıdığım bir delikanlı dert 
yandı: "İngiliz futbol taknniyle 
yapılan iki maçta da bulundum. 
Birinci mevkie, yahut locaya otur· 
mağa bütçem müsait değildi. i
kinci mevki aldım. Fakat l'aliba, 
bu ikinci mevki bilet, bana birin· 
ciden de daha pahalıya geldi. Bu
radaki sıralarda berbat bir boya 
var ki inıanda ne üst bırakıyor, ne 
baı." 

- Peki, bunu bana niye söylü-
1oraun? dedim. 

- Küçük bir fıkra yazarsanız, 
belki bu derele bir çare bulurlar! 

Mihver - T attaı-avalli! 

Bundan bir kaç aene önce Ba1 
Muaolini, bir nutkunda .. Demok
rasinin vücudu çüribnüttür; onu 
çiineyip geçmeli" mealinde bir 

söz söylemitti. 
Geçenlerde Danziı'de dehıetli 

bir nutuk aöyliyen Bay Göbbelı de 
hakiki demokrasinin Almanya'da 
olduğunu ili.n ediyordu. 

Mihverin bir ucunda demokra
ıi, öteki ucunda demokruiye düt· 
manhk! 

O halde mihver, &'İl &'İde, tatta· 
ravalli'ye benzemektedir. 

Rakının zararlarından! 

lıtanbul'da Küçükpazar'da iki 
arkadaı kavgaya tutupnuılar •• 
birisi elindeki rakı ıit .. ini kaldır
dığı gibi ötekinin kafaama indir
miı. 

lnaanm methur bektaıi hikaye
sinde oldufu l'İbi 

- Şite dolu ma idi, bot mu İ• 
eli? 
diye aoracaiı 1'•11,.r. 

Rakmm ale7hinde ıimdiye ka· 

dar bir haylı sözler söylendi, de
rec .. inin indirilmesi İstenildi. Bu 
döiüıten aonra bu nesnenin bir 
zaran daha olduğu anlatılıyor. 
Hem bu zarann, derecesi yirmi 
bire de indirilse, önüne geçilemi
yecekl 

Etıbba! 

Doktorluk bizde oldukça eski 
bir meslektir. Onun için doktor 
kelimesini de, hekim kelimesini 
de bütün halk tabakaları bilirler. 
Hal böyle iken, hala, lstanbul 
hekimler birliğinin "Etıbba oda
sı,, ismini taııdıiını görüyoruz. 

Bol bol karıılddan olduğu hal
de hali bu arap cem'i müke.••
ri'ne "etıbba" kelimesine ne lü
zum var? 

Tabiatin ıİn•İ intikamları mı? 

lngiltere'de bir zamanlar bah
riye nazırlığı etmit olan bir zat, 
Tetia faciası dolayısiyle yazdığı 
bir makalede inaanların tayyare
yi ve deniza]tı gemisini tabiatın 
rafnıma ric:uda getirdiklerine, 
onun için tabiatın bu vasıtalardan 
daima intikam almak istediği
ne itaret etmitti. 

Şu halde, kua bir müddet içe-

Hükümetin böyle kıt batlamadan 
hir kaç ay eve! almış olduğu kararla 
bu sene memlekette yakacak buhranı• 
nın önüne geçilmi§ bulunmaktadır. 

ÇAGRI 
X Adliye Encümeni bugün uat 

14,30 da toplanacaktır. 
X Maliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X İktısat encümeni hugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X İskan kanunu muvakkat encil· 

meni bugün saat 10 da toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa encümeni bugln 

saat 10 da toplanacaktır. 

risinde bir amerikan, bir İnl'İlİSt 
bir fransız denizaltı l'emisinia 
feci surette batması, tabiatın ao'J• 
suzca birer intikamı mıdır? 

Her halde insan oğlu, azmi ft 
sebatı sayesinde yakında btı tfİllıo 
lü sinai intikamların da önw. 
geçecek tedbirler almakta lwa 
etmiyecektir ! 
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~OLITIKA 
iki ziya~~;·~ .. ·~~;~~~·~·;" 
~ S... hafta içinde Ankara'yı iki 
.. itt~ llliıafir ıereflendirmiıtir: 
~ a 1 Roınanya'nın Hariciye Ve
Jt..i : C.fenko ile kardeı Mmr'm 
..... Cl~e V~k.ili Abdülfetta~ Y~hya 
ıar..ı~ er ~kı muhterem mııafır de 
!._ "tlerdır ki haklarında gösteri· 
)tre~~dan kabul, bu nevi resmi zi
'l'de gösterilmesi mutat olan 
lllıt, . ?ler ıneraaimin hududunu aı· 
~e 1~ ~ariciye vekilinin temsil et
~ d 11 lllılletlerle türkler arasında-

DÜNYA HABERLERİ 
Sanghay'dan Tiençin'e iki vapur 

dolusu yiyecek ve sebze gönderildi 
Kral Karol ISTANBUL Gazeteleri 

Eğlence organizasyonu 

İngiliz tabası şehri SB!,~~~~i~.~.~~!~ Fizik kaidesi gibi fer ah kaidesi 
Dikkatler ıutunu : 

"Resmi bir ağızdan bildirildi: 11-Beş se
nede beıt bin ogretmen, muallimlik mea
legini terkederek ba!ika işlere ıı:itti-

Oat) •• ı_ • • h-
~ :-- namma samımı teza ur 
l6' J'•tiai almııtır. Bu tezahür bü
~ -.a)~Perver memleketlerde mü -
lı._: ~!er uyandınnııtır. Çünkü 
tt "11 •ıJaret de anCAk yakın ıark
~- iıtikrarına ve aağlamlaı • 
~ Yardım edebilir. Türkiye, 
.._..!-raftan Sadabat paktı ve ana • 
~· doıtıuk münaıebetleriyle ce
~ büyük bir milletler kütlesine 
kitti ır. Diğer taraftan da Balkan 
~le Balkan milletlerine bağ
'"- tır .. Türkiye de. bu _iki l"_'IP a
~ da bır bağ vazıyetındedır. A· 
ı...._~ınca arap ve İranlı kardeı· 
~e ıeviıiriz. Yukarı bakınca 
~ ı dostlanmızla anlaşınz. B. 
~ tıılc~ ve Abdülfettah Yahya Pa
~ ••Yaretleri böyle görüşme, an· 
~U ve aeviıme için iki vesile teı· 
~tti. Ve bütün barıı seven mem· 
~ ler de bu ziyaretleri böyle ka-

t k t lıJ b 1 d ~::~~~uhu:::~;~as:ç~~;:şt~r~rgisi dün 
Romanya'dan başka, Fransa, Al-e r e mege aş a 1 manya, İtalya, Yunan;stan ve Bulga· 

Nasihatle: - Aman rica ederiz, kılçı
iı çok rıdası az meslekte kalın~ - de -
mek olmaz. Fizik kaideıi ribi bir refah 
kaidesi de vardır: Cümhuriyet için.de 
insanları bir yandan öte yana ıeçirtir. 
Şimdıkinin tamamiyle aksi ıeralt yarat· 
malı. Öyle ki, bu sefer de münevverle • 
rimiz diıı:er meıleklerden muallimliğe 
nakil için can atsınlar. 

,;t-iıtir. 
t...:_ alıuz otoriter devlet matbuatı 
~ap ve garip olduğu kadar da CÜ· 

1._ iatiına teşkil etmektedir. Bu 
~tetel~r bilhaaıa Gafenko'n~ An· 
~" .••Yaretini Romanyaya hucum 
Ilı bar vesile addetmiılerdir. Al· 
~ lf&zetelerini hiddetlendiren 
ltriıa le, ziyaretten ziyade görüıme
' l&ınimi atmosfer içinde yapıl
~ ~e Balkan paktmın canlı oldu
d' 1lll bu vesile ile tebarüz etmeıi • 
-::· Alınan matbuatı Balkan paktı
dlt'tıı..~~Yıfladığına kendilerini inan • 
~ ;tlardır. Ve bunu okuyuculan 
4~ de telkin etmektedirler. 
~ ınatbuatmm birkaç hafta e
~ • Yazdanna bakılacak oluna, 
tı.._ eıako'nun ziyareti Balkan pak • 
~ zafmı tebarüz ettirecekti. ı .. 
~'dan sazeteaine söz de "ha
\ , .. ~ J'ollıyan bir zavallı alman mu-

~ '~Jı:~fer-j;iiıtti:ı .. · zayıtladıgmı 
ı, ~tiİı-lü anlamıyorlar. Hele bir de-
~fenko gelain de görürler! 

--· C.fenko ıeldi. Buradan da Ati
" J'a ıitti. Bu temaalarm ne dere • 
l. -...uni bir hHa içinde yapıldı
'-' 1'eJ'dandadır. Bu manzara karıı· 
._da alman ıazetelerinin yazıları 
--~~~ ıukutunun if adeai olarak alı-

Qtlar. 

~PaJıat Cafenko ziyareti münaae
if '1le yazılanlar hayal ıukutunun 

t.deai iıe, Abdülfettah Yahya Pa
~ ziyareti veıileaiyle ileri ıürü
~ fikirler ıüpheaiz bariz bir ıaı
-:••iın eseridir. Anadolu Ajanıı • 
t •erdiği bir habere göre, Nazi 
~teleri, bunda Türkiye'nin arap 
ı~ leketleri üzerinde emperya
ta.~. emellerini aezmekte ve bu 
~""llleketleri tehlikeye kartı teyak
~· davet etmektedirler. lmpara
..,_\ia ~ zamanında türklerin arap ve 

İngiliz sefirinin Tokyo' daki tetebbüaü 

vaziyette hiç bir değiıiklik yapmadı 
(Ba~ı ı ıncı sayfada) 

mıştır. Craigie, İngiliz imtiyaz mın • 
takasına iltica etmiş olan dört tethiş
çi teslim edilse bile meselenin halle
dilcmiyeccğine ve Çin'in icabında in· 
giliz makamlariyle teşrikimesai me
selesinin esaslı surette yeniden tetki
ki lazım geleceğine dair Tiyençin'de 
japon ordusu namına söz söyliycn bir 
zatın bu beyanatına Arita'nın nazarı· 
dikkatini cclbetmiştir. 

Londra, Pari• ve V CJ§İngton 
tema• halinde 

Japonya hükümcti, bu hususta ka· 
ti bir teşebbüste bulunmadığı için bu 
meselenin mahallinde halledilebilece
ğini henüz ümit ediyoruz. 

İngiltere hükümeti Japonya hükü
metinin esasen son derece nazik bir 
safhaya girmit olan müşkülat ve ihti· 
tatları arttırmak istemediğinden e
mindir. 

İngiltere hükümcti, Faris ve Va -
§İngton hükümetlcriylc sıkı temas 
halindedir. 

lngüiz kabine•inin toplanh•ı 
Londra, 21 a.a. - "Prcss Associa -

ıon,. bildiriyor: 
İngiliz kabinesi bu sabah haftalık 

toplantısına yapmıttır. Tokyo'daki 
İngiliz büyük elçisi ile japon hariciye 
nazın arasında yapılan mUllkata dair 
dün akpm gelen raporu nazırlar tet· 
kik etmi§ ve hariciye nazırı Lort Ha-
1\'faks da _;aoon büvük clcisivı,. ,, .. _,..,_ 
t gı muıaKa'L na11.Kın a zan t vcrmış-

tir. 
Na.zırlar moıkova müzakerelerinin 

bugünkü aafhaıını da tetkik eylemi§· 
lerdir. 

V aziyetfe değiıiklik olmadı 

Londra, 21 a.a. - Salahiyc:ttar bir 
membadan bildirildiğine göre Arita 
ile Craigie arasında yapılan görüşme, 
vaziyette bir değişiklik husule getir
memiştir. Çünkü Ari ta. japon hilkil -
metinin vaziyetini bildirmemesi ve 
Tokyo'nun Ticnçin itini mahalli bir 
hadise mahiyetinde telakki etmesi ka
bu edip etmediğini söylememiştir. 

Yakında bir müllket daha yapıla
caktır. Bu münasebetle japon harici
ye nazınnm Japonya'nın vaziyeti 
hakkında malı'.'imat vereceği ümit e
dilmektedir. 

Tiençin'den harelıet eden 
İngiliz lilonı 

Tiençin, 21 a.a. - 100 ingiliz kadın 
ve çocuğu bu aabah Chingwantao ve 
Peitaiho'ya gitmek üzere vapura bin -
mitlerdir. 
Buğday, un, sebze ve yemiş yüklü i

ki İngiliz vapuru, Şanghay'dan bu sa
bah Tiençin'e hareket etmiıtir. 

Tiençin'deki askeri ve mülki japon 
erkanı, ingiliz imtiyazla mıntakasma 
karıı takip edilecek hattı hareket hak
kında bu sabah mühim bir konferans 
yapmışlardır. 

yor. Amerika Hariciye Nazırı Hull • 
ün geçende matbuata vukubulan beya
natı Vaşington hükümetinin de dola
yısiylc Ticnçin ihtilafiylc alakadar ol 
duğunu ve bu ihtilaf genişlediği tak
dirde lakayt kalamıyacağını gösteri
yor . ., 

Niyuz Kronikl'dc Bartlett, japon 
generallerinin Çan - Kay - Şck'in in
hizama uğramasından ziyade beynel
milel mıntakaların kaldırılması için 
bütün kuvetlcriylc çalışınağa karar 
vermiş göründükleri kanaatini izhar 
ediyor. 

ikinci Amerika prote•toau 
Vaşington, 21 a.a. - Hull. matbuata 

beyanatta bulunarak Dooman'ın Amc 
rikalılara ait binaların japonlar ta
rafından bombardıman edilmesini A
rita nezdinde yeniden protesto etti
ğini söylemiştir. 

Amerika tavaHut tehlil etmemi, 
Tokyo, 21 a.a. - "Domei" Seliihi -

yctli japon mahfillerinde beyan olun
duğuna göre, Ticnçin hadisesi hak· 
kında Dooman asla Amerikanın ta· 
vassutunu teklif etmemittir. Bu hu
susta işac olunan haberler herhalde 
şundan ileri gelmiştir. Amerika işleri 
bürosu Gaimuşo'ya müracaat ederek 
hidisenin halli için İngiliz hükümcti
nin Uç kişilik bir hakem heyeti teıki· 
lini düşündüğünü bildirmiştir. 

Franaa'nın va:zileai: İngilizlere 
tam yardım 

n --:ft ?1 =ı . a . - 'T'i~ıı r. in meselesi 
hakkında "Jur0 aazeteai aiyqr ki: 

"Bizim için 9bife çok udedlr: O
radaki menfaatlerimizin az çok tehli
kede olup olmadığını düJünmeden in
giliz dostlarımıza tam ve kati bir yar
dımda bulunmalıyız. Amerikanın da 
aynı suretle hareket etmesini temen
ni ederiz . ., 

Figaro şöyle yazıyor: 
"Amerika hldi•elcri, gösterdiğin -

den daha yakın bir ıurctte takip edi
yor. Filhakika umumi harpten aonra 
lngiltcrenin Amerika dostluğuna Ja· 
ponya ile olan ittifakını feda ettiğini 
amcrikalılar nasıl unutabilirler?,, 

Amerika ıiddetli bir prote•toda 
bulundu 

Epok gazctesidc şöyle yazıyor: 
"Amerika'nın Japonya nezdinde yap 

tıfı protestonun çok tiddctli bir li • 
unla vukubulduğunu öğreniyoruz. 
Amerika bu ıurctle İngiltere ile J a
ponya arasında yalnız tavassutta bu· 
lunmakla iktifa etmiycceğini ve fa. 
kat oralardaki Amerika haklarını da 
müdafaaya katiycn azmetmit bulundu 
ğunu göstermit oluyor. Uzak Şark'ta 
vukubulan hadiseler, İngiltere derece 
ıinde Fransa ve Amerika'yı da alaka
dar eder. İıtc bunun içindir ki, üç 
devlet arasında tesanüt her zamandan 
ziyade kuvetle teeyyüt etmiı bulun. 
malıdır ... 

I ngiltere T iençin ablulıuını 
kabul etmiyor 

ristan'ın da iştirak ettikleri bu sergi
nin küşadı münasebetiyle bir nutuk 
söyliyen iş nazırı Ralea, sergiye işti • 
rak eden memleketlere teşekkür et
miş ve Romanya'da kıralın teşebbüsü 
ile vücuda getirilmiş olan bu yeni 
teşkilatın yeni rejim çerçevesi içine 
girdiğini ve büyük sosyal inkılapla
rın bir faslım teşkil eylediğini bil
dirmiştir. 

Kıralın nutku 
Kıra] Karo], söylediği cevabi nu

tukta ,ezcümle demiştir ki: 
"- Bugünkü rejim ameleye karşı 

bir baba şefkatiyle hareket etmemez
lik edemezdi. Filhakik.ı işçilerin ha
yatı yalnız maddi ihtiyaçlardan te
rekküp etmez. Biz, işçilerle bütün 
müstahsiilerin bütün hayat ihtiyaçla· 
rının ahenkleştirileceğine inanıyo

ruz. Bu sergi romen amelesinc, çalış· 
masından sonra, yeni bir hayat temini 
için yapılan gayretleri isbat ediyor. 
Ben bu fikri büyük memnuniyetle ka 
bul ettim ve ümit ediyorum ki, romcn 
ameleleri de, bu hitaba bütün kalple
riyle cevap vererek. bu hareketin he • 
defini anhyacaklardır. 

Ben, amelenin çalışma kuvctine ve 
vatanperverliğine itimat ediyorum. 
Vatanın istikbali. büyük bir mkiyas -
ta, bunların vicdanına ve çalışmaları
na dayanmaktadır.,, 

Sir Strang 
B. Molotof 'la 
bir görüşme 

dün 
• 

yenı 

yaptı 

Pöti ParizJıQn 'Q göre 

Görüşmefer müsait bir 

cereyan aldı 
Moskova, 21 a.a. - Molotofla İngi

liz ve fransız büyük elçileri ve Villi
am Strang arasında bugün yapılan 
görüşme iki saat sürmüştür. Görüş -
medcn sonra hiç bir beyanat verilme
miş olmakla beraber İngiltere büyük 
elçisinin Baltık devletleri hakkında 
yeni bir fransız • ingiliz formülünü 
verdiği tahmin edilmektedir. Moloto
fun bu görüşmeler neticesini §imdi 
siyasi büroya tebliğ edeceği ve ceva
bını perşembe sabahı vereceği bildi -
riliyor. 

B. Çemberleyn'in izahatı 

Aziz mi saf irim iz veıileıiyle 
Fazıl Ahmet Aykaç, bu başmakalede, 

Mısır hariciye nazırının memleketimizi 
ziyareti, bize pürüzsüz bir zevk ver • 
mekle kalmayıp, gözlere daha geniş bir 
ufuk gosteren ve gönüllere daha derin bir 
memnuniyet veren bir hidise olarak ta
rif ettikten sonra, muhterem hariciye na
zırının memleketimizi ikameti esnasın.da 
çok hayırlı temaslar olacağı şuphesiz bu
lunduğunu, bu temaslann, pek sevdiği • 
miz mıs!!lıl.~r.la maddi ve ma.nevt bağla
rımızı busbutun gerçekle:stireceğini ıöy
lüyor. 

SON POSTA 
Kitap, hayat ve devlet 
Muhıttin Birgen, (Her giın) sütunun

da, hayatı kitap sayfaların.da geren mü -
nevverlerin, türk toprağında aranmış ha
kikatlar, türk toprağiyle izah edilmiı hl
diselerden uMak kaldıklarını, osmanhnın 
her şeyi ıı:oıcte arıyan \' e i"kle izah eden 
münevveriyle bunlar arasında, türk rr:e • 
selelerinin mütaleası bakımındım çok 
biıy!ik bir fark olma.dığını ıöyluyor, iyi 
bir türk munevverinın, garp kitaplarını, 
memleket hayatına Utbik etmek şartiy
Je okuması lüzumunu ileri ıürerek Ata -
ütrk'ün .. Biz bize benzeriz" düsturunu, 
Türkiye kitabını Türkiye toprağı üze • 
rinde yazmak icap ettiiini anlatmak i -
çin soylcdiğini izah ettikten ıonra, ıözü 
gene ısahadetname meselesine getirerek 
kitap ve ıahadetnameyi müdafaa eden 
munevverler zümresine, bu memleketin 
efendisi ilin ettiğimiz köylünün ne za -
man şahadetname alacağını soruyor ve 
türk cümhuriyetinin hakiki halk cümhu
riyeti olarak tekimül etmesi, türk top
rağı üzerinde türk hayatının hakikatlerini 
yaratmakla meşgul olan lı:litlenin tedrl • 
cen devlet kadrolarına daha ıı:eniı milı: -
yasta hulQl etmeıiyle mümkün olacağı • 
nı ilive ederek barem bahsindeki nokta
J'I nuanaı mfidafaa edi7or. 

Bulgaristan iki ihtiyat 
sınıfı silah alhna 

... 
çag1rıyor 

Sofya 21 a.a. - Harbiye nazırı bu 
akıam gazetelere verdiği beyanatta i
ki piyade ihtiyat aanıfınm yirmi eün· 
Jük bir devre için silah altıruı çağrıla
cağını bildirmiş ve bu çağrılmanın ih
tiyatların yeni harp malzemesiyle ün
siyet peyda etmeleri ve aakeri bilgile· 
rini tazelemeleri maksadına matuf bu
lunduğunu ilive eylemiştir. 

Uzak Şark müdafaa 

konferansı bugün 
Singapurda toplanıyor 

Londra, 21 a.a. - Singapurdan bil • 
diriliyor: 

Londra, 21 a.a. - Çcmberleyn bu. 
gün avam kamarasında yaptığı beya
natta Moskova müzakerelerinin mün
hasıran Avrupa vaziyetine ait bulun
duğunu teyit eylemiştir. 

GörÜfnteler mü•ait bir cereyan 
aldı 

Paris. 21 a.a. - Moskova ile yapıl -
makta olan müzakerelere dair Figaro 
gazetesi şöyle yazıyor : 

Yarın amiral Percy Noblcin başkan
lığında burada toplanacak olan "mü -
dafaa konferansı., harp vukuunda in
giliz • fransız kara, deniz ve hava ku
vetlcrinin telif ve tanzimi hakkındaki 
planları tetkik edecektir. 

Konferans kara, deniı: ve bava için 
üç tali komite teşkil edecek ve ekseri
yetle komiteler çalıımıya devam ede
rek zaman zaman komitelerin karar • 
lannı telif için umumi heyeti topla . 
nacaktar. 

Tiençin ingiliz garnizonu kuman -
danı bu sabah japon kuvetlcri kuman
danından bir millSkat istemi§tir. 

Londra, 21 a.a. -Çcmberlcyn bugün 
avam kamarasında Tiençin vaziyetini 
izah ederek ezcümle demiştir ki: 

"Bu müzakerelerin en büyük hata
sı evciden ilan edilmi~ ve uzun müd
det aleni sahada cereyan etmiş olma
sıdır. Ancak 9ımdidir ki, diplomaıi • 
nin mahremiyeti içinde cereyana bat· 
lamıştır. Bundan herkes memnundur.,, 

Pöti Parizyen diyor ki: 

.... Matbuat St:rvısı 

Mısır ve Türkiye elele verme:;e 
niçin mecburdurlar? 

Emekli General H. E . Erkilet, bu baş
lık altında yazdıgı makalede türklerle 
mısırlıları birbirine bağlıyan şey, yalnız 
bir kaç bin senelik çok eski tarih ve ırk 
munasebetlerl olmadıtmı söyliyerek her 
iki devletin doğu Akdenizdelci çoğr:ıt l 
durumlariyle menfaatlerinin benzerli • 
ğini tebarüz ettirdıkten sonra Mısır ha • 
riciye Nazırının Turkiyeye ıı:elmesinin 
asıl sebebi, balkanlarla doğu Akdenizde 
esmesi melhuz fırtınaların, Tur.kiye, Bü
yük Britanya ve Mısır devletlerini müı
terek tedbirler duşunup almıya mecbur • 
etmesi olduiunda şüphe bulunmadığııu 
kaydediyor. 

İster inan ister inanma 
Bu ıütunda aynen : 
"Bir arkadaşımız anlattı: -Akrabam

dan biri çocugunu sünnet ettiriyordu. 
Bu munasebetle hediye olarak 26 liraya 
ufak b ir radyo alıp goturmüştüm. Çocuk 
sıinnet olalı iki buçuk seneyi geçti, ı;o -
cuğun babası evelki gun evime uğra • 
mıştı "Postaneden dönüyorum senin oi
luma verdiğin radyo için buıı:ün de ü -
çüncü on lirayı verdik dedi., 

Denilmektedir. 

SON TELGRAF 
Balkanlarda son vaziyet ve 
Bulgarlar 

Etem İzzet Benice, Romanya hariciye 
nazın Gafenkonun Atina donüıü aezete
cilere yaptığı beyanatın, balkan birliği 
bakımından tamamiyle tatminkir olduğu
n~ yazdıktan ıonra bu beyanatın Bulıa
rıstanı da ali.kadar eden bir cevap ol • 
duğunu ve bu suretle arazi terki aure • 
t iyle Bulgaristının Yunanistan ve Ro -
manya tarafından tatminine ull lmkln 
bulunmadıiını kaydetmektedir. 

HABER 
Havalara bofanan bir millet 
doğuyor 

M. Dalkılıç, Türkkuıu filosunun bir 
ıı:enç kartallar kümesi ıibi vatansemaları 
üstiinde mağrur bir tur yapmakta oldu
ğundan bahıeden yazııında, orta okul 
cençliğini davet eden TürlckuJU ıenel 
direlı:torlüiünün sesini, yavrularını tan· 
Jara çaiıran bir kartal sesi cibi duydu -
fwuıuu kaydetmektedir. 

B. Gafenko BükreJ'te 
BUkret. 21 a.a. - Hariciye nazın 

Gafenko bugün öğleden sonra Anka· 
ra ve Atina ziyaretlerinden Blikreşe 
dönmüıtür. 

Türkkuşu filosu 
Adana' da 

Adana, 21 a.a. - Bu sabah 7.40 da 
Konyadan hareket eden Türkkuıu fi· 
losu Karaman, Silifke, Merıin Tar • 
ııus üzerinden geçerek 9.40 da Adana· 
ya inmiştir. 

Meydana vali, tüm komutanı, bele • 
diye reisi, gazeteciler, mektepliler ve 
bütün Adanalılar tarafından hararetle 
karşılanmıştır. 

~ilo hava müsait oluraa yarın Kay • 
senye hareket edecektir. 

Silo teknik heyeti 
reisliği 

Siloların işletme ve inşaat itleri 
ile uğraşmak üzere teşkil olunan ıilo 
teknik heyeti reisliğine Ziraat Veka
leti ıilo komisyonu teknik büro reisi 
ve devlet demiryolları yol ve mcbani 
dairesi eski fen hcy.:ti müdürü Y. 
mühendis Fuat Pekin tayin edilmiı
tir. 

Antakya'da neşeli 

bir ziyafet 

> •uırıan alemi üzerinde hüimi • 
a_'t kurmalarına en çok taraftar o • 
ı._,' Almanya idi. Çünkü Almanya 
İır lliifuzu kendi politikası namma 
~ ıı...ar etmeği düıünüyordu. Fa· 
' büyük harp, bu politikanın ifli
~lln etmiıtir. Türk mukadder&• 
._.. idaresi. macera arkaamda ko • 
l'a., •damlarm ellerinden çıkıp da 
1 "'Iİıt ve ileriyi gören devlet adam· ;:111 ellerine intikal edeli vaziyet 
İırıcatniyle deiitmiıtir. Biz kendi 
> ı lalimize ne kadar kıymet •eri· 
"-~~. cenuptaki arap kardeıleri· 
"ı~:tlll iıtiklallerine de o derece ehe
~r•t vermekteyiz. Kemalizm, türk 
le !•ti için bir bak olarak iıtediii 
... '• b&Jka milletlerden eairaemez. 
11111 • 
•t. 'lll tıarUDJz budur. Bir kal'lf a· 
v., topraimda sözümüz yoktur. 
.. e bunu araplar da biliyorlar. Bu ...... 
ıı •Jette alman matbuahnm em· 
.:'t•lizm ianatlan arapları korku· 
-._ ~ .... Belki güldürür. Belki yakm 
" l'ltta bir emperyalizm tehlikeai 
~l'dır. Falrl'\t bu, türk emperyaliz • 
l' .. d~iil, baıka emperyalizmdir. Ve 
il "r~ye'nin bu bahiıteki rolü, bu
t~ .lllkitafmı önlemek için alman 
'et ~ırlere yardımcı olmaktan iba-

tır. 

A. Ş. ESMER 

Japon konsolosu, dün ingiliz ve 
japon konsolosları arasında görütülcn 
meseleler tekrar edilecekse japon ku
mandanının bu huıusta hiç bir taviz
de bulunmayacağım ingiliz kumanda
nına ihtar eylemittir . 

Japonlar İngilizlere lena 
muamele etmiyorlarmlf 

Tokyo, 21 a.a. - Tiençin'deki ja . 
pon makamları, japon polisinin euya 
ingiliz tebaalarına fena muamele et
tiklerine dair yayılan haberleri kati 
olarak tekzip ediyorlar. 

İngilizlerin çırçıplak soyulduğu ve 
kadınların da hakaret gördUğii 'hak • 
kındaki haberler de keza iftiradır. 

"- Ablokanın tatbikini intaç eden 
muhtelif hidiaeler büyük elçimiz ile 
Japon hariciye nazırı araaanda müna • 
kaıa edilmiıtir. 
Nazır kendiıinc bildirilen muhtelif 

fena muameleler hakkında tahkikat 
yapacağını vadcylcmittir. Japonya'nın 
esaslı meseleler hakkanda hareket hat· 
ta henüz sarih değildir. Bununla bera
ber bugün yarın bu hususta diğer ma
lumatı bakliyoruz. 
J~.ponya. İngiltere'den ne istediğini 

henuz sarıh surette bildirrnemi9tir. 
Sefirimiz Japonya hilkilmetine İngil
tere'nin ablukayı kabul etmiyccetini 
bildirmiıtir .,. 

"Moakovadan alınan son haberler, 
İngiliz - fransız - sovyct müzakerele -
rinin müsait bir cereyan aldığını gös
teriyor. Bundan anlaşılıyor ki, en bü
yük zorluklar daha şimdiden bertaraf 
cdilmittir . ., 

Palıı curın en mühim hadiae•i 
olacalt 

Maten gazetesi diyor ki: 
"İngiliz • fransız - sovyet paktı as

rımızın en mühim hadisesi olacaktar. 
Binaenaleyh bütün tcfcrrüatının bü. 
yük bir itina ile tetkiki kadar tabii 
bir ıey olamaz . ., 

övr de JÖyle diyor: 

ALMANYA'DA 

Yahudiler kaplıcalara 

plajlara ve sinemalara 

girmiyecekler 
Berlin, 21 a.a. - Dahiliye nazırı, 

propaganda nazırı ile mutabık ola
rak, ari olmıyanların kaplıcalara na -
sıl girecekleri hakkında yeni talimat 
göndermiştir. Bu talimata göre elin . 
de sıhat neraretinin vesikası olmıyan 
yahudiler alman kaplıcalarına giremi 
yeceklerdir. Buna mukabil umumi 
bahçelerle konserlere plij ve lokan
talara hiç bir yahudi giremiyecektir. 

Antakya, 21 a.a. - Hatay jandar· 
ma alayı adına umum kumandan ve
kili yarbay Kemal tarafınadn dün 
harbiye çağhyanlarında bir öğle zi . 
yafeti verilmiş. bu ziyafette devlet re
isi Tayfur Sökmen, albay Şükrü Ka
natlı, mccliı reisi, ba§vekil, batkonso
losumuz, vekiller, mebuslar, parti il
yönkurul üyeleri, askeri ve zabıta er
kim, gazeteciler davetli olarak hazır 
bulunmuşlardır. Yemekten sonra jan
darma erleri milli oyunlar oynamıı· 
!ardır. Ziyafet pek neşeli olmuştur. 

Hamidiye subaylar1 

~erefine ziyafet 
hlll 8aınsun, 21 a.a. - Limanımızda 
dtlc~nan Hamidiye mektep ıemisin-
11i 1 ıtajyerler 1erefinc bugün bcle
ti~. tarafından bir çay ziyafeti ve· 
~ ııttr. Gecede geminin komutan 

cliter subaylarına ıene belediyece 
llef bir ziyafet verilmlftir. 

Kadanlar ve erkekler ayrı ayrı yer
lerde muayene edilmekte ve kadınlar 
yine kadan polisler tarafandan yoklan 
maktadır. 

Anlqmcu:lılı ve Amerilıa 

Almanya Suudi Arabistan' a 
bir mümessil g6ndere<ek 

"İngilizler nihayet Strang'a fran • 
aıa formülünü müdafaa serbeatisini 
vermitlerdir. Bu formüle göre, mua
hedeyi imza edecek üç devletten her 
biri kendi hayati menfaatini tehlike -
de gördüğü takdirde diğer ikisinin 

Berlı'n 21 La - "Correı d yardımını istiyebilecektir. Bu suretle • · pon ance 1 1 . . 1. 1 . .. 
Politique et Diplomatique" gaaetni. rus ar a. ı~gı. ız crın ıuratle anlapbi-

Londra, 21 a.a. - Tiendn meseleıı· nı· b.ld. d. ~ · .. k 1 İbni d leceklerı ilmıt olunur.,, ~ n ı ır ıgıne ıore, ıra 11uu 
hakkında tefsirlerde bulunan Timeı tarafından ıönderilen murabbuın ı Bir aovv f t L~b· 

t · ·· 1 • ,,e e~ ı 
gaze csı, ıoy e yazıyor: Hitler'i ziyareti üzerine Almanya bil· Moskova 21 a.a. - Tu · bll-

"1 ·1 bük'" · F A ' aJansı ngı tere umetı ~anaa ve • k~eti Suudt Arabiatan'a daimi bir "iriyor: 
merilra ile sıkı tezıı"!l!9 balınde bulunu- dıplomat yollamap karar vermiıtir. Sovyet hükümetinin Sovyetler Bir· 

Bu talimatnamede alman yahudi • 
lerle yabancı yahudiler arasında ilk 
defa olarak fark gözetilmemektedir. 

liğinin Uzak Şark hudutlarının İn . 
gilterc ve Fransa tarafından aıaranti 
edilmesi için ısrar ettiğine dair 20 ha
ziranda ecnebi menbalarından verilen 
ve alman matbuatınca neşredilen ha. 
herler ıellhiyettar bir menbi tara
fından tekzip edilmektedir. 

Ta. ajan11, mezkQr haberleri aıılsız 
olarak tavsif etmektedir. 

Nevyorkun eski çin 

mahaHesinde yangın 
Nevyork, 21 a.a. - Nevyork'un eı

ki Çin mahallesinde bugün bir yan
yangın çıkmış ve yedi kişi yanarak 
ölmüıtür. 

İtfaiye, ateşi söndürmekte büyük 
mUıkillAt çekmiş ve birçok itfaiyeci 
yaralanmııtır. Enltaz altında daha 
bafkaca cesetlerin bulunacağından 
korkuluyor. 
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Çekoslovakya' daki 
Alman tazyiki ne gibi 
akisler doğurabilir r ·y ~~a~: Pierr~ Dominique l 

A !manya. 1938 eyliil 
ve teşrinievelinde 

partiyi kazandı ve alman · 
larla meskün olan Südet 
memleketini ilhak etti. Çe 
koslovakya cümhuriyeti -
nin geriye kalan kısımla
rını öyle bir şekilde sıkış
tırdı ki zavallı cümhuriyet 
hem iktısaden, hem de si 
yaseten Almanya'ya tabi 
olsun! 

KıŞ mevsimi devamınca 
alınanların Karpat tepele
rine, Macaristan ovalarına 

hakim olacaklarına muhak 
kak nazariyle bakıldı. Ke
limenin maddi manasiyle, 
Çekoslovakva alınanların 

avcunda idi. 
Harçin kapılarındaki 

nöbetçiler hariç, alınanlar 
her şeye sahipti. Bir gün 
Hitler, Slovakya muhtari· 
yet devleti reisi Tizo'nun 
entrikasına istinat ederek 
Haşa ile hariciye nazırını 
Berlin'e davet etti. Bu e
fendilere bir kağıt imza
lattı. Bu kağıtla Boheınya 
ve Moravya'da alman hi
mayesi tesis edilmesi iste • 
niyordu. 

E rtesi gün Hitler Prag· 
da idi. Zafer 1 Hitler 

nihayet, muzaffer çizmele
riyle Mazarık ve Beneş'in 
üzerinde yürüdüğü halıla· 
rın üstünde yürüyor, onla 
rın yediği kaplarda yemek 
yiyor, onların kullandıkla
rı yorganlar ve çarşaflar i
çinde yatıyordu. Kırk bin 
çekoslovak lejyonerinden 
tek gözlü mütekait a~ra -
man Sirorey'i, mern: " etin 
gırtlağını sıkan H t er'in 
elini sıkarken gördi k 1 

Gestapo evlerin e vic
danların bUtün kap 1 rına 
yerleşirken, alman a rle
ri Prag caddelerinde eçit 
resmi yapıyordu. 

Fakat görülecek 
kötü şeyler vardı. A 
lar başladılar 

müstemleke 
yapmağa. Hiç 
yapılmıyordu; almaı 1 nn 
fikrince, fransızlar, gi -
lizler, lehliler, ruslar, t "rl< 
ler, romcnler, yugosl lar 
ilh., bu güzel manz rayı 
temaşa ediyorlardı. Bu
gün çeklerin başına ge en, 
yarın bütün mağliip ın 
başına gelecekti. 

Almanlar, 1917 dekı dü· 
ıilncesizliği 1939 da da e
niliyorlardı. Yalnız 1 e
rinde olan bir memlc 
işgal ve. ilhak siyaseti 
tasına düşmüyorlar, f 
aynı zamanda Haşa e 
Sirovi'ye dayanacak ı , 

çekleri celbetmek ümi ı ·• 
le onlara insaniyet d h . 
linde muamele yapacak 
yerde, onları tazyik 

yor, bütün gün çiğniyorlar 
dı. İntransigeant gazete -
sinde Touvenin'in imzası 

ile çıkan bir yazıda şu sa
tırları okudum : 

" Prag sokaklarında, 

Gestapo polisleri gelip ge· 
çenleri, soymak için müte
madiyen tevkif ediyorlar. 
Epey zamandır sanayi mah 
fillerinde yeni bir tabiye 
meydana çıktı. Fabrikaları 
kapatıyorlar. Bütün işçile· 
ri Almanya'ya gönderiyor
lar; biraz sonra bu fabri· 
kalar tekrar açılıyor, fakat 
bu sefer alman işçileri kul· 
lanıhyor. Almanya'ya 32 
bin slovak ziraat amelesi 
nakledilmiştir. Keza Al 
-nanya d.ıhiline 120.000 
çek amelesi sevkedilecek· 
tir. Bunlardan 50 bini da
ha şimdiden gönderilmiş . 
tir. Alman hükümeti, mah· 
suller kalkmazdan evel ye· 
di bin vagon yulaf, üç bin 
vagon arpa, sekiz bin va· 
gon buğday çıkarması için 
Çekoslovakya'ya emir ver · 
mittir. Ayrıca 23 bin vagon 
mahsul. daha evciden al
man otoritelerine teslim e · 
dilmiş bulunuyor. 

Nihayet, bizzat çek hii· 
kümeti azaları da teharri 
edilmektedir. Bugün te
cemmü kamplarında on 
binlerce çek ve slovak var
dır. Sokol idarecileri asıl · 
mıştır.,, 

Ben daha iyilerine ge· 
çiyorum : Kladno (bir al
man jandarması öldüren 
şehir) hadisesinden sonra, 
adeta muhasara edilmiştir. 
150 kişi tevkif edilmiştir. 

Açık pençerelere ateş açıl
mış, şehre 500.000 kuron 
haraç keailmiı. cenaze ala· 
yının önünde ıapkasını çı 

karmıyanJar dövülmüştür. 
Kladno 20.000 kişilik bir 
kasabadır. Burada nihayet 
500 alman ya vardır, ya 
yoktur. 

Almanya, Alsas - Loren 
den ders almamış olacak. 
Alman kıralı Vilhelm bir 
zamanlar Fransa ile mua · 
hede yaparak Fransa'nın 

bir karış toprağına dokun· 
mıyacağına söz verdi. Fa· 
kat sözünü ne 1870 te, ne 
1880 de ve ne de 1900 de 
tuttu. Umumi harbe kadar 
alsaslıları tazyik altında 

inletti. Fakat Alsas - Lo· 
renlileri cermenleştireme 
diği gibi, leh çocuklarını 

muallimleriyle bu kadar 
sıkıştırdığı halde onları da 
almanlaştırrnağa muvaffak 
olamamıştır. 

1939 muvaffakiyetsizli · 
ği, 1914 ten evelki muvaf · 
fakiyetsizliktcn iki kat 
fazladır; Almanya Çekos· 
lovakya'yı almanlaştıra · 
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Çin ve Japonya 
Çin geniş bir ülkedir. Çin'in en kuvetli müdafaası da 

bu geni§liğidir. Muazzam çamur deryası vazifesini mü
kemmelen ifa ediyor. Japonlar Çin'de deniz üslerin -
den ne kadar ilerledi/erse, o kadar tehlikeye girdiler, 
ne kadar gayret sarf ettilerse o kadar biytap dÜ§tÜler. 

Japonlar geriye dönemez, Çin onu başından ve ayak
larından yemiye başladı. Japonların önünde harp var: 
Amansız bir harp! cenah/arını çete harbi kemiriyor. 
Fethetmiş olduğu yerlerde dehşet büküm sürüyor! 

Çin'in yeni birliği her şekilde kendini açığa vurdu. 
Japonlar, Şanghay - Nankin - Pekin treninin uğradığı 
şehirleri ellerinde tutuyorlar. Fakat tren işleyemiyor
ki ... Her §ehir arasmda gece geçmez ki, raylar biçilmiş 
ve elli metre kadar öteye atılmış; telgraf direkleri yı -
kılmı§. teller kesilmiş, demiryolu dinamitle havaya 
uçurulmuş olmasın! ... 

Kanton'la Hankeu japonların elinde. Fakat tren, bu 
iki şehır arasında imkam yok i§leyemedi. 

Çinliler çekilirken köyleri, mağazaları ve tarlaları 

yakmışlardır. Çin topraklarına yerleşen japonlar yi -
yecek bulamıyor. Köylüler artık ekin ekemiyorlar. Ku
yuları doldurmuşıardır. Müstevlilerin bütün iaşesı 

Japonya'dan ve Formoz'dan getiriliyor. Japonlar, 
Yangçe nehri üzerinde vapur işletip malzeme ve cep -
hane nakledeceğiz sandılar: Japon gemileri nehri ta
§ırdı ve işler durdu. Japonlar Çin madenlerini işlet -
mek istediler, çeteler rahat bırakmadı. Zaptedilen yer
lerden asker toplıyarak bir ordu vücuda getirmeyi dü
şündüler: Japon kumandanları kendi neferleri tara -
fından öldürüldü. Çin askerlerinin eline silah verile -
mez oldu. 

Çinlilerden para koparmak istediler: Çinliler, japon 
vergisini Çin parası ile değil, japonların kendi kağıt 
paralariyle ödediler. Halbuki bu paranın kıymeti yok
tur. 

Japonlar, Şanghay, Tiençin ve Kanton'da gümrük· 
/ere el koydular. Fakat harici ticaret çok batileşti; 
çünkü bu şehirlere japon malından başka mal girmez 
oldu. Chamine - Jour 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
mıyacaktır. Çokoslovakya· 
yı almanlaştıramıyacağı gi 
\K., •""-~&- --ıt--1- \.,U 

tün milletleri korkutacak· 
tır. Slavlığı ayaklandıra

cak, İtalya'yı bozacaktır. 
Çünkü italyanlar, bir za
manlar bugünkü çekoslo
vakların gördüğü muame -
leyi görmüşlerdir. 

Eğer Almanya, bu gü
zel reaksiyonları böyle in
kişaf ettirecek olursa, kin 

ve garaz duvarları ardında 

dünyada yaJnız kalacak

tır. 

Pierre Dominique -
La Represion 

İtalyanın 

silôhlanması 

İtalya da bugün Alman
ya'nınkine benzer müşkül 
bir devre geçirmektedir. 
Benzer fakat ayni değil. 

Çünkü İtalya hiç bir za -

man müttefiki kadar geni§ 
imkanlara sahip olmamış • 
...... 1...--.1.- ~..._ •-•..,..-,.. 

silahlanma programına bü· 
yük bir hızla giriımeden 
bir kaç ay önce, impara -
torluğunu fethetmek için 
muazzam gayretler sarfet· 
miştir. 

İtalya'nın iktısadi ve 
mali vaziyeti hakkında u -
mumiyetle kafi malCımat 
mevcut değildir. Fakat gö· 
zümün önünde duran vesi
ka son derece etraflıdır: 

bu, "Times" gazetesini? 23 

mayısta İtalyan maliye na
zırının büdce hakkında 

verdiği izahların tahlilidir. 

Geçen sene imparatorlu
ğu feth için yapılmış istis
nai masraflardan sonra ye
ni mali yılın bir intikal 
devresi olacağı umuluyor • 
du. Fakat bu ümit boşa çık· 
mıştır. 

Trablus vilayetlerinin, 
Arnavutluk'un temsili, mü
him sermayeler yatırılma -
sını icap ettirmektedir, bu 

için koıup terlemeği fazla bir zahmet saymıılardı. 
Hüriyet abidesine giden ıoseye gelince ağırlattı. 

Yol ve hava, içindeki darlığı biraz geçinnittir.Evle
rin bittiği ve uzaktan kır gazinolarının göründü
ğü bir yerde yolun kenarına, otların üzerine otur
du. 

Macide: size itim t ediyorum demek istiyor ve kar
ıısındakinin gö 1 rinin daha çok, d!lha baıka ıey · 
ler söylediğini annediyordu. 

Burada dütüncelerin birdenbire kafasma hü -
cum etmesiyle kartılattı. Ve ilk gelen fikir onu te
laıa düıürdü. 

"Ben Omer'e yazıp bıraktığım mektupla bü
yük bir haksızlık etmek Üzereydim!,, diyordu. "Be
reket versin eline varmıyacak. Döner dönmez yır
tacağım ... Nasıl oldu de elin herifini Omer'e ben
zettim. Fakat elbisesi, fApkası, aonra yÜrüyÜfÜ ve 
batını biraz yana eğerek konupnuı arkadan ne 
kadar benziyordu. Bir adamı bet on adım ıibi ya
kın bir mesafeden kocasına benzetmek için bu ka· 
fi midir? Zannetmem... Demek ben Ömer' in böyle 
bir vaziyette ve böyle bir kadınla gezip dolatacağı
nı tabii, hatta muhtemel buluyormuıuml.. Bir an 
bile tereddüt etmedim .•. Neden? Onun hakkmdaki 
hükümlerim bana böyle yanlıılıklar yaptıracak 
hali buldu mu? ... Belki ... Mektubu hemen yırtmalı· 
yım, Omer'in her hangi bir tekilde eline geçerse re
zil olurum!... Rezil mi olurum? Ne münasebet ... 
Mektupta benzetmekten bahis yok ki... Galiba bir 
yerde kapalı bir tekilde yazmıt, .aonra karalamıt· 
hm. Karalamaaam bile bir ıey anlamazdı ... Şu hal
de beni Ömer'e karıı mahcup edecek neresi var? 
Hiç ••• Mektubu hemen yırtacağım... Muhakkak ... 
Fakat yazdıklarım yanlıt mı? Bu vaıkalar olmasa 
da onu aynen bırakıp gitmek mümkün delil mi idi? 
Orada bir vakayı deiil, bütün bir hayat parçumı 

ıöylemek istedim ... Oç ayllk beraberliiimiain h .... 

Bedri merd ıv •nleri koıa kota inerek çıkıp git-
ti. 

Macide hiç b r feY dütünmüyordu. Uyku serse
mi gibi olmuıtı. Dün aktamdanberi biribirini kova
lryan hadiselerin ağırlığını ancak timdi ve tama
men duyuyordu Biraz evel kendisini eteğinden çe
kerek dııarı bı akmak istemiyen oda insanı boğa
cak kadar dar• mıftı. Pencere genitliğe ve aonsuz
f uğa değil, bir kuyu ağzı gibi daha karanlık ve bo
ğucu yerlere aç l yordu. Çay fincanının tekerlerini 
emen sinek ma a örtüsünün bir kenarında bayıl
rr.ış gibi hareke sız duruyordu. Biraz evel: "Bu 
hayvanın bile y ıamak hakkı var da benim niçin 
yok? Niçin?" d ye düıünen Macide timdi odayı ve 
sineği bırakıp a ık bir yere gitmek, hava almak, 
göğsünü tiıire ti ıre hava almak istiyordu. 

Elektriği söndurdü ve dııarı çıktı. Az insan bu
lunan sokaklarda gezmek istiyordu. Halbuki cad
deler kalabalık ve aydmlıktı. Şiıli taraflarma doğ
ru yürüdü. Acele adımlar atıyordu. Yolda bu vakit
te yalnız bir kadın gören bir kaç beyaz pantalonlu 
ve kıvırcık saçlı kibarzade arkasma takılmak iste
di. Macide yürüyüıünü daha hızlandırarak onlar
dan kurtuldu. Kahramanlar, bir kadın elde etmek 

da silahlanma masraflarına 
eklenmektedir. İstisnai gi
bi görünen vaziyet şimdi 
normal vaziyet' olmakta -
dır. 

Habeşistan harbından 
önce, büdce 20 milyar liret 
etrafında müstakardı. Ha -
beş harbının masrafları 

1934 - 35 de 975 milyonu 
buldu. Bu masraf 1936 - 37 
de 17 buçuk milyara yük • 
seldi. O zamandan beri a -
zalmı§ ve bu sene 6 buçuk 
milyara baliğ olmuştur. 

Fakat alelade büdce de şiş
miştir ve büdce açığiyle 

fevkalade masraflar yekun 
edilince, fevkalade vasıta • 
lar finanse edilmesi icap e· 
den taahhütler yekununun 
1934 • 35 le, 1938 arasında 
sırasiyle 2 milyar, 12,6 mil
yar ve 11,1 milyar liret ol
duğu müşahede edilir. 

Bunu temin için istisnai 
çarelere, sermaye üzerin · 
den istikraz ve vergilere 
baş vuruldu. Bakan mali 
sistemin baştan başa tadili
ni düşünmektedir. 

İtalya, bütçe açığına ma
ruz bulunan yegane devlet 
değildir. Bizzat kendi içi
mizde tanıdığımız bir mah
zuru başkalarında tenkit 
etmemiz doğru olmaz. 

Bununla beraber İtalyan 
iktısadiyatı ile Fransa'nın
ki arasında fark büyüktür. 
ltalya'nın kıymetli maden 
ihtiyaçları pek azdır. 3 bu
çuk milyardan biraz fazla 
bir şey; bu rakam bütçe a -
çığiyle kıyaslansın. İtalya 

pek az ham maddeye ma
liktir: bunları hariçten te· 
darik eder ve muazzam 
gayretler sarf etmesine rağ
men tabii şartlar içinde bu 
sahada istiklalini kazana -
mamıştır. 

Şimdilik ancak ithalatını 
~-••U&\: "°' &a.1C'& "'ltUı Çt.:a,:.p ..... "'"'" .... 

nu bir dereceye kadar te • 
min etmektedir. 

Ticaret muvazenesinin 
açığını, resmi mahfillerin 
itirafı veçhiyle, hesapları

nın muvazenesını artık 

tehlikeye koymıyacak bir 
seviyeye indirmiştir. Fa -
kat rakamlara bakınız: 939 

un ilk dört ayı zarfındaki 

ihracat 2.596 milyon lireti 
bulmuşt,ur. Geçen senenin 
ayni devresinde 2.560 mil -
yon liretti. İthalat bir sene 
zarfında 4.031 milyondan 
3.146 milyona düşmüştür. 

Ticaret muvazenesinin 
yükselmesi satın almaların 
tahdidi suretiyle elde edil
miştir, bu itibarla da refah 
devrine dönüş diye telakki 
edilemez. 

Almanya ve İtalya'nın 

silahlanmaları için yaptık
ları büyük gayretler mali-

yelerinin, endüstrilerinin 
ve ticaretlerinin muvaze -
nesini bozabilir. 

Esasen bu hal çok zaman 
önce başlamıştır ve kimse -
nin meçhulü değildir. Ba -
zı alametler hatta bu halin 
vahimleşmekte olduğu in -
tibaını vermektedir. Al -
manya ve İtalya'nın suku -
tu yakın mıdır? Buna inan
mak saflık olur, fakat şim· 
di bilinmek lazımdır ki bir 
milletin mukavemet kabi -
Jiyeti nihayetsiz değilse 
bile çok büyüktür. 

Ne alınanlar, ne de ital -
yanlar yarın : "Artık taka
timiz kalmadı" diyecek de
gillerdir. 

Yegane hatıra gelen veya 
günün birinde ortaya çıka· 
cak olan sual şudur: 

Artık partiyi kazanamı -
yacaklarını bilen adamlar 
ne zamana kadar hiç ümit 
olmadan oyuna devamda 
israr edeceklerdir? 

Emile Roche 
La Republique 

Lehistan 

Danzig ve 
"Danzigi' istiyorum, on

dan başka bir şey istemi · 
yorum, eğer Danzig'i bana 
verirseniz sulha muhakkak 
nazariyle bakın, alman si
lahının tahdidi artık ga· 
ranti edilmiş demektir. 
Yok, Danzig'i vermezseniz 
24 saat içinde, elli ingiliz 
ve fransız şehri korkunç 
bir şekilde tahrip edile

cektir.,, 
Böyle bir ihtimali he

men muhakkak addetmek 
icabeder. Bunu önden gör-

. . ··-·-..· 
umumi efkarını da önleme 

lidir. Onu gafil avlanma -
mak içil\ uyanık bulundur
malıdır. İster şu, ister bu 
şekilde olsun, tahaddüs e

debilecek olan vahim ha -
diselere hazırlanmak lazım 

dır. 

İşe de Lehistan'dan baş

lamalıdır. Lehistana maddi 
manevi ve mali bütün yar

dım yapılmalıdır. Çünkü 
bütün diğer devletlerden 
eve] böyle bir yardıma Le· 

histan muhtaçtır, ve onun 
hakkıdır. Lehistan bugün 
Avrupa federasyonunda en 

ön siperde bulunuyor. Bir
kaç haftadanberi Sovyet 
müzakereleri, İngiliz ve 
franıız diplomasisini ipno

tize etti. Bu müzakerelerin 
ehemiyetini inkar etmiyo

ruz. 

Berlin'deki ingiliz ve 

bmı yaptım ... Evet ... Hem de eksik veya fazla dene
cek en ufak bir yeri olmamak tartiyle ... Ömer'i bir 
kadınla gördüğüm yanlışmıı diye... Hatta ... Hatta 
Omer tevkif edildi diye yazdıklarımdan bir tekini 
değiıtirmek mümkün mü 1 Hadiseler ve insanlar 
hep ayni olarak kalmıı değiller mi? Hatta bu tev
kif vakası düıüncelerimin ne kadar doğru olduğu
nu, Omer'in kendini nasıl körce felakete sürükledi· 
ğini, daha doğrusu sürüklettiğini İspat etmiyor mu? 
Omer'in batına gelen bu it beni adam akıllı sarstı •• 
Onun zavallı hali gözümün önüne geliyor... Fakat 
bütün bunlar beni tekrar ona yaklaıtırıyor mu? O
nunla tekrar müıterek bir hayat sürülebileceğine i
nanıyor muyum? Tamamen samimi olmak lazım ... 
Her ıey buna bağlı ... Hayır... inanmıyorum ... Ey
vah ... Her ıey sahiden bitmiş ... " 

Düıüncelerinin burasına gelince ümitsiz bir ço
cUk gibi gürültü ile içini çekti ve kendi kendine 
söylenmeğe devam etti: 

"Bedri gelmeden biraz evel, yazdığım mektu
bun bir yerinde samimi olmadığımı düıünüyor

dum ... Neresiydi? Evet .. Bu sefer Omer'in evini bı
rakıp çıkarken hiç bir ümidim olmadığmı, Emine 
teyzelerden çıktığım zamanki gibi gizli bir hissin 
bana cesaret vermediğini söylediğim kmmlardı ... 
Hiç bir ümidim yok mu idi? Son dakikaya kadar 
her feyİn değiıebileceğini umacağım 1 derken hiç 
bir feY kastetmiyor muydum? Meseli ... Of ... Çok 
aamimi olmak li.zun ... Bu sefer kendime karıı .. Me
sela Bedri... O aatırlan yazarken acaba Bedri'yi 
hiç aklıma getirmedim mi? Farkında olmadan fi -
lan ••• Yoksa Bedri gelip Omer'in tevkif edildiğini 
aöyl~. ince ve benimle yakından ali.kadar olunca 
mı b~ i' · ' kdamda belirdi? Belki de ... Meldu-
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12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZ1Gl 

ı - Salim bey - Hicaz peş -
revi 

2- Şevki bey • Hicaz şar -
kı • Demem cana beni 
yidet. 

3 - Refik Fersan - Hicaz 
şarkı • Ey benim gonce 
gülüm. 

4- Bedriye - Hicaz şarkı -
Mümteziç aşkınla. 

5 - •••••••••• Ud taksimi 
6- - -··· ·-· Muhayyer ı;ar -

kı - Niçin mahzun ba -
karsın. 

7 - --·----- Muhayyer saz 
semaisi. 

13.00 Memleket saat ayan, a -
jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro-
gram - Pl.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Kabare. Pi.) 
19.15 TÜRK MOZlGt (İnce 

saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jana ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Neşeli plaklar • R . 
20.20 TÜRK Müzıcı : 

1 - -·--····· Suzinak peşrevi 
2- Rahmi bey - Suzinak 

şarkı - Bir sihri tarap 
3- Udi Cemil • Hicazkar 

ıarkı - Layıkmı sana 
4- Udi Zeki - Uıışak şarkı -

Bir ıtün geleceksin di -
ye. 

5 - Lemi - Hüseyni ıarkı • 
O güzel gözlerle. 

6--···-·-·- Hüseyni şarkı -
Kimin mecburu hüsnü 
anısın. 

7 - Lemi - Karaciiar şarkı -
Çeşmam o mehveşin e -
lidır. 

8 - Rakım - Kürdili şarkı -
Demedim hiç ona kim -
sin. 

fransız elçileri hükümetle
rine, bundan sonra sulhun 
bu müzakerelere bağlı ol -
duğunu yazdılar. Binaen -
aleyh, mütemadiyen para, 

harp malzemesi, diye bağı

rıp çağıran Lehitsan'a a -

cil olarak yardım etmeli • 

Hiç şüphe yok ki, Lehis

tan, Almanya'nın ihtiras

ları karşısında çok kuvetli 
bir engel vazifesi görmi -
yecektir. Lehistan maniası 

nı aşılamıyacak bir hale 
getirmesidir. Lchistan'da 
34 milyon nüfus var. Unut 

mıyahm ki bu nüfus sene
de 400.000 artıyor. 

L'Epoque 

istifade 

Birleşik Amerika devlet
letlerini İngiltere'ye ve 
fransa'ya yaklaştırmak i

çin, Japonya'yı Büyük 

Okyanos'un Anglo - sak -
son dünyasına saldırtmak
tan başka mükemmel bir 

vasıta yoktur. Büyük Ok

yanos'ta, beyaz ırk tesanüt 
halindedir. Amerika'nın e
sas vazifesi de müdafaası-

9 - Osman Nihad j 1' 
şarkı - Kaç 11 tii 

10- ·-·--- Halk·ııerı
Ekin ektim ço t 

21.00 Konuşma (Zfi~k 
21.15 MÜZİK (Sen .,,_ 

)ar) 
21.'45 Konuşma 
22.00 MOZIK (Küçı:Ş1' 

tra • Şef NECİP 'f 
1-Mcndelssohn • f" 

gondol şarkısı • 
har şarkısı 

2 - Micheli - Gece ~ 
3 - Puccini - Tosk• 

smdan potpuri 1JI! 
4 - Luigini - Mııır fel • 
5- Emil Waldtı:U 

kere iki vatı tıl 
6 - Drusselmans "5 ( menk süiti No: 

lı manzara.) ,,ı.; 
23.00 Son ajans ha~e~~ ~ 

raat, esham, tahvıl (fı 
biyo - nukut borıall_ .... 

23.20 MÜZİK (Cazbaııo> 
23.55-24 Yarınki proıra"' 

't• nı orada idare euııekti~, 
Birleşik Amerika =ıJ 

Jetlerinin vazifesi ~· 
Büyük Okyanos'ta _, 
dir; Amerika, müdaf"1J 
zifesini Avusturaly':bi jf 
Zeland ve Kanada gı ~ 
giliz imparatorluğun-~, 
"~h· ,_ \ vu '~ n•T.r.:au n_,. 

ıer e, Ingııtere'ye ~ 
etmeden, fakat ona jl' 
olarak, ifa etmektedir· ·el' 
naenaleyh Japonya ~ 
çin'de dehşetini ne . /.' 
çok arttırırsa, Birletık ~ 
merika devletleri de 0 ti"' 
dar çok japon aleyb ., , 

fakat gene o kadar çok.', 
giliz ve fransız muhibb' 

lacaktır. .. ~· 
Teyit edildiğine gore -

merikalıların yüzde 90 's 1 
man aleyhtarı, yüzde ı tf 
ingiliz ve fransız tara~ 
rıdır. Yüzde 60 ı da. r 
nız silah ve cephane "',.
mek istiyor. Eğer Japoıı f} 
alman ve İtalyan tarafı 
geçecek olursa, ameriıı-l 
ların yüzde 90 ı bizden ~ 
na geçecektir. Tiençin ~ 
vahimse de, o kadar f 
değildir. 

L' E P"'/"'_ 

bu yazarken onu hatırladığımı zannetmiyorum ... 
Peki, timdi ne diye bu mesele üzerinde bu kadar 
çok duruyorum! ... Bedri dün akıam yanımdan ayrı• 
lırken: size her zaman yardıma hazırım! gibi bir 
feyler ıöylemiıti ... Nereden biliyordu? Nasıl tah• 
min etmitti? ... Ne kadar insan bir hali var 1 ömer'• 
in felaketine benim kadar, belki de benden çok Ü• 

zülüyor ... Baıkası olsa, bu kadar vakalardan aonra, 
memnun bile olurdu .•• Hiç memnun olmuyor mu 7 
Tavrından böyle bir fey sezilmiyor ... Halbuki his• 
lerini saklamakta pek mahir değildir... Fakat ne 
kadar güzel konuıabiliyormuı ! ... O müsamere ak· 
fammda ... Hangi müsamere aktamı, daha dün gece 
değil miydi? Tam bu saatlerde... Bana aylar geç• 
miı gibi geliyor ... Dün akıam ne güzel ve ne doğru 
§eyler söyledi ... Bu meıhur ve maliımath adamlar 
onun gözlerini boyayamamıtlar ... Demek herkesin 
öyle olması ve onları beğenmesi ıart değil... Belki 
de Bedri bizim bilmediğimiz ıeyi biliyor: bu mana-
sız ve bot hayattan daha baıka bir teY olması la• 
zım geldiğini ve bu baıkanın ne olduğunu ... Eğer 
bunu biliyorsa .... Eğer Emine teyzelerimden, Bah· 
keair'deki komıulanmızdan daha yüksek olan İn• 
sanlarm muhakkak ismet Şerif veya profesör Hik· 
met soyundan olması icabetmediğini, daha akla )' a• 
kın, daha insanca yatamak da mümkün olduğunu 
o da görüyorsa ve böyle bir hayata varmak çar<:leri 
onca maliım iae ... Ne fevkalade bir adam... Öyle 
ya, batında bu kadar felaket varken kendinı h.ay
betmemeai, Omer gibi bir arkadaıın her haline, en 
dayanılmaz muamelelerine tahammülü, bana kar
t• aldığı vaziyet ve mukabilinde bir teY bekleme
den 1Ötterdiii alaka. •• Daha bir çok 19yler onun na• 
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Kadınlık hayatı 
baılamı, zannedilir. 

Bir adam 

Yılanın ısırdığı 

bacağını balla ile 
kesli ve öldü 

insan yavrusu doğar doğmaz u
~tı'flarının hepsi itlerini görnıeğe 
h •tl.~dıkları, bazıları da zaten ~a • 
dil 0 nce baılamı§ oldukları itleru~e 
e"aın ettikleri halde yalnız neslın 

de"anıına yarıyacak uzvu i§e ba§h· 
Yt.tnaz. Onun ite baılamaaı yıllarca 
•onradır. Bütün tabiat içinde bu ite 
k~ lfeç baılıyan insan oğludur. ·Ote-

l hafVanlar da silıilede ne kadar 
'Y .. '-
lı: 11~aek yani insana ne kadar ya· 

111 olurlarsa tenasül itine o kadar 
teç batlarlar. 

Böylece, erken ba§hyan kadın
lık hayatı en yüksek noktasına da 
erkenden varır. Yirmi, nihayet yir • 
mi iki yaşına gelmiıt bir kız tam ka
dın olmuı bulunur. Kadınlığa has 
olan vücut güzelliği, tavırlarının za
rifliği, duygusunun inceliği, anne 
olmak kudreti ve kadınlığın zayıf 
tarafları o yafta en yüksek derece
ye vanrlar. O ya§taki kız mükem· 
mel bir kadmdır. 

Cizre (Hususi) - Birkaç gün evel 
Cizrenin Zevik köyünden, kazamız a
halisinden Ahmte adında bir kelekçi 
direklerini alıp keleğe yerleştirdiği 
bir sırada tahta parçaları arasından 
fırlıyan yılan ani olarak üzerine sa~
dırmış ve bacağından ısırarak kendı
sini zehirlemiştir. 
Yılan tarafından ısırıldığını gören 

Ahmet zehirin vücuduna yayılıp ölü
müne sebebiyet vermemesi için elin· 
deki kocaman balta ile dizini kesmiş
tir. Ölmemek için bir bacağını kur -
ban veren zavallı adam fazla kan ka
yıp ettiğinden biraz sonra ölmüştür. 

l enaaül uzvunun iti ba§ka uzuv· 
~•rdan çok sonra hatladığı halde 
ınaarıın bütün ömrünce de devam et
bıez. lnıan tabii ömrü yaıayıp da 
hltka uzuvları itlerini tamam ettik
~eri Vakit tenasül uzvu yıllardan beri 
•tlernekten durmuı bulunur. 

Bir uzvun hayatta öteki uzuvla
l'ııl hepıinden ayrılması sebebini i -
2•h etmek §İmdilik güçtür. Ancak, 
te.hiatta bir §UUr bulunduğunu ya
hu.t bizim ıuurumuzun tabi&ttaki u
bıu.nıi ıuurun bir parçası olduğunu 
ktbul ederaeniz her ferdi neali de-

, b" "•ın ettirmek için yaratan ta ıatın 

Ondan sonra, on be§ yıl, yirmi 
yıl kadınlık hayatı değiımez. İçti
mai hayattaki tecrübelerinden çı
kardığı neticeler kadının ruhi deni· 
len halleri üzerine tesir edebilir, 
fakat asıl kadınlık hayatı bakmıın· 
dan artık bir değişiklik olmaz ••• 

iki kişiyi öldü ren 

Katil kadın 
idam edildi 

hira zinsaf göıtererek, fertlere ha· 
Yltın batında ve sonunda hi? ol
bllzıa birkaç yıl yalnız kendı he· 
•aplarına yafamak için müaaade 
töatermiı olduğunu düıünebilirsi
l:lb::. 

kadınlar böyle diitünmezler de, 
tabiatın bu müıaadesini zalimlik 
"• kadınlık hayatının görünüıünde 
erkek hayatından daha kısa olma
aını bir haksızlık sayarlar. Halbuki 
ltbiatın bu müsaadeıini bir lutuf o
ltrak kabul edince ortada zulüm 
tel&kkiıi kalmaz. Hakaızhğa gelin
ee, bu da gene yanht bir telakkidir. 
kadınlık hayatının göriinüıte daha 
lcıaa olma11 onun erkeklik hayatın
dln erken baılamasındandır. Er
lceklik hayatı - bazılarının zannet· 
"1ekten hoşlandıkları ıibi - aon
•llz değildir, geç baıladıiı için daha 
hç biter, fakat onun da bütün ha· 
htnı ıonundan önce bir sonu var· 
dır. 

Kırkından ıonra vücudun ıekli • 
ne birdenbire bir değişiklik gelir. 
İnce vücut biraz kalınlaşır. Bunu 
ti•manlık saymamahdrr. Ağaçlar 
bile yaıadıkça kahnla§ırlar... Bazı· 
larınd& o ya§tan sonra aşk duygusu 
artar. Bunlar kadınlığın sonbaharı 
yakla,tığını .haber veren alametler
dir. Fakat ıonbaharm ilk yılı ne va· 
kit geleceği belli olmaz. Çoğunda 
kırk bet yatından biraz önce, biraz 
sonra. Kırkından sonraki kadın ha· 
yatının daha aonra, çok sonra, sek • 
ıen yaıma kadar devam ettiği bile 
vardır. 

Kadınlık ve erkeklik hayatını 
pek çok tetkik etmit olan profesör 
Maranyan'ın rivayetine göre kadm
larm erkek İ§lerine, yani içtimai İş· 
lere karıtmaları da ıonbaharın yak

Konya (Hususi) - Üç• · sene evel 
tüyler ürpertici bir cinayet olmuş, 
Hasandede Mescit mahallesinden 26 
yaşında Huriye adında bir kadın, Fat
ma adında bir kadını boğmuş ve ku
yuya atmıştı. Bu cinayeti işliyen Hu
riye, cürmünün meydana çıkma_ması
nı temin için zavallı kadının sekız ya
şındaki kızı Miyaseyi de kuyuya at· 
mış ve öldürmüştü. 

Bütün muhitte derin bir nefretle 
karşılanan bu cinayetin muhakemesi 
bitmiş ve Huriye ölilm cezasına mab
kfim edilmişti. Ölüm cezası Temyiz 
mahkemesinin ve Büyük Millet Mec
lisinin tasdikine iktiran ettiği için ce
za sabaha karşı hükümet meydanında 
yerine getirilmiştir. 

Kadınların aldanmalanna bir ıe· 
lıep de, kadınlık hayatınm o aün
b.-ıe hirlikte haslaılıi:ını zannet• 
.. ,~tır. 11.aıou.ıcı uır iliz !ru'"un. u 
iiitı.lerini aörmeğe baıladıjı vakit, 
kendiıinde kadınhk h&yatı bir, bir 
buçuk yıl önce baılamıttır. Kız ço • 
Ctıiunun o günler batlanıadan ön • 
ce, tekli, boyu, ağırlığı bile kadın
lık hayatının batlamıt olduğunu bel
li eder. Göğsünün yükselmesi, kal • 
Çalannın genitlemeai, vücudunun 
turasına, burasma kadınhiın haı
•alarından olan yağların toplanma· 
it o ıünlerin baılamaaını hiç bekle· 
ltıez. 

Kız çocuk daha be§ yatında iken 
'Ynı yaıtaki erkek çocuğa nisbetle 
daha uzun boylu ve daha ağır ol
b\ağa başlar. Kız çocuk on altı ya· 
Ştna kadar boyca, on yedi yaıına 
kadar da ağırlıkça erkek çocuktan 
iiatündür. Zeka cihetinden kız ço
cukların aynı ya~taki erkek çocuk
lara nisbetle daha uyanık oldukta -
t-ırıı dikkatli öğretmenlerin hepıi 
•iiyler... Aşk duygusu da - tabii 
halde - kız çocukta erkek çocuk -
takinden çok önce başlar. Ancak 
İçtimai hayatta arkadaşların biribi
t-ine telkini büyük tesir yaptığı için, 
ertcek çocukta da bu duygu erken .. 

laıtığına bir alamettir ••• 
G. A. 

Amerika' da nazi 

aleyhtarı bir filmin 

kazandığı rağbet 
Nevyork, 21 a.a. - Federal mahke

me Amerika'daki nazi şefi Fritz Kuh
n'un taleplerini reddetmigtir. Kuhn, 
gunları istemekte idi: 

ı - Zarar ve ziyan olarak beş mil-
yon dolar verilmesi, 

? "Jl1r. :;a?.:1 r...A•U•••-••- : .. ~ _,ı, __ ., tt 

iımindeki fi~in gt>ıterilmesinin me
nedilmesi. 

Bu film, şimdi bUtUn Amerika'da 
bilyük bir muvaffakiyetle gösteril
mektedir. 

Havana'dan gelen bir habere naza
ran Küba makamları bu filmin gös
terilmesini muvakkat bir zaman için 
menetmişlerdir. 

KAPTAN BLOOD 
ERROL FLYNN 

OLlVIA DE HA VlLLAND 

Bütün dünyada büyük muvaffa. 
kiyetler kazanan aşk ve kahra

manlık dolu bir şaheser 

Ayrıca Yepyeni Jurnal 

Y enitehir ULUS sinemasında 
Bugün 2,30 • 4,30 - 6,30 ve 9 da 

~---Ti: 2193 __ _, 
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MAVi SU 
Yazan: Major W REN 

- İki zevki birden tadacağım, de
di, sizin hikayeniz ve çay. Odama gi -
delim. Kendime evde yok dedirtece • 
~irn. Bana maceralarınızı yemek saati· 
ne kadar en küçük tafsilatına varınca· 
Ya kadar anlatacaksınız. 

Lavrens'in heyecandan titreyen ko· 
luna girdi... Bu cesur kadın ondan 
:Vardım istiyecekti. 
Koruluğa geldikleri sırada: 
- Sıhatiniz pek yerinde görün -

ll'ıiiyor, Corc, dedi. 
- Şu son zamanlarda sıtmadan çok 

mustaribim. Fakat timdi iyiyim. 
- Müstemleke hayatından vaz ge

çin, Corc. 
Lavrens birdenbire ona döndü: 
- Hem bırakın da size bir zevce a

rayayım. 

Tavsiyeye kıymet vermiyen Lav • 
rens, içini çekmekle iktifa etti ve sor
du: 

- Foliot nasıl? 
- Pek iyi. 
Lavrens kayıtsız bir nezaketle sor

du: 
- Sir Hektör Brandon nerede? 
- Tibet'de veya Paris'te, Afrika'da 

\ttya Monte - Karlo'da, meğer ki Po • 
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linezya veya Hamburg'da olsun. Ha • 
yır, Kaşmir'de olduğunu sanmıyo
rum. Mersi, Corc. Valiziniz var mı? 

- Otele indim. Valizimi orada hı • 
raktım. 

- Bu otelde ne kadar zaman kaldı
nız? 

- Beş dakika. 
- Bu da çok değil mi? Robert'i 

gönderip eşyanızı aldırtacağım. 
II 

Yemek saatine kadar Corc Lavrens 
Zindernöf faciasının safhalarını an· 
tattı ve bunlara kendi düşüncelerini, 
faraziyelerini ve Bojole'nin faraziye
lerini ilave etti. 
Baş başa geçen cazip bir yemekten 

sonra l Muhterem Foliot rahatsızlığı 
dolayısiyle yemeğini odasında yiyor
du), Lavrens Leydi Brandon'un mu -
havereye ancak sualleriyle iştirak et -
miş olduğunu müşahede etti. Hiç bir 
şahsi fikir beyan etmemiş, ve en kü • 
çük bir izahta bulunmamıştı. Esasen 
kabul etmediği Mavi su'yun çalınışı 
hakkında da en küçük bir telmihte bu· 
Junmuyordu. 

Lavrens, uzun hikayesinden sonra 
Leydi Brandon'un şimdi mesele etra-

1 
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X Berlin - Nasyonal sosyalist 
partisinin gazetesi olan "Die bewe
gung,. neşrettiği bir makalede, alman 
Ull ıl V\...&. .., , ...... ı. & t. "'.a. ı .uı 2t~ '-' .a. g.., J ._• ... a..a.a..a. - •a. 
kezi olan Brilnn'dekl ;yUJCsek mekte· 
be kiltle halinde kaydolunmağa davet 
etmektedir. 

X Varşova - Silezya'da kain al
man kolleji, bu sene sonunda kapa
tılacaktır. Çünkü bu mektebin ancak 
15 talebesi vardır. 

X Londra - Beynelmilel olimpi
yat at yarışlarında Kırat George ku
pasını italyan kaymakamı Bettoni 
kazanmıştır. Fransız yüzbaşısı Bi
zard ikinci gelmiştir. 

X Berlin - Almanya'nın on bin 
tonilatoluk beşinci ağır kruvazörü
nün denize indirilmesi münasebetiyle 
1 temmuzda Hitler, merasimde bulu
nacak ve bir nutuk söyliyecektir. 

Danzig' de tevkif edilen 
İngiliz gemicileri 

Varşova, 21 a.a. - Danzig polisi, 
Hitler aleyhinde sözler söyliyen Bal
rover vapurunun ingiliz müretteba· 
tını tevkif etmiştir. Bunlar serbest 
bırakılmadıklanndan vapur limandan 
hareket edememiştir. 

fında kendisi kadar malUmat sahibi 
olmasına mukabil kendisinin ondan 
hiç bir şey öğrenmemiş olduğunu mü
şahede etmekle acı bir his duydu. "Ne· 
den bana itimat etmiyor?" diye kendi 
kendine soruyordu. "Neden bana, mü· 
cevherin çalınıp çalınmadığını söyle· 
mi yor." 

"Onun her yaptığı şey yerindedir" 
düşüncesiyle sual sormaktan çekindi. 

Ertesi gün, kahvaltıdan 11onra, Ley· 
di Brandon kendisini uzun bir otomo· 
bil gezintisine götürdü. 

Zindernöf trajedisini örten esrar 
perdesi Lavrens'in zihninde bir sabit 
fikir haline gelmişti. Her an yeni taf
silat istiyen Leydi Brandon da bu me· 
seleyle zihnen meşgul olmaktan geri 
kalmıyordu. 

Lavrens nasıl olup da doğrudan 
doğruya "Maykıl nerede? Mavi su ça· 
lındı mı?" diye sormaktan kendini a
labildi, kendi bilmiyordu. Bu sualler 
yüz defa dilinin ucuna kadar gelmiş 
ve yüz defa susmuştu. Çünkü Leydi 
Brandon - pek iyi hissetmişti ki -
bu mevzu üzerinde tam bir silkfit mu· 
hafaza etmek istiyordu. 

Gezintiden dönüşte, otomobil bahçe 
kapısından içeri girince Lavrens Ley· 
di Brandon'un elini tuttu: 

- Azizem, dedi, şimdi hikayemde 
bilmediğiniz en küçük bir nokta kal -
madı; bu itibarla bana vereceğiniz ta
limatı bekliyorum. Ne yapmalıyım? 

- Size bunu gitmenizden önce söy· 
Jiyeceğim, Corc. Çok teşekkür ede
rim, dostum. 

Devamlı yağmurlar dolayısiyle 

Yurdumuzun iklimi değiıiyor ! 
Mayısın son haftasından beri devam eden 

yağışlar, bir çok mıntakalarda korkulan 

kuraklığı artık tamamen gidermiştir 

Çiftçinin yüzü gülüyor 
Pek kısa sürmiyen Ankara'nın 

kurak yazına alışmış olanlar, 
aşağı yukarı yirmi gündenberi de· 
vam eden bu devamlı yağışlardan 
acaba memnun mudurlar? Yaz el
biselerini hazırlıyanlar, tatil günle
rini kırlarda ve açık havada geçir
mek istiyenler, coğrafya kitapları
nın tarif ettiği yağmuru yaz kış 
ve habersiz gelen şehirlerdeki haya
ta benzer bir tereddüt içinde bulut
lara bakıyorlar. 

endişeyi tamamiyle ortadan kaldır
dı. Eskişehir, Afyon, Kütahya, An
kara, Çorum, Çankırı, Yozgat ve 
Kayseri havalisindeki vaziyet umu
miyet itibariyle normal §artlar çer
çevesine girmiş bulunmaktadır. 
Mayııın son haftasında düşen 

yağmurlar, geçen 1938 senesinin 
bütün mayıs ayına ait olan mikta
rım hemen hemen karşılamıştır. Ge
çen seneki mayısın yağış miktarı 
karemetreye 28 kilogram iken bu 
seneki mayısın aon hafta gibi ya
ğış, bu rakama hemen hemen müsa
vi olmak üzere 26 kilogramı bul· 
muştur. 

Ankara Borsası 

21 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F . Kapantı F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amaterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varııova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 
126.6425 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.2425 
50.8025 
21.535 

1.0815 
1.56 
4.3375 

14.035 
23.845 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

5.93 
1Z6.6425 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.2425 
50.8025 
21.535 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14-1'135 
23.<!45 
24..8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sivas - E rzurum 
Hattı h. II. 19.82 19.82 
Sivas • Erzurum 
Hattı ts. Ill. 19.8.2 19.82 
Dcmiryolu I. ve Il. 38,45 38,45 

( Peşin ) 

Bomonti Nektar 10,00 10,00 

Singapurda toplanatak 

müdaaf aa konferansı 

Bu, şehirlerin hududundan dışa
rı çıkmıyan bir görüştür. Fakat bir 
de, uçsuz bucaksız toprak parçala
rı üzerinde, bütün istikbali gökten 
düşecek yağmura bağlı olan mil· 
yonlarca vatandaşın bu su tanele -
rini nasıl bir kurtarıcı gibi bekledi
ğini düşününüz.. sulama şartları 
henüz nizamlanmamış yurdumuzda, 
ne zaman yağmur ve mahsul keli -
melerini yanyana görürsem hatırı
ma hiç unutamıyacağım şu levha 
gelir : Afyon - Karakuyu hattının 
açılış törenini yapmıya giden İsmet 
İnönü, Afyon istasyonunda o za
man Konya'daki kolordunun ku
mandanı olan general Cemil Cahit'e 
ıormuştu: 

Geçen sene mayıs ayı yekunu 
Kütahya'da 25 kilogram iken, bu 
senenin tek bir hafta yekfinu 42, 
Ankara' da 20 yerine 12; Çorum' da 
53 yerine 65 kilogramı bulmuştur. 

Mayıs ayları araaında bu sene 
aleyhine olan farklar da, ha

ziranın ilk on betinde düşen yağ
mur sayesinde fazlasiyle kapanmıt 
bulunmaktadır. 

Singapur, 21 a.a. - Hindiçini'deki 
fransız kıtalarının kumandanı gene• 
ral Martin, yarın aktedilecek olan İn
giliz • Fransız "müdafaa konferan
ıı., na i§tirak etmek üzere maiyeti ile 
birlikte buraya gelmiştir. 

"- Cihanbeyli' de, ekin nasıl? 
Yağmurlar iyi gidiyor mu? 

Çiftçi ve köylü milletin halkçı 

§efi, bu sualin müspet cevabını a
lıp, içi endi§eden bo§almış gibi ra· 
hat bir nefes alırken elini bembeyaz 
saçlarına götürmüş, bize şunları 
söylemişti: 
"- Başvekil olduktan sonra öm

rümün yarısı havada bulut aramak
la geçti!..,, 

A nadolu'dan gelen kurak ha
berleri, hayatımızın neşesini 

kıracak kadar bizi yaslandınr. Tür
ıı:ıye 'nın ytızde 77 ıi köylü ve çıftçi 
olan nüfusundan hemen hemen hep
si toprak mahsulleriyle geçinir. 
Buğday bizim ana mahsulümüzdür, 
hayvan sürülerimiz ot ister, bütün 
bunalrın hepsi de vaktinde yağan 

yağmura bel bağlamıştır. Eğer o 
yağmazsa köylil göz yaşı döker ... 

Bu sene nisan ayı yağış bakımın
dan, yani yağışların gerek miktar
ları, gerekse günlere göre dağılı~ı 
bakımından oldukça fena şartlar ih
das etmişti. Mayısın mutat yağmur
larının zamanında ve uygun şekil
lerde düşeceği ümidi endişeyi a
zaltmıştı. 

Bilhassa, sık sık kuraklık fela
ketleri geçiren orta A~adolu'nun 
vaziyetinden korkuluyordu. Yağ

mur en çok istiyen yerler Ankara 
ve Konya yayla mıntakası idi. 

Bu hal mayısın son haftasına ka
dar devam etti. Mevzii yağışlar u • 
zun boylu bir fayda temin edemi
yordu. Fakat mayısın 26 sından
beri batlıyan ve hemen hemen bu
gUne kadar fasılalarla devam eden 
yağı§lar, bilhasaa orta Anadolu'da 
geçen yağışsız gijnlerin doğurduğu 

Lavrens'e biraz daha sabretmek dü
şüyordu. 

Lavrens, gitmeden az evel: 
- Patricia, bir dakika gelip şu san· 

dığın üzerinde oturun, dedi. Emirleri· 
nizi bekliyorum. Bana karşı dostlu • 
ğunuzun aşk olamıyacak kadar büyük 
olduğunu söylediğiniz gündenberi 
hiç bir zaman tanımamı§ olduğum bir 
saadete beni kavuşturacak11ınız. 

Leydi Brandon, Lavrens,in yanında 
yer aldı. Onu hasbiliği, asil bağlılığı, 
sakin kuveti, mutlak dürilstlilğü için 
seviyordu. 

Gülümsiy"!rek: 
- Burada ilk defa olarak oturmuyo

ruz, dedi. Dinleyin, dostum. Benim i
çin yapmanızı istediğim gudur: sade· 
ce hiç bir şey 1 Mavi su ne Zindernöf
dedir, ne de Afrika'nın her hangi ~ir 
noktasında. Maykıl'e gelince, nerede 
olduğunu bilmiyorum. O vesikanın i • 
fade ettiği manayı da bilmiyorum. Ba· 
na yardım etmek istediğiniz ve hiç bir 
sual sormadığınız için çok teşekkür e
derim. Şimdi, güle güle, aziz, .aziz 
dostum. 

- Allaha ısmarladık, azizem. 
Ve Lavrens, pek şaşkın, pek mah

zun bir halde kapıya doğru ilerledi. 
IV 

Araba Lavrensi' götürürken, Leydi 
Brandon, tek başına, derin bir düşün
ceye dalıverdi. 

- Bütün bunlara ne mana vermeli? 
diye dudaklarını ısırarak soruyordu. 
Dünya gerçekten küçülmüş ... 

Sonra ihtiY.,ar Moris Foliot ile ko • 

Yağmurlar, geçen senenin yekft
nunu geçmiştir. Haziranın batın· 
dan on betine kadar Ankara'ya dü
ten yağmur karemetreye 30 kilo • 
gramı bulmuştur. Bu son bir haf· 
tada yağan miktar da ilave edilecek 
oluna, fevkalade bir vaziyet kar1ı· 
aında bulunduğumuza hükmetmek 
imkanı olmamakla beraber, bu ayın 
yağış vaziyetinin normal durumdan 
inhiraf etmiş bulunduğunu da tabii 
olarak görmek icabeder. 

Haziran memleketimizde ekseri -
yetle kurak geçtiği halde ve ayın 
sonlarında olmamıza rağmen bil
hassa orta yaylada yağı§lar devam 
etmektedir. Geçen ıene haziran a~ 
yınJa hiç yağış görmiyen Eskişe • 
hir içinde bulunduğumuz 15 hazi
rana kadar bir karekilometreye 77; 
Kiltahyaya 74; Afyon'a 54; İsparta
ya 61 ; K onya'ya 33 ; Niğdeye 13 ; 
Kırşehire 48 kilogram yağmur düş-
müştür. . 

Bu yağış, henUz yağmura muhtaç 
olan mıntakalardaki ekinlere, bil
hassa yazlıklara ve bu arada hay
vanların yiyeceklerinin esası olan 
mera ve çayırlar üzerinde faydalı 
tesirler yapmıştır. Fakat yağışın 

devamı, mahsulü idrak mevsimi 
geldiğinden bazı mıntakalar için 
mevzii zararlar yapabilecektir. Bu
güne kadar olan yağıtlar, ana mah
sulü olan buğdayı mahvolmaktan 
kurtarmıııtır. 

Haziran içerisindeki yağışlar, 

yağış mevıiminin mutat for
maliteye tabi olarak gelen yağı§la
rı değildir. Sıcaklık dolayısiyle va
ki olan ani tebehhürler, kısa zaman
lı yağı1ları hazırlamaktadır. Bu 
hAdiseyi, bir ıu buharı ve amudi ha
reketinin biribirini takip eden ıaf· 
haları gibi telakki ve ifade etmek 
mümkündür. Bu da, sağnak teklin-

nu,mıya gitti. 
v 

Lavreiıs Moriı Foliot'a karıı biraz 
mütenakıs hiıler beıliyordu. 

Dürüst ve gerefli bir insan olan 
Lavrens, ihtiyarın iyiliğini, tatlılığı -
nı, hayırhahlığını kabul ediyordu. 
Yüksek bir entelektüel kültüre sahip 
tam bir centilmen olan Foliot herhan
gi bir kimseye fenalık etmeye mukte
dir değildi . 

Fakat Leydi Brandon'un sadık ol -
duğu kadar kıskanç takdirkarı, Moris 
Foliot'dan nefret ediyor değilse bile 
on :.ın m~vcudiyetinc tnhammtiJ ede • 
mediğıııi pek ali hissediyordu. 
Lavrenı, kendisine bu fikrin nere -

den geldiğini izah edemeden, Leydi 
Brandon'un sefih kocasından daha zi
yade ya,ıyacağını, ve sevdiği kadına 
kartı Foliot'un gösterdiği sadakat ve 
bağlılığın mükafatına nail olacağını 
düşünüyordu. 

Her türlü hodbince emelleri bir ya· 
na bıraktıktan sonra, çok tecrübe gör
mli§ bir adam sıfatiyle, bir çok vazife· 
lede mlikellef olan kadın için, o ihti
yar ve hasta adamdan çok daha ciddi 
bir yardımcı, bir hami kalkan olabile
ceğini pek ili biliyordu. 

Corc'un o adamın mazisi hakkında 
bütün bildiği iyi bir aileye mensup ol
duğu, papaslık etmiş olduğu ve on pa
rasız bulunduğuydu. Leydi Brandon'
un babası ona cömertte ihtiyacı olan 
sakin hayatı bağıılamıştı. Fakat o, 
kendisine kartı a§ktan ziyade merha
mete yakın bir his duyan güzel Patri· 

deki yağışları, kısa müddetli ve ke· 
ıifyağmurları intaç etmektedir. 
Bu hadiseye umumi bir şekil ver
mekten ziyade, memleketimizin 
coğrafi vaziyetinin ve bununla sıkı 
sıkı alakalı olması dolayısiyle hava 
hadiselerinin de az çok geniş bir 
ıaha dahilinde anormal olarak va
sıflanmıya değer bir şekil almasiy
le belki izah edebiliriz. Bu anormal 
vaziyetin kuraklık şeklinde değil, 
yağış bakımından tecelli etmiş ol
ması, çiftçi Türkiye için çok hayir
li ve müspet bir tabiat hadisesi ol
muştur. 

Y ağışlar bazı mıntakalarda sel 
ve dolu şeklinde mevzii tah

ripler yapmış olsa bile, bilhassa 
kışlık buğday mahsulü için büyük 
faydası olmuş ve beklenen verimi 
temin etmiştir. Yaylanın ova kısım
larında pek dar sahalara münhasır 
olan randıman düşüklüğüne rağ
men yükseklerdeki ekinler çok ku
vetli ve verimli bir hal almı§lardır. 

Bilhassa tanelerin bolluğu ve dol
gunluğu şükranla görülmüştür. Bu 
da geçen seneye göre, mayısın son 
haftası ile haziranın ilk haftası i
çinde geçmiş günlerin yağışsızlığı-
nı giderecek hayırlı yağmurlardır. 

Konya ovasının Konya merkezi 
ile mahdut sahalarındaki yağış az
lılığının sulama mıntakası dahilinde 
bulunan yerler için pek de tesiri 
olmamıştır. Umumiyet itibariyle 
memleketin diğer bölgelerinde ya

ğış vaziyeti, mahsulü garanti et
tiği gibi, geçen seneden daha yük
sek olmasını temin etmiştir. Bu ne
tice, yüz binlerce hektar ekili top
raklarımızı altın renkli dolgun ba
şaklarla süsliyecek ve çiftçi mille
tin yüzü gülecektir. 

cia Rivers'e aşık olmuştu. 
Akrabalarının, aldığı terbiyenin te· 

siri altında, nisbi bir fakirlikten mus
tarip bulunurken, genç kız gururu mu· 
habbetine üstün gelerek, bir çok ta -
lepleri reddettikten sonra, zengin sir 
Hektör Brandon'la evlenmişti. 

Daha sonra, çok geç olarak, hodbtn, 
kaba ve kalpsiz bir kocadan kendin i 
ayıran uçurumu anlamıştı. Bilhassa 
zekasını , aklını ve asıl hasbiliğini şim
di takdir ettiği gençlik arkadaşiyle o
nu kıyaslayınca. 

Lavrens biliyordu ki Leydi Bran -
don Foliot'yi nahif ve çelimsiz bir ha
le koyan hastalığı kendi izdivacına at· 
fediyordu. 

Onun içindir ki Foliot'un ölümden 
iki parmak mesafede içinde yattığı fa. 
kir eve giderek onu Brandon - Abbas'e 
getirmiş, ve o zamandanberi oradan 
kımıldamamıştı. 

İyileşince onu şatonun papası unva
niyle şatoya yerleştirmişler ve kendi· 
si hep bu unvanla anılmı§tı. 

Lavrens, biraz evel ayrıldığı evde 
bakim olan sadelik, iyilik ve saadetin, 
büyük bir kısmı itibariyle, bu adamın 
mevcudiyetinden ileri geldiğini adeta 
istemiyerek müşahede ediyordu. 

Küçük istasyonun rıhtımında dola • 
şırken, Corc, Brandon Abbas'de papas 
Foliot ile bir mülakat bahtiyarlığı 

kendinden esirgenmemiş olsaydı, dö 
Bojole'ye anlatacak daha çok şeyleri 
bulunacaeını düşünüyordu. 

(Sonu var) 



lnebolu,nun kudurmu§ dalgaları 

Kastamonu havalisinin 
ihraç iskelesi İnebolu 

Bir mendirek isliyor 

lnebolu'ya umumi bir bakıı 

Kastamonu, (Hu~usi) - Fırtınalı havalarda vapurlar lnebolu
ya uğurıyamamakta ve bu yüzden lnebolu'ya çıkacak yolcuların 
vapurun dönüşünd hava müsait ise ancak çıkabilmektedirler. 
Yolcuların bu vaziy tlerinden ziyade daha aıkıntılı olan vaziyet, 
yumurta ve elma gib' taze olarak acele sevkedilmesi icap eden ih-

Gözleri görmiyen ihtiyar 

Bir kadın 
fren altında ezilerek 

parçalandı 
Aydın (Hususi) - Saat 17.20 de Er 

beyliden şehrimize gelmekte olan iş

katarı Aydına üç kilometre mesafede 
ihtiyar bir kadını parçalıyarak öldür
müştür. Hadise şöyle olmuştur: 

İhtiyar ve kör bir kadın, yanında
ki çocuğun elini tutarak o civarda ge
ziyormuş. Çocuk, ihtiyar kadını de -
miryolunun öbür tarafına geçirmek 
istemiştir. Fakat bu esnada virajdan 
katarın çıkıp Üzerlerine doğru gelmek 
te old , unu gören çocuk, kadını der
hal öbur tarafa geçirmek istemiştir. 
Çok ihtiyar olan ve hızlı yürüyemiyen 
kadın çocuğun bütün telaşına rağmen 
koşamamış,tehlikenin iyiden iyiye yak 
!aştığını sezen çocuk kadını bırakıp 
kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Zavallı ihtiyar ve kör kadını altına a
lan tren onu param parça ederek öl -
dürmüştür. Hadise yerinde tahkikat 
yapılmaktadır. 

Denizlide belediye 

çalışma lan 
Denizli (Hususi) - Şehrimizin mü

him belediye işleri hakkında alakadar 
makamlarla temaslarda bulunmak ü
zere Ankara'ya giden belediye reisi -
miz şehrimize dönmüştür. Belediye 
reisi bu temaslar hakkında verdiği i -
zahat arasında, belediyeler bankasın
dan 200 bin lira istikraz yapıldığını, 
bu paranın 30 bin lirasının şehir planı 
için ayrılacağını, 42 bin lirasının yeni 
ihale edilen elektrik santralının inşa
sına, 128 bin lirasının da elektrik ma
kine ve tesisatına harcanacağını söy -
)emiştir. 

Şehir planı tatbik sahasına konur -
ken şehrimiz bir asri garaj, bir sıhi fı
rın, buz fabrikast kazanacaktır. 

Erzincan' da sıtma ve 
trahum mücadelesi 

Kırşehir Cümhuriyet yıllarında 
yeni ve çeşitli eserlere kavuştu 
Birkaç senelik 
çalışma şehrin 

çehresini değiştirdi 
Kırşehir, (Hususi) - Dört buçuk senedenberi 

Kırşehir valiliğinde bulunmuş olan Bay Mithat Say
lam yeni tayin edildiği Orduya müteveccihen şehri -
mizden ayrılmıştır. 

Kırşehir'de bulunduğu müddet zarfında büyük 
imar hareketlerini muvaffakiyetle başarmış ve aynı 
zamanda içtimai hayatın zamanın icaplarına göre hız
lanmasını bihakkın temin etmiş olan B . Mithat Say
lam'ın vilayetimizden ayrılışı istisnasız olarak herke
si müteessir etmiştir. Hareketinden bir gece evci 
Cümhuriyet Halk Partisi tarafından şerefine veril -
miş olan ziyafette bütün memurlar, hayir ve esnaf 
cemiyetleri mümessilleri bulunmuşlardır. Ertesi gü
nü kendisini uğurlamak üzere Halkevi önünde top -
lanmış olan halk ile vali birer birer vedalaşmıştır. 

Ayrılış çok hazin olmuştur. Bundan sonra kalabalık 
bir halk kütlesi otomobil ve otobüslerle 75 kilometre 
uzakta bulunan bir köy istasyonuna kadar giderek 

teşyi etmişlerdir. 

Yapılan iıler 

Cümhuriyet idaremizin son dört se
ne içinde Kırşehirde vücuda getirdi
ği yeni eserler ve başarılan imar fa
aliyeti hakikaten tetkike değer bir 
mevzudur. Tabii güzelliğiyle şirin bir 
belde olan Kırşehir hassaten şimendi
fer güzergahının uzak kalması itiba
riyle imar bakımından geri kalmış bir 
şehirdi. Dolambaçlı dar yollar etrafı
na gelişi güzel dizilmiş basık ve ker
piç dükkanlardan mürekkep olan çar
şı bir toprak yığını halinde idi. 

.. ....................... . 
Yeni eserlerden yu
karıda vali konağı, 
altında orta mek -
tep, altın.da yeni bir 
ilk mektep, aşağıda 
vali uğurlayıcılar a
rasında, altında hal
kevi binası. 

Bu kühne çarşı kısa bir zaman için
de yıktırılmış açılan muntazam cad
de ve yollar üzerine beton kargir ma- ' 
ğazalar sıralanmıştır. 

Çarşının güzel bir meydanına Ata
türk'ün güzel bir büstü konulmuştur. 
İmar sahasına dahil olan çarşı civa
rında inşa faaliyeti devam etmekte
dir. Bu mıntakadaki arsa fiyatları ilk $'.'

fiyatlara nazaran hayli yükselmiştir. 

:aç maddelerinin iskelede uzun 
müddet beklemesidir. 

ğı takdirde gerek ithalat ve gerekse 
ihracat gtinlerinde aoğan zararlara 

Erzincan( Hususi) - Sıhat vekale- Halkevi . . 
Milli Şef, son Kastamcnu seyahat

leri sırasında f nebolu'y bir mendi
~ek yapılması lüzumunu ı aret buyur
muşlardı. İnebolu bütür l::u havalinin 
ithalat ve ihracat iskel s olduğuna 
göre Milli Şef'in işaret buyurdukları 

nihayet verilecektir. Bu mendireğin 
inşası Kastamonu'nun, havalisinin 1-
nebolu'nun geniş hinterlandının en 

mühim ve mübrem bir ihtiyacını kar

şılıyacak, ihraç mallarımıza yeni bir 

"l.l Jt:llTlmlZ ve nıuııu..:lu~ ~a.ı. .. ~~ • 

gibi İnebolu'ya bir mendi ek yapıldı- hayat ve inkişaf verecektir. 

zere bir trahom ve sı tına mücadele he
yeti gönderecektir. Heyetin gelmesi 

dört gözle beklenmektedir. Erzincan 
muhitinde en ziyade hissedilen bu iki 

hastalığın kökünün kazınması cümhu

riyetin yeni başarılarından olacaktır. 

• 
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Ov anı 
Seyha 

su kanallarının ve büyük 
barajının inşaatı ilerliyor 

Adana (Hususi) - Çukurova'da su
lu ziraati temin gayesi ile ıki yıldan
beri inşasına çalışılan bi:yuk su ka -
nallarıı::m bir kısmı bitmi bulunuyor. 
Su işleri teşkilatından al ıgım mallı
mata göre, sulama ana k nallarından 
birisi de tamamlanmıştır. B ırası zey
tinliğe kadar olan kısımd r . İnşa ha -
linde olan üçüncü kanalın .500 met
relik bir kısmı da yapıl!T' ır. Yure
gir ovasına giden sol bir nci kanalın 
3.000 metrelik kısmı bitmı t r. Bu ka
nal otuz metre genişliktec r Boyu on 
altı buçuk kilometre olac; ktır. Bura -
tarda sınai imalatın yüzdt ekseni ik
mal edilmiştir. 

Büyük Seyhan barajı a gelince: 
ş:ıııtiye tesisatı tamamen · nal edil -
miş ve gelen ekskavatörle 1 temel in
çaatına başlanmıştır. Tem •ller için 
demir parplanşlarla tesis t yapılmış -
tır. 

Ovada açılan bütün k, n llar, sağlı 
5.-,Jlu ağaçlanmaktadır. Bun rn için ye
ni yapılan su işleri teşki ı, büro bi
nası ve depo yanında büy k bir fidan
lık vücuda getirilmiştir. B ırada ye -
tiştirilecek 2.000.000 fida,.'1 açılan ka
nallar boyunca dikilecekt .. Bu fidan
lar okaliptüs cinsindendir 

Yeni yapılan su işleri burn binası ve 
deponun yanına memurla için küçük 
a•ıartımanlar kurulacaktır Bu binala
rın etrafı bahçeli olacak ır Büro ve 
depo binası 30.000 liraya na oldu. 

Seyhan su işleri te§kilatmın yeni kurduğu fidanlık 

Seyhan su i§leri teşkilatı bürosu 

ttUkUmet caddesı uzerıne mutead
dit oda ve salonları ihtiva etmek üze
re bir Halkevi binası yaptırılmıştır. 
Halkevinin geniş bir müsamere salo -
nu vardır. Halen evin dört şubesi fa
aliyettedir. 50.000 liraya vücuda geti
rilmiş olan bu bina ikmal edildikten 
sonra sık sık verilen müsamereler ba
lolar ve konferanslarla memleketin 
umumi hayatında daha canlı bir kay
naşmanın ve bugünün icaplarına uy -
gun içtimai bir kalkınmanın inkişaf 
bulduğu görülmüştür. 

Mektepler 
Merkezde yeniden iki ilk mektep 

binası inşa edilmiştir. Bunlardan biri 
geçen yıl bitirilmiştir, diğeri önümüz 
deki aylar içinde ikmal edilecektir. 
Bu binalar bir mektep için Jazımge -
len bütün konfor ve tesisatı havi bu
lunmaktadır. Her iki mektep için sar
fedilen para 80.000 liraya yakındır. 

Bundan başka beton bir orta mek · 
tep binası inşa edilmiştir. Bina, tale
be artışları da hesaplanarak bol der
saneli, laboratuvar ve müsamere için 
elverişli salonları da ihtiva etmek ü
zere inşa edilmiştir. Mektep 147,000 
liraya tamamlanacaktır. 

Mezbaha ve hal ·ı 

Şehrin münasip bir mevkiine bir 
mezbaha kurulmuş böylece kaçak ve 
hasta hayvan kesilmesinin önüne ge -
çilmiştir. Ayrıca bir de hal yaptın! -
mıştır. 

Vali konağı, fidanlık bahçesi 

Şehrin en iyi bir semtine beton bir 
vali konağı inşa edilmiştir. Bu kona
ğın hemen civarında meyva fidanla
rı yetiştirilmek ve halka tevzi olun -
mak üzere geniş bir fidanlık bahçesi 
istimlak edilmiştir. 

Yeni eıerler 

Hususi muhasebenin bütün servis
lerini istiap edecek büyüklükte kar -
gir bir bina inşa edilmiştir. Bu bina 
içinde meclisi umum: içtimalarına 

tahsis olunacak büyük salon da var
dır. 

Binanın alt kısmı vilayet matbaası 
idarehanesine tahsis edilmiştir. 
Şehrin içme suyu projesi de müna

kasaya verilmiştir. Bu işin de içinde 
bulunduğumuz mesai yılı içinde biti
rilmesi kararlaşmıştır. 

Modern bir şekilde geçen sene in
şasına başlanmış olan ceza evinin mü
tebaki kısımlarının da ikmaline bu -
günlerde başlanacaktır. 

Kuvetle tahmin edild g ne göre, 
kanallar 940 yılı yazında b tmiş ola -

caktır. Şu hale göre, önünıu '.deki zi -

raat mevsiminde ovaya su verilecek -

tir. Bu takdirde Çukurova'da sulu zi -
raat 940 da başlıyacaktır. 

Çiftçi vaziyetten çok rnemnundur. J zünden mali vaziyeti sarsılan Çukuro- J "Su devri" en büyük 
Geçen mahsul yıllarında kuraklık yü- va çifü;isi is;;in, yakında başlıyacak tır. - Tangüner. 

Elektrik 
teselli olacak -

Şehir son günlerde elektriğe de ka-

vuşmuştur. Türk müteahhit ve işçisi
nin vücuda getirmiş olduğu bu elek
trik tesisatı muntazam işlemekte ve 
şehirde yeni başlıyan hareketli bir ha 
yat göze çarpmaktadır. 

Elektrik fabrikasının faaliyete geç
mesi henüz bir aylık zamanı doldur
madığı halde bugüne kadar yirmi rad· 
yo tescil edilmiştir. 

Belediye, radyo sahiplerinin istifa· 

delerini teminen gündüz de cereyau 
verilmesini kararlaştırmış ve bu ha • 
ber memnuniyet uyandırmıştır. 
Yakın bir geçmişte büyükçe bir kÖ)' 

manzarası arzeden Kırşehir yeni çar· 

şısı, ve beton kargir binaları ve elek· 

triğiyle bugün şirin bir şehir haline 

gelmiştir. Kazalarda da mühim imar 

faaliyeti vardır. - C. V. 

Bolu memleket hastanesinde 1 (ukurova pamukları üzerinde 
f(üfüpane tetkikler 

Bolu, (hususi) -Memleket has
tanesinde tıbbi ve içtimai bir kütü -
pane kurulmuş ve bu kıymetli eser 
törenle açılmıştır. Gönderdiğim re
sim törende bulunanları göstermek
tedir. 

Adana (Hususi) - Çukurova pa • 

mukları üzerinde bu yıl ilmi tetkikler 
yapılmaktadır. Bu münasebetle zira· 

at vekaleti umumi müfettişi Bay Se • 
lim şehrimizde bulunmaktadır. 

Gene Çukurova pamukları üzerinde 
tetkikat yapmak için Sovyet müte • 
hassıslarından profesör Paşelink şeb· 
rimize gelmiştir. Mütehassısa pamul< 

üretme istasyonu mütehassıslarından 
bay Klark refakat etmektedir. 

Pamuklar üzerinde yapılacak etüt· 
ler neticesi bir rapor halinde vekale· 
te bildirilecektir. · 

Nazilli' de çocukları seven 
şefkatli bayanlar 

Nazilli (Hususi) - Nazilli'de Ço • 
cuk esirgeme kurumu menfaatine ge • 
çenlerde bir çocuk balosu yapılmış. 

binlerce vatandaş çiçekler gibi giyi • 
nen yavruları alkışlamıştır. Hamiyet· 
li Nazilli bayanlarının evlerden top • 
ladıkları eşyalarla tertip ettikleri pi • 
yango çok alaka uyandırmıştır. Hal· 
kın piyangoya karşı gösterdiği aıaka 
adeta bir hamiyet müsabakası halini 
almıştır. Kurum, bu sene faaliyete 
geçmiş olmasına rağmen şimdiden ta· 
hakkuk ettirdiği 2.500 liralık bütçe • 
siyle yoksul yavruları kanatlarınıP 

altına almış bulunmaktadır. 
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Barem mü ereleri devam ediyor 
lt 

1 
(Başı 1. inci sayfada) 

f e lefler için ve gerek hazine için 
~da olacağını tahmin ettiğimiz bil -
. aa tebligat noktalarındaki iphami 
~zaıe e~ecek surette, 30, 35 maddelik 
a';tk hır proje takdim ettik. Bu proje 
ha lıye, maliye ve bütçe encümenlerine 

vale edilmiştir. Bu layihanın yük -
•ek meclisin tatilinden evel çıkma -
1 nda büyük fayda olacağı kanaatında
~z .. Binaenaleyh tensip buyurnrsanız 
. uç encümenden üçer, beşer aza tef -

tık edilmek suretiyle teşkil olunacak 
llluvakkat bir encümende bu layiha -
llın müzakeresini teklif ediyorum. 
Baıkan - Reyinize arzedeceğim. 

d Refik İnce (Manisa) - Talihimiz -
re? en ehemiyetli kanunlar tam mec· 
~•ın dağılacağı zaman çıkıyor. İçin -
. e bulunduğumuz içtima devresini 
11&al edecek esaslı işlerimiz vardır, 
~znanıemizin içinde işlerimiz var -
ır. 380 maddelik bir !tanundur. Bu -

llun için bir muvakkat encümen ..... 
~aliye Vekili Fuad Ağralı (Eli -

~g) - Hayır, hayır. Arzettiğim gibi 
5 maddelik bir kanundur, 380 mad -

delik kanun, 5·6 encümene havale edil· 
lrıi§tir. Adliye encümeni; ziraat encü
lbeni, bütçe encümeni.... Bunlardan 
larfı nazar ederek yalnız içinde en li
Zıınıı gördüğümüz ve gene tasrihan 
lrzediyorum. Tahsilat gibi iphamı 
lbucip olan ıeyleri izale için meseli : 
tcbliğatın usulü dairesinde yapılması, 
lizun gelen tedbirlere t~vessül edil -
lbeıi için bu projeyi getirmiş bulu -
nuyoruz. Tebligat yüzünden mükel • 
lefle aramızda kavga çıkıyor, Mahke
lbeye gidiliyor. Bunları izale edecek 
~~ aynı zamanda vergilerin tenkis ve 
ltıraz müddetleri arasında vahdeti te· 
lbin edecek 30,35 maddelik bir kanun
dur. 

Reye konan teklif kabul edilmi§, ve 
tlakaJı encümenlerden be§er azadan 
lbürekkep muhtelit bir encümen teş -
kil edilmesi kararlaımıştır. 

Bundan sonra barem layihasının mü 
1•keresine başlanmı§ ve encümenin 
llazarı itibare alınan takrirlere göre 
~azırladığı 18, 22 ve 25 inci maddeler 
.:abul edilmiştir. 

Ahmet İhsan Tokgöz ( Ordu ) -
~u maddede adı geçen kanunlar ara
•ına siyasal bilgiler okulu kanununun 
da girmesini talep etti ve bu teklif ka· 
bul edildi. 

B. Abidin Binkaya (Kastamonu) 
flilcimler. kanununa ve hikiml~rin 
terfi müddetine dair olan kısımları -
na temas ederek, hakimin üç senenin 
nihayetinde terfie imkan verecek for
lbalitelerin zamanında bitirilmesini 
talep etti ve bu mevzu etrafında uzun 
İzahlarda bulundu. 

Salih Yargı (Kocaeli) Bu teklifin 
haremle münasebeti bulunmadığını 
ıöyledi ve bu temennilerin adliye ve
kiletinin ilerki icraatında dikkate a
lınabilecek mahiyette olduğunu ilave 
ttti. 

Yeni kanun layilatuı 
Bundan sonra Adliye vekaleti veki

li ve Gümrük İnhisarlar Vekili Raif 
karadeniz söz alarak dedi ki : 
"- Bu kanun hakimler kanununun 

ıneriyette kalacağını teshit etmekte -
dir. Hikimler kanunu hükümleri mah 
fuz olduğuna göre bu kanun çıktık -
tan sonra, bir teıkilat kanunu demek 
olan hakimler kanununda yapılması 
icap eden bazı deği§iklikler mevcut 
olacaktır. Mesela orada 45 liralık ve 55 
liralık hakimlikler vardır. Halbuki bu 
tevhit ve teadül kanunu 45 ve 55 lik 
dereceleri kaldırdığı için orada da 
kalkacaktır. Bu tadilatı yaparak hi · 
kimler kanununu bu yeni ahenge uy -
durmak için vekaletçe bir layiha ha • 
zırlanmıştır, Yüksek huzurunuza 
arzedilecektir. O layihada arkadaıı -
mızın bu söyledikleri sözleri temin e
decek maddeler, icabederse, kalacak -
tır. Binaenaleyh sadece bir tevhit ve 
teadül kanunu olan bu kanunda diğer 
tetkilat kanunlarına ait olması lazım 
gelen hükümlerin konması taknin u -
sulüne de muvafık değildir. Arkada -
§ımızın endişesi üç senelik müddetin 
ikmali ve hakimin üç sene nihayetinde 
terfiini temin etmektir. Uç sene niha
yetinde terfi temin etmek için bazı 
formalite, veya idari usullerle bu müd 
det gecikmesin diyorlar. 

Bunu icap ederse yeni layiha · 
hada hükum koyacağız. İcap etmiyen, 
idari bir işten ibaretse bunu Adliye 
Vekaleti temin edecektir. Müstarih 
olsunlar. 

Tekrar söz alan B. Abidin Binkaya 
(Kastamonu) fikirlerini etraflıca i · 
zah etti: 

"-Yeni bir hakimler kanunu yapı
lıncıya kadar bu hükmün buraya ila· 
vesinde ne mahzur var? Hakimler le
hine yapılan bu tavzih lüzumludur.,, 
dedi. 

Refik İnce, Abidin Binkaya'nın mü 
talealarının gerek tatbikattan, gerek 
hakimler kanunundan alınmıt tecrü
benin neticesi olduğunu söyledi ve 
hakimlerin bir derece terfi etmek için 
geçirdikleri safhaları izah ederek : 

.. _Bir teadül yapıyorum diye ada
leti münhuıran müddette cörmekte 

2256 sayılı kanun hükmünün tatbi -
kine ait fıkranın muhafazasını isti -
yen hatip sözlerini şöyle bitirdi: 
"- Kanunları tatbik ettiği için jf. 

tihar duymak, her ittihaz ettiği karar 
temyiz süzgecinden geçerek tasdik e· 
dilirse lehine, tasdik edilmezse aley
hine gördüğü iş teraziye alınan ve 
memlekette adaleti temin için istis • 
nai bir usule tabi tutulan bu adam -
ların haklı olarak vaziyetlerindeki 
hususiyetlerin göz önünde tutulması 
lazımdır.,. 

!tfuvakkat ikirıciınaJJe: 

Bundan sonra Refik İnce'nin ikinci 
bc!ndin ikinci fıkrasının kaldırılması -
nı isti yen takriri kabul edildi. Ve en
cümenin talebi üzerine madde takrirle 
beraber encümene verildi. 

Bundan sonra muvakkat maddele · 
rin müzakeresine başlandı. Birinci 
muvakkat madde münakaşasız kabul 
edildi. Fakat metni aşağıda olan mu· 
vakkat ikinci madde mühim münaka
şaları mucip oldu: 

A) Halen ücretle müstahdem olan
ların tahsil derecelerine ve bu kanu
na tabi dairelerle aylık ve ücretleri 
kanunla tesbit olunan müesaese/erde 
ücret ve maaşla geçen müddetlerin 
mecmuuna göre 15 ve 20 yıllık hizmet 
müddeti kaydı olmaksızın 1452 sayılı 
kanunun esasları ve bu kanunun 11 

inci maddesindeki ölçü dahilinde üc
retleri tesbit edilir. Şu kadar ki bun
lar meyanında bu kanunun neşri tari
hinde müstahdem olanlardan hizmet 
müddetleri üç seneye kadar olanların 
bir, üç seneden fazla olanların iki yu
karı dereceye geçirilmeleri caizdir. 
Ancak bu dereceler terli ve tahviller 
de müktesep hak teşkil etmez. 

Bu hükümlere göre ücretleri tes
bit edileceklerin alacakları ücret ba
len almakta oldukları ücret miktarı

nı geçemez ve bu gibi/erin almakta 
oldukları ücretler birinci maddede 
yazılı aylık tutarlarından birine ay
nen tetabuk ediyorsa o dereceye ve 
etmiyorsa halen almakta olduğu üc
retle buna en yakın alt dereceye da
hil sayılır. 

inhisarlar umum müdürlüğü kad
rosuna dahil olup bu kanunun neşri 
tarihinde müstahdem olanlar halen 
almakta oldukları ücretleri muhafaza 
ederler. 

11) A 1-ndl --Uhinee ~Cf!lt!rl 

tesbit edileceklerin dahil olacakları 
dereceler tutariyle almakta oldukları 
aylıkları arasındaki fark, memurun 
aylığından her ay yirmi beşte biri in
dirilmek •uretiyle yirmi beş ayda iza. 
le edilir. Ancak memurların talebi Ü· 
zerine bu farkın daha evel de izalesi 
caizdir. Bu farkın izalesine kadar bu 
gibilere muvakkat tazminat veril. 
mez.,. 

B. Süreyya Örgeevren (Bitlis), 
maddenin batında bulunan tahsil de· 
recclerine ve bu kanuna bağlı daire. 
lerle maaş ve ücretleri kanunla tayin 
olunan müesseselerde kaydından son
ra "hizmete tayin ve murakabeleri 
devlete ait bulunan müesseselerde ... ,, 
kaydının konmasını istedi. 

8. Recep Peker'in mütalealan 

Bu maddenin bu layihanın, hatta üç 
barem layihası grupunun en mühim 
maddesi olduğunu söyliyen Recep 
Peker (Kütahya) maddenin psikolo· 
jik hususiyetlerini anlattı, §İmdiye 
kadar uzun tikiyet hatta ıstırap mev
zuu olan meselelerin hepsinin topye
kun bu maddede yeni şekle irci edil
diğini izah etti, bu kanunun yarattığı 
şümullü akisler üzerinde durdu. 

Bu maddenin rejim ideolojisi bakı· 
mından olan hususiyetine de temas e
den hatip, programdan, "Türkiye'de 
menfaatler, iktidar, zeki ve çalııma 
derecesiyle mütenasip olacaktır.,. 
prensipini zikretti, ve maddenin esa
sına geçerek ezcümle ıunları söyle
di: 

"- Şimdi farzedelim ki bir zat, 
mevcut ve hepimizin şikayetimizin 

mevzuu olan vaziyette 500 lira para a
lıyor. A fıkrası mucibince yapılacak 
hesaplar neticesinde 350 lira alması 
lazım gelirse aradaki yüz elli lira
nın birdenbire mi kaldırılması, yoksa 
kademelendirerek mi kaldırılması li
zımgeldiği hususunda bence encümen 
hakimane dütünmüı ve bunun birden
bire kesilmesi yerine bundan sonra bu 
gibi vaziyetler hasıl olmıyacağı için 
alışılmış hayat seviyesini birdenbire 
düıürerek bir tazyika sebebiyet ver -
memek gayesiyle bu farkın 25 ayda 
beher ay 25 de 1 ini kesmek suretiyle 
idaresini uygun bulmuıtur. 

zımgeldiği hususunda otomatik bir 
formül var. Onda kanun numaraları, 
rakamlar, maddeler ve saire zikredil -
miştir. Fakat manası şudur. Hakkın -
da hesap mevzuubahis olan vatanda -
tın timdi almakta olduğu ... Bu me
mur almakta olduğu paraya gelmek i
çin §imdiden evelki hatta ilk hizmet 
gününden bu güne kadar, hangi mües
sesede çalıımış olursa olsun, geçir -
mi§ olduğu müddetleri hepsi bir kı -
dem müddeti hesap edilir. Ve bu he -
saba göre şimdi tesbit edilen derece -
lerde kendisine ait olanı bilhesap bu
luyoruz. Bu hesabın yapılışındaki oto
matik terfi için de iki esas koyuyoruz. 
Birisi 1452 numaralı kanundaki esas, 
diğeri müzakere etmekte bulunduğu
muz bu kanunun ı ı inci maddesindeki 
esastır. Bu esasa göre yüksek tahsil 
görenler için 1452 oumarah kanunun 
ihtiva ettiği asgari müddet olan iki 
sene ve yüksek tahsil görmiyenler i -
çin üç senedir. Her terfi derecesine 
nazaran bu hesap bir kıdemdir. 

Mütekaitler 
Yalnız arkadaşlar, bunların içerisin

de mütekaitler de vardır. Benim baş -
lıca itiraz ettiğim noktalardan birisi 
de budur. Mütekait ve ucretli bir va -
tandaş nevima iki şahsiyet oluyor. Bi
rinci şahsiyeti bu kanunun derpiş et
tiği zamandan eveli bir meslek hayatı 
vardır. Jandarma, harita ve saire gi -
bi, O meslek hayatında tabi olduğu 
kanuna göre bir takım terfiler almış 
ve nihayet hizmet hayatı esbabı çeşit
li olan sebeplerden biriyle müddetini 
bitirmiş, tekaüt olmuş, yeniden gelmiş 
devldin bir dairesinde vazife almış. 
Bu vazifeyi alırken nevama ikinci bir 
şahıs olarak işe batlıyor. Halbuki 
böyle olduğu halde aylığı hesap edi -
lirken ta ilk mesleğine girdiği gün 
değil bugünden itibaren yüksek tah -
sil görmüş ise iki senede bir, görme -
ıniş ise üç senede bir kıdem alarak he· 
sabına göre kendisinin bugünkü vazi
yeti taayyün ediyor. Bu tekaütler le
hine ve devlet hazinesi aleyhine bü · 
yük ve ağır bir fark teşkil ediyor. 
(Bravo· sesleri). Çünkü arkadaşlar si
ze başka basit bir şey arzedeyim. Es -
ki mesleğim olan askerlikte öyle rüt -
beler vardır ki on senede bir terfi e -
dilir. Mesela kıdemli yüzbaşılıktan 

binbaıılı~a &eçerke_n_.On.B!}ed~ l!l-~ 
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ziyetten yeni barem vaziyetine irca 
etmek için on senede beş derece atla
ması icap ediyor ki bu da hem haksız
dır, hem de hazine aleyhinedir. 

Layihada konulan üç senelik oto
matik kıdem kaydiyle yeniden bir ta
kım terfilere imkan verildiğini söy -
liyen hatip dedi ki: 
"- 3 seneye kadar demek, bir gün· 

den 3 seneye kadar demektir. Demek 
ki otomatik olarak birçok unsurlara 
yeniden manfaatler, dereceler temin 
ediyoruz. Gerçi encümen buna cevap 
verirken, mukabele ederken bunlar 
ancak timdi bulundukları dereceler 
içindir, bunlar tahvil veya terfi ettik 
leri zaman hakkı müktesep te§kil et -
miyecek diyecekler. Böyle de olsa 
hatti hazineye hiç bir tesiri olmasa 
da haremde memlekete vermek istedi
ğimiz psikolojik itimat ve sükunun 
temelini esaslı surette sarsacak bir 
formüldür ki, bunu düzeltmek lazım· 
dır • ., 

lnlaiaarların vcuiyeti 

" - Arkadaılar; bu maddede gözü 
çeken bir şey vardır: inhiaarların va· 
ziyeti değişmiyecektir. Müsaade bu -
yurursanız benim itirazım, yalnız bu· 
nun §ekli üzerindedir. Çünkü yalnız 
inhisarlar değil, adli vaziyet, zanne· 
diyorum 28 inci maddede tesbit etti
ğimiz devlet demiryollarına ait bir 
takım değişmiyecek ahkim yazılı idi. 
Bu inhisarlar hakkındaki hüküm de 
oraya konsaydı o kalabalık içinde pek 
gözü çekmezdi. Şimdi nasıl bir zanna 
düşülücek? Her şey düzeldi, her şe
yin tasfiyesi için hükümler kondu, 
inhisarlar müstesnadır dendi... Ar
kadaşlar her vatandaş bunu böyle gö -
recektir, bu böyle bir tesir yapacaktır. 
Buraya konulan bu noktayı lfıtfen 
encümen arkadaşları izah etsinler. 

İkincisi; inhisarlar için istisnayı 
tazammun eden hükmü buradan kal-
dırıp bunu demin arzettiğim istisna· 
ları ihtiva eden maddelere koymak 
lazımdır ki inbisarların istisnası hak
kındaki yanlıt fikirleri ortadan kal -
dırmıt olalım. Bu telde ait bir nokta 
olmakla beraber psikolojik bakımdan 
da ehemiyetli bir noktadır. Onun i
çin encümenden ehemiyetle bunu is -
ti yorum. 

Kaçamak terliler 
Ben de sureti umumiyede bu fikre 

muvafıkım. Ancak ıimdiki tekil olan 
500 liranın kaç liraya indirilmesi la -
zımgeldiğini tayin eden metodlar iti- Arkadaşlar bir batka nokta vardır : 
bariyle encümenin A fıkrasındaki tek- grup toplantısı halinde toplandığımık 
lifleriyle benim düşüncelerim arasın - zaman Sabit Sa~ıroğlu bize bir §iki · 
da esaslı mübayenet vardır. Bunlara yet tevdi etmiıti. Tabit o tikiyet mev
ait tekliflerimi timdi arzedeceğim. zuunu esaslı bulduğum için ben de 

Bir defa A fıkrasının ba§ cümlele - bu mesele üzerinde biraz tetkikat 
rinde bu dereceyi yani timdi alınmak- yaptım. Bu mesele timdi müzakere e· 

k li- dil ekte olan devlet bareminde o ka· 

dar ehemiyetli değilse de buna muva
zi olan müessesat bareminde tatbikat 
bakımından çok ehemiyeti haizdir. 
MalUmualiniz barem kanununun ya· 
rattığı hava memleketin her tarafın
da cereyan ederken, bunun devlet teş
kilatı içerisinde olması o kadar kolay 
değildir, fakat hususi müesseselerde 
bir cereyan uyanmıştır. Mademki ba
rem çıkacaktır ve baremin hüktimle -
rine göre bundan aşağı yukarı bir 
şey indirilecektir, ben de bu kanun 
çıkmadan evel mümkün olduğukadar 
baremin üst derecelerinde bir maaşa 
geçeyim gibi düşüncelerle müessese· 
den müesseseye muhaceret tarzında 
geçişler olmuştur. Ben bunu bi1' hu -
susi bilgime istinat ederek söylemi· 
yorum. Böyle havadan bana intikal e
den ve birçok arkadaşlarımın da aynı 
havanın tesiri altında bulunduğuna e· 
min olarak bunu söylüyorum. Bu ka
nunun tatbiki, bence, kanunun neş· 

rinden sonra yapılmamalıdır. 6 - 8 ay 
evel yani bir yurttaşın bu muvakkat 
maddeye göre hesap edilecek vaziye -
tinde "halihazır vaziyetinin" ifadesi· 
nin manası; bu kanunun neşri tari
hindeki vaziyet değil, bundan altı ay 
evelki vaziyettir diye göstermeli, bu· 
nu böyle koymakla son 6 ay içinde 
intisap, kolaylık, ahbaplık, akrabalık 
ve sairsuretlerle kendi !erine hatta es
ki vaziyetlerinde bulunan arkadaşla -
rının seviyesinden bile pek çok yu
karı derece temin etmiş olanların ge
riye doğru zaman götürmek suretiyle 
hakiki ve maksut dereceye indirilme
leri temin edilecektir kanaat;ııdeyim. 

Bu meclisten evelki meclisin da
ğılmasına tekaddüm eden günlerde 
bu kanun B. M. Meclisinde, encümen
lerde uzun müddet tetkik edilmiş fa. 
kat çıkamamııtı. Bu itibarla altı aylık 
müddet korsak adaletin teminine im
kan veririz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Müatakil grupun teklifi 
B. Recep Peker'den sonra B. Fuat 

Sirmen söz aldı ve müstakil grup na· 
mına şu teklifi yaptı: 
"- Arkadaşlar, Bu madde devlet 

teşkilatında maaşlılar gibi terfi ve 
tayin hususlarında bir kayda tabi ol
mamaları dolayısiyle çok yüksek üc
rete nail olmuş olan bazı memurların 
maaşlarında ne suretle tenzilat yapı -
lımı•ia•" a..&s bWuamaktadu Bj.& 
devlet te§kiUltında çalıpn memurla-
rın birinin diğerine böyle bariz bir 
şekilde tefevvuk mahiyetini göster -
mesini doğru bulmadığımız için mad
denin ihtiva ettiği ahkama esas itiba
riyle muarız bulunmuyoruz. Hiç bir 
kayıt ve prta tabi olmadan çok yük
selmit olan ücretleri maaşlılarla aynı 
hizaya getirilmesinde de fayda gö
rüyoruz. Fakat bu tenzilitı yaparken 
bir noktanın da nazarı itibare alınma
sını rica ediyoruz. Bu lüzumun ilk 
hakiki sebebini biz çok yüksek dere
celere çıkarılmıt olmasında görüyo -
ruz. Eğer ücret alanların eline geçen 
miktardan bugünkü geçim vaziyeti 
itibariyle yükseklik yoksa onlardan 
ayrıca bir tenzilat yaparak kendileri
ni sıkıntılı bir vaziyete düşürmeği 

doğru bulmuyoruz. Bu itibarla ücret 
almakta olanların aldıkları ücret 
miktarı 210 lirayı geçmiyorsa, ki ver· 
giler çıktıktan sonra eline 150 lira 
kalıyor, bunlardan tenzilat yapılma· 
sına taraftar değiliz. Hatta eğer bu 
miktar da fazla telakki ediliyorsa 
bunda da musır değiliz. Onun bir de
rece atağısı olan 170 liraya yani ver· 
giler çıktıktan sonra 120 liraya, indi
rilmesinin muvafık olacağı kanaatin
deyiz. Bu tenzilat vesilesiyle esasen 
aldıkları ücret miktarı yüksek olmı

yan bir kısım memurlarımızı yeniden 
tenzilata tabi tutarak sıkıntılı bir va· 
ziyete koymağı devlet idaresi nokta· 
sından fayda olmıyacağı ve bilakis 
mahzurlar tevlit edecegi kanaatinde -
yiz. Bu mahzurları huzurunuzda u· 
zun uzadıya izaha lüzum görmemek
teyim. Binaenaleyh maruzatımı ifa -
de eden takririmizi yüksek riyasete 

yata döndükleri zaman iki §eyin kı -
rılmıt ve mahvolmuş olduğunu gör. 
müşlerdir. Birisi hedef;eri olan yük
sek tahsile kavuşmak imkanı... Bu 
gençlerin ikinci bir elemli vaziyeti 
vardır. Bunun yeri burada olma 
makta beraber- ikisinin beraber kara
ra raptedilmesi icap ettiği için asıl 
müessesatta yer alan bu mütevazi 
gençler, bu fedakarlıklarından sonra 
devletin emretti~ yüksek fikir ve ka
fanın kendilerinde olmadığını kendi· 
leri düşünerek devlet kapısına gitme· 
mişlerdir. Kendi hay.ıtını gene kendi 
<'liyle kazanmak için hir takım mües· 
ses::lere intisap etmişlerdir. 

Şimdi bu haremle onların elinden 
bunu üç defa geri alıyoruz . ., 

Bu vaziyetin muhakkak islihını is -
tiyen hatip dedi ki : 
"- Boyle iztiraplar vardır. O halde 

yüksek tahsil meselesini düşünduğü -
müz zaman bu fedakar çocukların va -
ziyetlerini de behemahal dtişünmeli -
yiz. Hiç olmazsa onların memleketi 
müdafaa ederken askerlikte geçirdik -
!eri müddetleri bunlara bir hak olarak 
tanımalı ve derecelerine ilave etmeli
yiz. (Bravo sesleri alkışlar) 

Her insanın iki borcu vardır, Bi
ri camiasını, milletini müdafaa etmek 
borcu, ikincisi de kendi neslini müda -
faa borcu, bir insan ben milletimi, ca
miamı müdafaa için gideceğim, kendi
mi feda edeceğim oma benden sonra 
benim ailemin, çoluğumun ve çocuğu
mun vaziyeti müemmendir diyecek 
vaziyete getirilmelidir. Bunun aksi 
zayıf ruhlarda ben gideceğim ama ço
luğum çocuğum ne olacak düşüncesini 
uyandırabilir. Bunu uyandırtmamak 
size düşen vazifedir. Memleketi yük -
sek ruhlariyle idare eden siz mebus • 
ların vazifesidir. 

İşte arzettiğim sözleri söyletmemek 
ve pu manevi ve maddi iztiraplara mey 
dan bırakmamak için bu vaziyette bir 
hükiım ilave etmemiz lazımdır. Mü · 
saade buyururlarsa ben esasen bütçe 
encümeni azasının her biriyle teker te· 
ker görüştüm, fikri tamamiyle haklı 
buldular, bulacağımız formül de zan -
nederim onların da tasvibine pek ça -
buk iktiran edecektir. Arkadaılar, ge
rek bu haremde, gerek asıl müteessir 
oldukları ikinci müesseseler baremin
de bu noktanın ihmal buyurulmaması
nı yüksek huzurunuzda hassaten rica 
ecH,,._ 

Riyaset makamı, celseyi yirmi da -
kika için tatil etti. 

ikinci celse 

Uç barem cetveli arasında bir de 
hadisatı içtimaiye cetveli tasavvur et
mez misiniz? Sualini soran B. Emrul
lah Barkan (Malatya) B. Fuat Sir • 
men'in teklifinin kabulünü istedi. 

Bundan sonra Recep Peker tekrar 
söz aldı. maddede bakim olan ruhu 
uzun boylu izah etti, son aylardaki 
terfilere temas etti, dedi ki : 
"- Sonra arkadaşlar; mesuliyet 

deruhte eden bu zata sual, istizah ve 
sairede bulunalım. Fakat bu mevzuda 
samimiyetime bağışlamanızı bilhassa 
rica ederim, eğer bu zeminde kendi
sinden sual sorulacak ve manen dahi 
mesul olacak bir heyet varsa o da bi
zim heyeti umumiyemizdir. Bu mesu
liyeti hiç bir şahsa yükletip de bunun 
içinden tecerrüt edemeyiz. Burada 
bir yanlışlık, bir isabetsizlik varsa bu 
hepimize racidir. (Bravo sesleri, al -
kışlar). 

Doktorasını vermit bir doçentin 
yüz liradan aşağı para alırken, henüz 
bıyığı terlememiş bir gencifl 210 li
rada kalması teklifi üzerinde duran 
hatip dedi ki: 

"- Biz bu kanunla yurddaşları mü
savi şeref, hak ve vazife sahibi ve 
türk içtimai heyetinin bünyesini tan
zim edici ve istikbalinin bekasını te
min edici esaslar ortaya koymuı O• 

luyoruz. (Bravo sesleri). 
B. Galip Pekel yeni dereceler dola

yısiyle vaki olacak vaziyet karşısında 
aıağı düıecek 3, 4 derece dolayısiyle 
imir vaziyetinde olanların yanların
daki memurlardan az maaş almaları 
karıısında encümenin ne dü_şündüğü
nü sordu. 

Ziya Gevher Etili, bazı müessese
lerde kanunun encümende tetkiki sı· 
rasında 150 liraya kadar yükselen yük 
sek zamlar yapılmış olduğunu tekrar
ladı : 

"- Bu zamlar barem ile emrivaki 
haline mi gelecek? Bu suale· cevap ve
rilmedikçe beni daha kırk defa bu kür 
süde göreceksiniz. Ya benden bıka -
caksınız, ya maddeyi tadil edeceksi
niz .... dedi. 

Tekrar söz alan Fuat Sirmen tak
rirlerinin hedef tuttuğu esasları tek
rar izah etti, sözlerini §Öyle tamamla· 
dı: 

"- Efkarı umumiyenin istediği 
feY· memlekette umumi kasaoç eevi • 
yesinden çok fazla, fevkalade yüksek 
olanlara set çekilmesidir. Bizim ka • 
naatimiz şudur ki, teklif edilen mad· 
de aynen kabul edildiği takdirde bun· 
dan devlet daireleri mutazarrır ola .. 

İkinci celse 17 .35 de açıldığı zaman caklardır.,, 
eveli sözü B. İbrahim Diblan (Koca - Recep Peker tekrar kürsüye gele .. 
eli) aldı ve beden terbiyesi genel di - rek, meselenin bir miktar meselesi de 
rektörlüğü memurlarının bu madde ğil bir prensip meselesi olduğuna ip· 
şümulüne girip girmediğini sordu. ret etti: 

Ziya Gevher Etili'nin tezine i§tirak "- Binaenaleyh bu içtimai sevıye 
ettiğini söyliyen B . Refik İnce (Ma - varlığındaki müsavatsızlığı tevlit e
nisa) Recep Peker'in bu fikri üzerin - den manzarayı kaldırmak için Fuat 
de durarak, Sirmen arkadatım grup namına verdi-
"- Buyurdukları gibi her hangi bir ği takrir reddedilmelidir. Arkadaşın 

hususi tesire kapılarak hısım, akraba- teklifindeki bir mahzuru daha arze
lık, dostluk gibi hususi tesirlerle ya- deceğim. Kendileri bundan istifade 
pılını§ haksızlıklar varsa bunları tas - edileceğini zannettikleri favori taba
hih ettirmek mevkiindeyiz. Fakat bu kaya bu takririn yapmıt olduğu tesi
baremin müzakeresinin ve hazırlanma· re nazarı dikkati celbctmek isterim. 
sının doğurduğu haleti ruhiyenin hu- Arkadaşlar, bu maaş imtiyazı, bu ka
sule getirdiği bir neticedir. diye telik- yırma telakkisinin yaptığı manzara, 
ki ederek yapılan bu muameleyi tas - memlekette biribirine yan bakan iki 
hibe doğru gitmek değil bilakis işle · sınıf ihdas etmiştir. (Alkışlar). Bu. 
ri karııtırmak ve yerinde iş görmek nun birisi diğerine tepeden ve istih· 
mevkiinde bulunan vekillere her han- faf ile bakıyor. Ona hıç otomobile 
gi iyi yaptığı bir işin bozulmaması binemez, çocuktan ile bir defa olsun 
dolayısiyle istikrar noktai nazarından ufak çalgı bulunan yerlerden istifade 
istikrarperver olan Recep Peker arka- edemez telakki ediliyor. Ve bu aile
daşımızın bu hususta biraz müsama • nin yanındıt göze batan bir zümre 
ha göstermelerini rica edeceğim.,. beliriyor. (Bravo sesleri ve alkışlar) 
Hakkı Kılıçoğlu, fazla maaıtann Binaenaleyh bütçe encümeninin tan· 

yavaş yavaş değil, birdenbire kesil - zim ettiği kanunun maddesinde bütün 
mesini talep etti. bunlar derpiş edilmiıtir. Encümenin 

Mazhar Müfit Kansu (Denizli) Re- mesaisini, kendilerine evelce arzetti
cep Peker'in, layihanın neşri sırasın· ğim gibi pyanı takdir buluyorum. 
da bazı memurların derecelerinin 

"k lt ' ld. • · h kk d k' ·· 1 • • Mithat Yencl (Tunceli), İnhisar yu se ı ıgı a ın a ı soz erme ı · . • 
..:ıı et ed k 1.. "' k 1 d • . 1 memurlarının vazıyetınden bahsetti, s-r ere mesu un yu se en egı , • . . 

" ks it ld • .. 1 d' d d " burada fıkranın hır ımtıyaz mevzuu yu e en o ugunu soy e ı ve e ı • . . . 
ki: olmadıgını tebarüz ettırdı. 

sunuyorum. Eğer tensip buyurursa· .. _ Kanun yalnız küçükler için de
nız maddede icap eden değişiklikler ğildir. Binaenaleyh böyle bir tey va
yapılır.,, ritse belki varittir, ıu veya bu vesile-

Bundan sonra bütçe encümeni na -
mına B. Faik Baysal (Kayseri), uzun 
boylu izahat vererek maddenin bu şe
kildeki tedvininde hakim olan ruhu 
izah etti, suallere cevap verdir. 

B. Fuat Sirmen'den sonra B. Recep terle yükselmit olanlar, derece alan
Peker (Kütahya) tekrar aöz aldı ve lar, açıkgözler olabilir. Fakat arka -
bu teklifin çok ehemiyet verdiği daşlar bunlar arasında bihakkın, kanu 
psikolojik bakımdan olan esasa taban nen yükseltilmesi icabeden ve derece 
tabana zıt olduğunu söyledi. Mesele - alanlar vardır, bunları nasıl tefrik e
nin bir miktar meselesi değil, bir tea • deceğiz, bu tefrik meselesini encü -
dül meselesi olduğunu anlattı ve bu men deruhte buyurursa kabul edece -
itibarla teklifle haremde hakim olan ğim. Fakat nasıl tefrik edilecek? Bir 
adalet ruhunun tearuz halinde oldu - zata bigayribakkın, kanuna muvafık 
gunu tebarüz ettirdi. olamıyarak yükseldin demek için ne 

Kanunun ilk müzakeresi sıraların- gibi delail serdedeceğiz. Demiyecek 
da bahsettikleri hususların bu mad- mi ki, ben şu kanuna tevfikan imiri
deye temas ettiğini hatırlatan Ziya min emriyle - hatti bazıları - milli i
Gevber Etili (Çanakkale); harbiumu- radeye iktiran suretiyle bu dereceyi 
minin en büyük yükünü çekmit olan iktisap ettim, sen nasıl hilafı kanun 
yüksek tahsil gençliği üzerinde dur- diyorsun? buna ne cevap verilecek. 
du, bunlardan 36 küsur bininin mek - tir?,. 
tepten alınarak eveti hıtrbiyeye, son· Fuat Sirmen tekrar söz alarak müs
ra talimgiha sevkedildiğini hatırlat - takil grupun görüşünü izah etti, ge -
tı, bunların sayısının 36 binden 4 bi- neral Kazım Karabekir (İstanbul) 
ne indiğini söyliyerek dedi ki: Ordu mensuplarından tekaüt edilerek 
"- Bu gençler gerek harbi umumi- hizmete geçmelerin haklan üzerinde 

den ve ıerek milli mücadeleden ha • durdu. 

lnlıiaarların iatiantuı 

Gümrük ve inhisarlar vekili B. Ra • 
if Karadeniz, madde üzerinde umumi 
mutalealarını anlattıktan sonra dedi 
ki: 

"- Niçin inhisar memurları bu hü
kümden istisna ediliyor. Bundan evel
ki maddede istisna ettiğiniz bir çok 
daireler ve meurlar vardı. Meseli dev
let demiryolları memurlarını kimilen 
istisna ettiniz, hakimleri kamilen bun
dan istisna ettiniz, Ziraat enstitüleri
ni, üniversiteyi flannanik orkestrayı, 
rasathaneyi ve daha bir çok müessese
leri istisna ettiniz. Bunların hepsinin 
sebebi ne ise inhisarlarda çalıpn va -
tandaıların istisna edilmesinin sebebi 
de aynıdır. Hatti biraz fazladır. 

Müsaadenizle size timdi bir cetvel 
C Soau 8. iacı sayfada) 



ylül 
telaşından 
sonra .. 

(Başı 1 i:ıcı sayfada) 

Fransa'dan lstanbul'a gelen
ler, eylülden sonraki fransız 
harp hazırlığını anlatıp duruyor
lardı. Siperler, sığrnaklar, çatılar 
üzerinde kum dösemeler, fahri· 
kalarda ve milli hizmetlerde o
lanca hızı ile sef erberJik ! llk i
§Rrette Paris'i terkedecek olan 
halkın taşra şehir ve kasabala· 
rında misafir olacakları evler bi· 
le tespit edilmişti. 

Paris'e geldiğimiz vakit, bu hi· 
kayelerin bize göreceğimizi zan
nettirdiği telaş ve faaliyet hali 
yerine umumi bir sükunla karşı
laştık. Bu sükun nikbinlikten ve
ya kayıtsızlıktan mı ileri geli
yor? Bir iki gün sonra sualinizin 
cevabını kendiniz veriyorsunuz: 
Fransa artık harpten korkmu
yor! Bilakis tekmil takati ile ona 
hazırlanıyor. Harbetmek kararı
nın ve te§ekkül eden sulh bloku· 
mın tecavüz ihtira6ını yatıştıra
cağı kanaatinde olanlar çoktur. 
Ancak böyle bi:" tahmin ile ha
zırlık faaliyetlerini gevşetmek 
meyline kimtiede rast gelmezsi
nız. 

Fransızlar cesur ve döğütken
dirler. Dış ve iç siyasi hayatla
rrndaki acıklı zaflarından hiç bi
ri vatan tehlikesi kar§ısmdaki 
k~rar ve hareketlerine tesir et
mez. Fransa artık kendini La
val'in başkaları hesabına feda
karlık etmekle totaliter devletle· 
ri doyurmak veya ltalya'yı Al · 
manya' dan ayırmak hayallerin· 
dl"-ı tedavi etmişe benziyor. 
Gönüİ, Türk gazetecilerinin 

Pn ·ic."e dahi fransız müttefikleri 
o! .... rak ayak ha malarını ne ka
dar istiyordu. Fakat tay hali 
aramızda tek mani o arak duru· 
yor. Bizim sulh blokuna katılıtı
mız, resmi hususi, bütün Fransa'· 
yı bize kazandırmıştır Her ta· 
rafta herkesten mu ahbet gör
dük. Temas ettikleriınızin ekse
risi Hatay işinde bizden değil, 
bize karşı kendi hükümetlerin
den şikayet etti. Bir fransız dip
lomatı: 

- Ah bu kağıt! Bu madde
ler, ve onlar üstünde ti hak ve 
mantık münakasaları, d ye tees 
süf ediyordu. Biz bi meseleyi 
hadiselerin hakikatlerine göre 
halletmeği bilmeyiz. Dıplomasi
de en büyük kusur, kagıt üstüne 
saplanmaktır. 

Bugün yarın, hep anlaşmanın 
imzası havadisini beki dik, dur
duk. On dört gün 1ı gıltere'de 
kaldıktan sonra döndüğümüz 
Paris'te, yine, esasınc/ mutabık 
kalınmıt olan meselenin ürünüp 
gittiğini görüyoruz. Niçin? Biz 
bu meseleyi Fransa ile ati ola
ı ak, hiç bir pürüzü kaim ksızm, 
aramızda bir daha hiç bir müna· 
kaşa ı olmıyacaJ.. ~ekilde hallet
mek istiyoruz. F ra·ns z halkı, 
Türkiye'nin hakkını yalnız anla • 
mış değildir: bugünkü v ziyette 
onun hakkına taallO'k eden işleri 
derhal bitirmenin fraı ız milli 
müdaf"' asnırn hayrına o du(;unı 
da biliyor. Fransız resm adam
larının, Fransa gazete e i veya 
parlamento muhitleri ı nahoş 
karşılasmalarda buluıı c ğı ma
zereti de ortart11 lcalmam ~tır 

Falih Rıfkı ATAY 

B. Bonne siyasi ziyet 

hakkmda izahat v rdi 
celisi ha· 
len sonra 
Bone'nin 

Faris, 21 a.a Mebusan 
riciye encümeni bugün öğ 
toplanarak hariciye nazı 

günün harici münasebetle 
daki izahatını rlinl"mİ tır 

hassa uzak şark ve Daung 
ni anfatmıstır. 

hakkın· 

Bone. bil· 
ese leleri 

Fransadaki mal eme 
İspanyaya iade edil (ek 

Bayon, 21 a a. - Dahili 
nunda 1spanya'dan Frans 
rülen malzemenin lspanva' 
çin Hend.1ye'de enterna ; 
konferans >'apılmıştır. 

rbin so· 
götü· 

iadesi i· 
nal bir 

Bu malzemenin k!imilen Hendaye 
ve 1run yollariyle 1spanya'ya iadesi 
ne fransız ve ispanyol nakıl vasıtala 
r"''" rasyonel bir şekilrte- k ll<ınılma 
sı hus ısunda kati bir plan tesbit edil 
mıştır. 

Mısır Hariciye 
Naıırt gitti 

(Başı l inci sayfada) 
Hariciye Nazırı saat 16.30 da An -

kara Radyo Merkezini ziyaret etmiş 
ve burada Münakalat Vekili Ali Çe
tinkaya tarafından karşılanarak ıeref 
lerine tertip edilen hususi konserde 
hazır bulunmuştur. Konserin sonun· 
da ekselans Abdülfettah Yahya Paşa, 
türk milletine aşağıdaki hitabede bu
lunmuştur: 

"- Türk halkına, Mısır halkının 
kardeş selfunlarını sunmak. Mısır Ha
riciye Nazırı için bir zevk ve şeref 
teşkil eder. Şanlı tarihi birçok şerefli 
hadiselerle bezenmiş olan. kardeş, bü
yük milletin topraklarına ayak basar· 
ken, bütün düşüncem. o büyük kah
ramana teveccüh ediyor. O büyük kah 
raman ki, milletinin sevgisine daya -
narak, güzide mesai arkadaşlarının 
yardımı ile Türkiye'yi hayranlık u • 
yandıran, diıiplinli, kudretli ve dai. 
ma ileri bir devlet haline getirmiş • 
tir. 

Mısır Hariciye Nazırı Abdüllettah Yahya PCl§a Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ile beraber 

Eski Türkiye'yi tanıyan yabancı 
bir seyyahın, şimdi burada karşılaştı· 
ğı manzara, yüksek bir içtimai ders 
teşkil eder. Ciddi, çalışkan ve uslu 
bir milletin yılmak bilmez faaliyet · 
\eri karşısında, hürmetle kim eğil 
mez, ve adil ve basiretli bir hükümc· 
tin verimli çalışmaları karşısında kim 
hayranlık duymaz ... 

Tarihi, uzun bir zaman, türk impa
ratorluğunun tarihine karışmış olan 
ve bugün istirdat ettiği istiklaline sa
hip bulunan Mısır, yeni Türkiye'nin 
sulhçu ve sadık bir dostudur. Aynı 
sulh gayelerini istihdaf ediyoruz. ve 
biricik emelimi.r, dahilde faaliyetleri
nin semereleri, hariçte tesis ettikleri 
dostluklarla, milletlerimizin aaadet 
ve refahıdır. 

Beynelmilel vaziyetin bu endişeli 
anında Türkiye'nin de en mühim un· 
surları arasında bulunduğu şark, hak 
ve adaletin zaferini temine azmederek 
sulh eserini tamamlamağa devam e • 
df)·or. 

Her yerde bize gösterilen hararetli 
kabulden son derece mütehassis olan 

Mısır Hariciye Nazırı Raclyocvi'nde ıereline tertip edilen 
konseri dinliyor 

dost Mısır, benim mütevazi ıeıimle, 
asil türk milletine sürekli bir refah 
ve sürekli bir taaU devresi temenni 
etmektedir. 

Mısır da, dünyanın hakiki bir em· 
niyet ve muzaffer bir medeniyete ka· 
vu,masını iatiyenlerin gayretlerine, 
yorulmak biJmiyen gayretlerini kata· 
caktır .. , 

Misafirimiz l•tanbul'a gitti 

-~-...,.,,.---· 

•• 

Muhterem misafirimiz, dün saat 
19.25 te, refakatlerindeki zevat ile 
birlikte Anadolu ekspresine bağlanan 
hususi vagonla şehrimizden İstanbu· 
la hareket etmişlerdir. Ekselans Ab
dülfettah Yahya Paşa'yı, başta Hari· 
ciye Vekilimiz B. Şilkril Saraçoğlu o
larak vali ve belediye reisi B. Nevzat 
Tandoğan, Hariciye Umumi Katibi 
B. Numan Menemencioğlu, Ankara 
Mevki Kumandanı, Protokol Dairesi 
Reisi, Hariciye birinci daire reis ve · 
kili, Emniyet Direktörü, merkez ku· 
mandam, Mısır elçiliği ve halk tara· 
fından uğurlanmış, bir ihtiram kıtası 
selam resmini ifa etmiştir. Mısır Hariciye Nazırı trene giderken 

B. Adil Okuldaı 

dün vef al etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

kından tanıyanları çok mUteesıir et
miştir. Kederli ailesine taziyetlerimi· 
zi sunanz. 

1 Japonlar Svatov'a 
asker çı kardılar 

(Başı 1 ıncı :oayfada) 

icra komitesi reisi Uang • Çing Vei, 
japon hükümetine proğramının şu 

dört noktasını tahakkuk ettimıeği 
teklif etmiştir : 

l - Çin ordusunun cenubi garbi 
Merhumun hal tercümesi den silah ve mühimmat almaması için 

B. Adil Okuldaş l296 yılında lz- Svatov ve Pakhoi şehirlerinin işgaliı 
mir'de doğmuştur. Eski mutasarrıf - 2 - DördUncil kızıl orduyu çin ku
lardan Abdullah Ragıp Paşanın oğlu- vayi asliyesinden tecrit için Yangt&e 
dur. Merhum ilk tahsilini Selftnik'te mıntakasında yeni bir taarruzda bulun 
ve idadi tahsilini de Selanik ve İzmir mak, 
idadilerinde yapmııtır. 3 - Sovyetlerin her türlü yardımı-

314 tarihinde Cebelibereket tahri • nın önüne geçmek için Sianfu'nun ve 
rat kalemine mUlfi.zemet suretiy . Yannan'ın işgali, 
le memuriyete intisap etmif, bundan 
sonra muhtelif memuriyetlerde bulu
narak 325 tarihinde Maliye Müfettişi 
olmuştur. 

4 - Bu takdirde Uang • Çing • Vei 
yeni hükümet teşkilini, antikomintern 
pakta iltihakı ve umumi bir harp tak
dirinde japonya ile birlikte hareketi 
kabul edecektir. 339 şubatında Borsa ve Osmanlı 

Bankası komiserliğine, ve 340 ilk teş· 
rininde RUsumat Umum müdürlüğü • Hong • Kong'un siyasi mahfilleri, 
ne tayin edilmittir. B. Adil Okuldaş bilyilk devletler tarafından ittihaz o • 
bu memuriyetlerden s<S'nra 1927 inti· lunacak hattı hareketin kati bir ehe • 
habında Samsun mebusluğuna seçil. miyeti haiz olacağı ve ancak azimkar 
miştir Bundan sonra 931 yılında ma· bir surette hareket etmek şartiyle 
liye teftiş heyeti reisliğine 3 sonkft. uzak şarkta vaziyetlerini koruyabile · 
nun 932 de de Gümrük ve İnhisarlar tekleri mütaleasındadır. 
Vek!leti müsteşarlığına tayin edil. 
mişti. 

Mantarla zehirlendiler 
Sarayköy (Hususi) - Molla Ahmet 

köyünden Mehmet oğlu 11 yaıında Ali 
ve 4 yaıında kardeşi Huriye, kırlardan 
topladıkları zehirli mantarları yemiş -
ler ve zavallı yavrular, ıstırap içinde 
can vermişlerdir. 

Erzincan' da gö(men 

köyleri kurulacak 
Erzincan (Hususi) - Erzincan'da 

yeni göçmen köyleri kurulması karar
laşmıştır. Erzincan ovasında göçmen 
köyü olnıağa müsait sahalar aranmak
tadır. 

Nevyork'ta 

Fransız vapurla rı 

polis tarafından 
muhafaza ediliyor 

Nevyork, 12 a.a. - Limanda bulu· 
nan gemilerin emniyetine dair Fran • 
sa Transatlantik kumpanyasınca tat · 
bik edilen yeni nizamname mucibin • 
ce bir Nevyork dokunun önünde de
mirliyen "İle de France., vapurunu 
sivil polis memurları nezaret altına 

almışlardır. 

Dün vapurun limana gelmesini mü 
teakip husust bir polis müfrezesi va
pura girmiştir. Yarın vapur Havr'a 
hareket edinciye kadar vapurda kala
caktır. 

Kumpanya memurlan bu tedbirin 
bir tehdit neticesinde ittihaz edilme· 
diğini, sadece yeni nizamnamenin tat
biki dolayısiyle vapurun muhafaza 
altına alındığını beyan etmişlerdir. 

Bifarafhk 
yapılacak 

kanununda 
değiJikl iklır 

Vaıington, 21 a.a. - Rw:velt, 
meclisler, bitaraflık hakkındaki ka
nunda tadilat yapmadan kongrenin 
tatil devresine girmek iıtemediğini 

teyit etmiştir. 
Bir gazeteci, mumaileyhe Bloom 

tarafından tevdi edilen projenin A· 
merika'yı harbe girmekten koruyup 
korumıyacağını ıormuıtur. Ruzvelt, 
Bloom'un tadil projesinin Amerika'
nın sulh lehindeki nüfuzunu takviye 
edeceği kanaatinde bulunduiu ceva· 
bını vcrmiıtir. 

Barem müzakereleri 
devam ediyor 

(Ba§ı 7 inci sayfada) rı dereceye geçirilmeleri hakkınd~k! 
okuyacağım : Bu kanunla alakadar o- hükümlerin tayyı ile bunun yerın 
lan ve inhisarlarda çalışan 3450 me - (kanunun neşri tarihinde bulundu~· 
mur vardır. Bunlardan, <>imdi rakamla ları vazifede hizmet müddetleri uÇ 

v de· 
rını okuyacağım - görülecektir ki ek- seneden fazla olanların bir yukarı • 
aeriyeti 150 liranın dununda çalışmak- receye geçirilmeleri) fıkrasın•" ila• 
tadır. 423 memur 50 lira, 600 memur vesini teklif ederim. 
60 lira, 369 memur 70 lira 512 memur Yüksek Reisliğe 
80 lira • bu doğrudan doğruya eline Ucretlerin yeni derecelerinin te•· 
geçen para değil kanunda ifade edilen biti için yapılacak hesaplarda esas tu• 
ücrettir. 465 memur 90 lira, 325 me - tulacak vaziyetin son aylarda atınnı~I 
mur 100 lira, 330 memur 125 lira, 171 haksız dereceleri karşıhyacak bıt 
memur 150 lira, 465 memur 90 lira, alı fıkranın ilavesini teklif ederim. 
yor. 325 memur 100 lira alıyor, 335 me Yilksek Reisliğe 
mur 125, 171 memur 150, 92 memur Maddenin (A) fıkrası mucibince 
175, 65 memur 200, 29 memur 225, 24 ücretlerin tesbitine esas olan müdde.~· 
memur 250, 52 memur 275, 22 memur terin hesabında bu ücretlilerden nıu-
300, 14 memur 375, 3 memur 400 lira tekait olanların vaziyetlerinin düıel· 
almaktadır. tilmesi için encümene havalesini tek-

lif ederim. 
T en•ik edilecek bir vaziyet B. Recep Peker'e ait olan bu Uç tak· 

yoktur rir kabul ve maaş fazlasını bir and• 
Görüyorsunuz ki arkadaşlar burada kesip indirilmesini teklif eden B. Hak 

böyle ehemiyetli surette büyük sebep· kı Kılıçoğlu'nun takriri ile, 210 lir~[.~ 
lerden dolayı tensik edilecek bir va • kadar olanların aylıklarından tenzı a 
ziyet yoktur. Bu şekli İnhisarlar ida· yapılmamasını istiyen müstakil gru• 
resi 2, 3 defa tensik ve tasfiyeden pun takrirleri reddedildi. 

b d · b l t B Kabul edilerek madde ile birlikte sonra u ereceyı u muş ur. u 
3400 vatandaş bu maaşları alabilmek encümenin aldığı diğer takrirler şun· 
için 931 de bir defa, 932 de bir defa ve lardır : 
en büyük tasfiyenin yapıldığı 933 den YÜKSEK RE1SL1GE 
sonra bu dereceye inmiştir. Memurlar Arz ve izahına çalıştığım mucip se-
mütemadiyen tasfiye edildikçe, müte· beplerden dolayı muvakkat madde 2. • 
madiyen tensik edildikçe onlarda ne A) fıkrasına (ücretleri kanunla tayın 
çalışma zevki, ne de şevk kalır. Zaten olunan) cümlelerden sonra (ve hizın~
bu kanun bir müvazene temin ederken te tayin ve mürakabeleri devlete aıt 

bulunan) kaydının da konulmasını 
düıüneceği şey devlet idaresinin mil-

teklif ve rica ederim. 19·6-1939 teessir olmamasıdır. Haksız o:nluş, 
Bitlis Mebusu müvazenesiz para verilmiş. ne olursa /1 Sür~yya Örge Evre 

olsun bu paraları keserken o memur -
ların şahısları değil, devlet işlerinin YÜKSEK RE1SL1ôE 
müessir olup olmadığını düşünmek la· Muvakkat madde 2 ye şu fıkranıo 

ilavesini isterim. zımgelir. d 
"Umumi harpte veya milli cidal e Bunu, inhisar idaresine istisnasız 

tatbik ettiğimiz takdirde 3400 memu . yüksek tahsil yaparken silah altına 
alınan ve subay rütbesini alanların de· run yarısından fazlası müteessir ola-

caktır. Bu size 50 milyon liralık bir va receleri yüksek tahsil erbabı gibi yr 
ridatınızı temin eden ve senelerden pılır.,. 
beri tensik, tasfiye edilmiş olan zilin -
reyi en ıon bir tasfiyeye daha tabi tu-
tarak bu idarenin muhtel bir manzara 
arzetmesine zannederim ki müsaade 
etmezsiniz. 

Bundan baıka Devlet Demiryolları 
memurları için bu istisnayı kabul et
miı bulunuyoraunuz. Orada da bu 
miktarda bir memur vardır. Orada 
tatbik etml oıaugunur bir muamele-

yi bu memurlarınızdan esirgiyecek o
lursanız idare bakımından gayri mü
savi bir muamele teşkil eder ki bunu 
hor görmiyeceklerdir. Onun için ben-
deniz bu vaziyeti bir defa arzetmeği 
lüzumlu gördüm. Nasıl takdir buyu· 
rursanız şüphesiz sizin kararınızı tat
bik edeceğiz. 
İbrahim Dıblan (Kocaeli) - Arka· 

datlar; hepinizin mallımudur ki Be • 
den Terbiyesi teşkilat kanunun bir se 
ne evel çıkmıştır. Fakat spor teşki
latı tabiatiyle bundan uzun seneler· 
denberi devam etmekte idi. Milli Şe· 
fimizin iıareti üzerine gerek partimiz 
ve gerek partimizin hükümeti genç
lik teşekkülü ile bu teşekkülü daha 
fazla kayırabilmek ve daha fazla bir 
intizama sokmak maksadiyle kabul 
ettiğimiz bir kanunla resmi bir teşek
kill haline gelmiştir. Halbuki şimdi 

müzakere ettiğimiz bu maddeye göre 
bu teşekkülde bulunan memurların 
muamele görmeleri icabederse bu me· 
murların kısmı azamı lise mezunudur. 
Son spor işleriyle, spor teıekkülleri· 
nin başında uzun senelerdenberi bu
lunmaktadırlar. Tabiatiyle son sene
lerdeki tecrübeleriyle şimdiye kadar 
işgal etmiş oldukları derecelerin ehli 
olduğunu göstermiş bulunuyorlar. 
Tekrar arzedeyim, şimdi bu maddeye 
göre bu gençlerin maaş ve derecele
rini tayin etmek icabeder senelerden· 
beri çalışmıı ve niha)"et bu teşekkü . 
liln memuruna azami 7 5 lira verilebi
lecektir. Binaenaleyh bu memurlar 
bundan çok mağdur olacaklardır. Hal 
buki resmi teşekkül olduktan sonra 
tabiatiyle bu spor gençliğinin gayre 
ti ve ilerlemesi hususunda tasvip ve 
kabulünilze arzedilmiş bulunan ka 
nundan sonra evelce spor teşkilatın 
da uzun senelerdenberi çalışmıı olan· 
tarın en iyileri, en layik olanları me
muriyete alınmıılardır ki bunların 
mağduriyetlerine sebep olmamak içir. 
gerek inhisarlar vekilimiz ve gerek 
encümen namına verilen haklı olarak 
verilen izahattan anlaşılqıiına göre 
inhisar memurları, inhiaar umum mü
dürlüğüne verilen istifadeden bu 
gençlerin de istifade etmesi hususun
da bir takrir takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

Baıkan - Bir kifayeti müzakere 
takriri vardır, okutacağım. 

Kabul edilen takrirler 
Bundan sonra Recep Peker'in mü

zakerenin kafiliği hakkındaki takriri 
reye konularak kabul edildi ve tak· 
rirler okundu. 

Çanakkale Mebu~~ 
Ziya Gevher Etılı 

YÜKSEK REİSL1CiE 
Şifahen arzettiğim sebeplerden do• 

lay ıaşağıdaki maddenin kabulünü tek 
lif eylerim : 

Madde - Harp hali dolayısiyle tab• 
sillerini ikmal edemeden yedek su " 
bayhğa alınanlar, harpten sonra ihrelS 
etmiş oldukları rütbenin muadili olan 
derecede sivil vazifeye alınmış addo • 
lunurlar veya alınırlar. 

İstanbul Mebusıs 
Kazım Karabetjt 

YÜKSEK REİSLİGE 
Şifahen arzettiğim sebeplerden do

layı aşağıdaki maddenin kabulünü tek 
lif ederim : 

Madde - Askeri mütekaitler, an • 
cak rütbelerinin muadili olan bir de • 
recedeki maaşlı vazifeye kadar bir ye" 
re alınır. Yabancı dil bilenler, memur• 
lar hakkındaki kanunun üçüncü mad • 
desinden istifade ederler. 

İstanbul Mebusu 
Kazım Karabekir 

Kamutay yarın saat 15 de toplana• 
rak barem tetkiklerine devam edecek• 
tir. 

İzmir'de bir üfürükçü 
İzmir (Hususi) - Ömer Hikmet Çi· 

vici namında biri, Buca sokaklarında 
dolaşırken; 

- Ben, kendisini belli etmiyen bir 
insanım. Havalardaki tayyareleri dur• 
durur ve canım isterse derhal yere 
düşürürüm. 

Şeklinde şeyler söyliyerek saçmala· 
mış, şüphe üzerine karakola sevkedi • 
lince üfürükçü olduğu anlaşılmıştır. 

Cebinde de buna dair vesikalar bu • 
lunmuştur. 

lzmir'cla bulunan esrar 

İzmir (Hususi) - Geçenlerde Sey· 
diköyde esrar kaçakcılığı yaptığı için 
yakalanan afili Emin namındaki ıah • 
sın evinde, dıvarlarlın içinde 47 kilo 
esrar daha yakalanmıştır. Bu esrarın e
velce bir sene için mahkeme karariyle 
Eskişehir'e sürülen Ali oğlu Veysel 
namında bir şahsa ait olduğu teıpit e • 
dilmiştir. 

Karısını öldüren adam 

mahkum oldu 
İzmir (Hususi) - Kemalpaşa kaza

sında, Recep namında biri, bundan bir 
müddet evel başkaları ile münasebette 
bulunan ve bütün nasihatlerine kulak 
vermiyen zevcesi Ümmü'yü öldürmüş
tü. Recep 22 sene hapse mahkum edil
miştir. Ancak tahrik sebepleri nazar 
dikkate alınarak cezası yedi seneye in· 
dirilmiştir. 

Erzincan fidanlığı 

Erzincan (Hususi) - Fidanlıkta 
Yüksek Reisliğe 150 bin aıısız 35 bin aıılı fidan yetiş · 

Kanunun neıri tarihinden itibaren mittir. Bu miktar 250 bine ibllğ edile
müddetleri 3 seneye kadar olanların cektir. Önümüzdeki senede halka ap• 
bir ve daha ful& olanların iki yuka· lı fidan dağıtılacaktır. 
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Taahhüdiln müddeti: Taahhüt ağus 
tos 939 iptidasına kadar ifa edilmiı o
lacaktır. 

Muhammen bedel: 4335 liradır. Ta -
lipler muvakkat teminatları ve kanu • 
nun muayyen vesaik ve tekliflerini 

t. aynı gün ve aaatte Ankarada mezkQr 
"Cihlık • Kiralık mobilyalı bir oda - Tam müdürlüğe müracaatla makbuz muka • 
~ • konforlu Kooperatif arkası Ali Narmi bilinde teslim etmeled lazımdır. Buna 
-icele apartmanı No. 9/2 ye müracaat edilme dair ıartname parasız olarak daireden 
~ '-tı satılık arsa - Sağlık bakan · si. 2291 alınabilir. (2484) 12457 
~~- . ıında İlkiz ıokağında 530 M. Kiralık - Konforlu Uç bil ··k' d 
~.utıyet dd . yu o a 
- 1-u. ca esınde 430 M. uygun bir salon bahçe içinde geniş daire alt-
S Verilecek. Tel: 1538 2220 mış liraya: Yenişehir Tuna caddesi 

~ «fllllt .kiralık, mobilyeli, mobilye· Balk sokak No. 2 üst kata müracaat. 
~Çankaya Kavaklıdere Özdemir . 2303 
tirtli ~o. 65/ 2 iki kat iki daire her Kıralık -~'~~e :--- 2 oda 1 kiler banyo 
~ konfor bakımlı bahçe satılıktır. mutbak komurlük hava gazı elektrik 
~lytt~alı birinci kat mobilyeli, mo- B~kanlıklara çok yakın Y. şehir De -
~ıı kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de mırtepe Akbay S. 9 2304 

2254 

~'11k- Yeni yapılan Meclisin ar- iş arayanlar: 
'- IJelldı Atağı ayrancıda 1840 M2. ar- -------
~ berindeki 34. ve 3S No.lu iki 

"'· İçindekilere müracaat. 2283 

d~k köşk - Kavaklıdere otobüs 
llıııtf da asfalt üzerinde beş oda, 
te h ~ a~rıca hizmetti odası ; 950 met 
~trılmiı bağ ve çam ağaçlariyle 
' en bahçesi vardır. Telefon nu-

1 (1067) 2278 
stt,, 
~ d ık arsa - Kavaklıdere' de oto-

iş arıyor - Türk, Fransız üniver -
sitelerinden mezun bir genç fransızca 
tercüme işleri ve ders vermek istiyor. 
Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 

Daktilo ışlerı - Vazifedar bir ba· 
yan akşamları evinde çalışmak üzere 
Türkçe Almanca Fransızca daktilo iş
leri almaktadır. Ankara P. K. 501 e 
yazılması. 2236 

~..:ağına ve asfalta pek yakın, ye-
~ Ya muttasıl köıebaıı 800 metre 1 
l'~ tatlı IU kuyusu da vardır. Ş verenler : 

..:fon numarası (5739) 2279 ,-----

~ılık - Yeni bir halde yemek o· Tahsildar aramyor - Bir mUesse· 
ter ~lon takımları ile piyano ve di- sede çalışmak üzere kefalet verebile
~t ;ıut~ferrik eşyalar ucuz satılık - c~k bir tahsil~ara ihtiyaç vardır. İstik 
~litt enııehir Bayındır sokak No. 3 lal fırınına muracaat. 2242 

caat. 2280 Fransızca bilen bir tezgahtara ih-
'tt~ıl11t arsa - Çankaya'da asfalt ü- tiyaç vardır. İkinci bır lisan bilen 
,.~de 1800 M. arsa içindeki Ankara tercih edilecektir. Bankalar cadde· 
l'eı~le ve uygun fiyatla satılacaktır. sinde 48/2 Yıldız kırtasiye pazarına 

· 3173 2294 müracaatları. 22sı 

~ık otomobil - Az kullanılmış Mürettip alınacak - İyi cetvelci ve 
lı~e beı kitilik fort acele satılık ad- ticaret matbaalarında çalışmış olma . 
l',

1 
ti\rarı Denizciler caddesi No. 4 sı lazımdır. Çankaya matbaaıına mü -

tfon: 2U9 İş evi 2292 racaat. 2274 

ı: SatıJ1Jr e B h r l d D 4 Tezgahtar aranıyor - Fransızca bi 
'IPi 2 v - a çe ı ev er en . 1 b" t Ah "h . 
lef 4 numaralı ev satılıktır. 3173 Te- en ır ezga tara ı tıy•ç. vardır. Ban-
-.....°lla :nüracaat. 2293 kalar Cad. Yıldız kırtasıye pazarına 
~ müracaat. 230S 

~irahk • 
~ Aranıyor: 
~tııa kiralık oda - Aile yanında 
' hlı veya bof yalnız bayan için Aranıyor - Bir adet ikiz çocuk ara 
J.,.; Bayram Domangı sokak 4 eski bası almak istiyorum. Satmak isteyen 
~komutanlığı yakımnda. terin Tl: (3690) No. ya miiracaatları. 

2177 2232 

k ti,llık Daire - Buanıooara"'Dr
Odt letranm ve Bilge sokağı köteıi 4 
~ l hol, banyo, havagazı, su, elek-

40 lirL 8 No. ya müracaat. 2235 
t; 
~ 'llık - Yenitehir Adakale ao -

Enstitüler 

Bir elektrik~i ahna<ak Ilı ht: 'ff ?· 19 1 ve 2 oda ve müıtemilatı-
~tt ~ kalorifer ve f ennt tesisatlı ga- Yüksek Ziraat Enstitüsünden : 
tı~ "'Ullanışlı modern daireler. Kapı- Kurumumuz santralında 100 lira üc-

lnüracaat. 2237 retli elektrikçilik münhal olduğundan 

Kazalar 

Bir motopomp ahnacak 
Buldan Belediyesinden : 

1 - Satın alınacak olan 1200 lira 
bedeli muhammenli ıs beygir kuvetin
de bir adet motopomp 28 haziran 939 
çartamba günü saat ıs de açık eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme Buldan belediye en • 
cümeni huzurunda yapılacaktır. Ek • 
siltmeye i!tirak için bedeli muhamme 
nin % 7,S ğu olan 90 liranın teminat 
gösterilmesi lazımdır. 

3 - Fazla bilgi edinmek ve ıartna • 
meyi görmek isteyenlerin her gün me
sai saatlerinde belediyeye müracaat · 
la şartnameyi bilibedel alabilecekleri 
ilin olunur. (4322/2439) 12415 

Elektrik tesisatı 
Lidik Belediye Riyaaetinden : 

14-6-939 tarihinde ihale edilmesi 
mukarrer olan kasaba elektrik tesisa
tı inıaatının talip zuhur etmediğin • 
den 26.6.939 pazarteıi günü sat 16 da 

aynen evelki ilinat ve şerait dahilinde 
ihale edilmek üzere temdit edilmit O· 

l11nduğu ilin olunur. 12369 

Harita yaptırılacak 
Vezirköprü Belediye Riyasetin • 

den: 
80 hektar meskun 30 hektar gayri 

meskfın vüsatinde tahmin edilen Ve -
zirköprü kazasının hali hazır hartası 

yaptırılacaktır. 
Muhammen ketif bedeli "2300" lira

dır. Muvakkat teminat akçesi "172" li
ra "50" kuruştur. 

Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
İhtisas vesikaları muaaddak taliplerin 
Vezirköprü belediye riyasetine müra
caatları lizımdır. 

Kati ihalesi 11 Temmuz 939 salı gü
nü saat 16 da Vezirköprü belediye da· 
imi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Müracaatlar ihale saatine kadar ka-
bul edilir. 12468 

Münal<asa te 
Senirkent Belediyesinden 

Müstakbel şehir imar planının tın -
zimi işinin ve ihalesinin geri alındığı 
ilan olunur. (2489) 12461 

Nafia Vekôleti 
~ talipler arasında 3 temmuz 939 pazar-

let ı.t - 2 ve 4 odalı ucuz daire- tesi gu""nü ı"mtihan yapılacaktır. 4 k 1 1 k -..tim k f o em cam o ınaca .~ on or Bakanlıklara civar Talip olanlar mektep tabadetname-
~ 

8 
tiyet Selinik caddeleri köıesin- teriyle, askerlik ve nüfus veiaikiyle Nafıa Vekaletinden : 

lbaoğullar Apartmanında. 2238 beraber timdiye kadar çalı§tığı mahal 7. 7. 939 cuma günU saat 15 de Anka 
~'llık möble apartman_ Vekalet terden ve nafıa vekaletinden almaları ra'da, Nafıa vekaleti binası içinde mal 
~-.... karıısında Meırutiyet caddesi lazım gelen ehliyetnamenin birer su- zeme müdUrlilğU odasında toplanan 
~'Oılıır sokak No. 12. Möble 5 oda 150 retleriyle fotograflı olarak istidalariy malzeme eksiltme komisyonunda 1170 
~~ Anahtar üst kattadır. 22S2 le Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü lira muhammen bedelle, 3 m/m lik 
lei daire müdürlüğüne imtihan gününe duble cam 100 M2 ve 2 m/m lik yarım 

~I 'llık odalar - Yenitehir Atatürk kadar müracaat etmeleri ilin olunur. duble cam 400 M2 ile 0,55 X O, 4S 
~Ott~nda mükemmel mobilyalı ve (2428) 12437 X 0,002 ebadında adi cam 8 sandık 40 
~ Orlu odalar. Posta kutusu 1046 ya adetlik ve 0,5S X O, 4S X O,OOı 1/2 eb-
~t edilmesi. 2268 adında adi cam 2 sandık 40 adetlik ol-

~'•!ık - Bakanlıklara yakın gtizel mak üzere Konya'nın Çumra istasyo -
~, Çe~ı 6 odalı bir ev icabında 9 odalı nunda teslim prtiyle dört kalem ca • 
fit tııSUıtaıı:il olarak da verilir. Karan . mın açık eksiltme usulü ile eksiltmesi "' M h yapılacaktır. 

·,,o. 31 Teı: 2214 2259 u teıı·f makkap ve it Eksiltme ıartnamesi ve teferrüatı 

tiı..~'llık oda - Kutlu kahvanesi üs- bedelsiz olarak malzeme müdürlü&'ün-
~~ birinci kat No. 6 Ap. sıcak su burgulOrl ahnacak den alınabilir. 
~ Yolu, möbilyalı, sokak üstü bir D. D. Yollan Satln Alma Komia- Muvakkat teminat 87,75 liradır. 

ltiralıkttr. 2270 İsteklilerin muvakkat temı"nat ve 
1( yonundan : 
~t İrlJıJr - Havuzbaıında Karanfil so Muhammen bedeli l0.200 lira olan ıartnameıinde yuılı vesaik ile birlik-
ltı~t~rtdı 13 No. da 2 oda 1 hol banyo muhtelif makkap kalemi ile burgular te aynı gün saat ıs de mezkQr komiı • 
l'eı lklı 3 balkonlu ferah çatı katı 4. 8. 1939 cuma günü saat l5.30 da ka- yonda hazır bulunmaları lazımdır. 
1(~79 2271 p~lı zarf usulü ile Ankara'da idare <2429) 12438 

fe 11•lı/r. - Bir veya iki oda, kalori • bınasında satın alınacaktır. Y ıpı iıleri tesisat ilinı der, •ıcak su, tam konfor, aile nezdin- Bu ite girmek isteyenlerin (765) li
l,' ~tatUrk Bulvarı 49/2, Kalaç Ap. ratı.k mu~~~kat. teminat ile k~nun~~ 
~aılay karıısında, (Odalar mobil • tayın ettigı vesıkalan ve teklıflerını 

ı da verilir.) 2273 aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
ı,1• reisliğine vermeleri lazımdır. 
q. 11Jılc y . h" . k t tiııde b.. .:- enııe. ırl?, me~ ez .. ye · Şartnameler parasız olarak Ankara· 

~lı uyuk bahçelı, ~ustakıl dort .o- da malzeme dairesinden, Haydarpaıa· 
Sthi ~ konforlu ev kıralıktır. Yenı · da tesellilm ve sevk ıefliğinden dağı . 

t Bayındır sokak No. 3 müracaat. tılacaktır. (2336) 12421 
2281 

tt:ı:irı/ık daire - Dört oda bir hol ve 
\i~~tenıilit resmt ve hususi daireye 
'rtıı elveritlidir. Bankalar caddesinde 

efon 1317 2272 

t· 

Divam Muhasebat 

Yerli kok kömürü ah111e1k tt\e ''alık - Havuzbaıına 2 dakikalık 
~~ede gayet ferah ve kullanıtlı 4 Ankarada Divamınuhaaebat Da
ltır 

1 
ol banyo ve sair eyi havi 1 daire iresi kaloriferi için kapalı zarf usu-

18?~ ıktır. Okula sokak 6, kat 3. Tel: lyie alınacak yerli kok kömürüne 
2287 dair ilb. 

ICir ı L Divanımuhasebat Riyasetinden: ltr ı l& - Kasap ve manav dükkin- . 

Nafıa Vekaletinden : 
ı. Eksiltmeye konulan it: Devlet 

ıuraaı binası asansör tesisatıdır. 
Keşif bedeli 5280 'liradır. 
2. Eksiltme 30.6.939 cuma pnil sa

at 15 de nafıa veklleti yapı ve imar it· 
leri reisliği eksiltme komisyonu oda
sında açık eksiltme usuliyle yapıla • 
caktır. 

3. Eksiltme prtnamesi ve buna mü
teferri evrak on üç (13) kurut bedel 
mukabilinde yapı ve imar itleri reis
liğinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye ıirebilmek için ia • 
teklilerin 396 üç yüz doksan altı lira
lık muvakkat teminat vermeleri ve na
fıa vekiletinden bu ite girebilecek -
lerine dair ahnmıt ehliyet vesikuı ib
raz etmeleri lazımdır. Bu vesika ek -
siltmenin yapılacağı günden en u se· 
kiz gUn evet isteklilerin bir istida ile 1 Yeniıeb' d · 1 k d bakkal Mıktan: 120 tonu daire tarafından 

l>-.ı ır e ıı e yer e ka t O "h . • 1 k il Ö ındı. Yüksel cadesi Ataç sokak t ve 5 tonu ı tıyarı o ma zere nafıa vekiletine müracaatları ve dl • 
tenç •partmanı Tel: 

3319 2288 170 tondur. . lekçelerine bu ite benzer bir lt yap • 
1(· Münakasa tarıhi: 12. 7. 1939 çarıam tılı:larına dair iti yaptıran idarelerden 

....,. ~'al!lt. mobilyalı, mobilyası• oda ba günü saat 11 de Divanı Muhasebat alınmtt vesika raptetmeleri muktul· 
~.._~•tehir Atatürk caddesi Ordue - idare ve hesap itleri müdürlüğünde dir. Bu mUddet zarfında vesika taJe -

---ııaı Sevim Ap. No. 3 daireye mil müteşekkil satın alma komisyonunda binde bulunmıyanlar eksiltmeye gt • 
2219 olacaktır. remlyeccklerdir. (2288) 12280 

Maliye Vekôfeti 

Raf tômiri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan İ§: munta -
zam borçlar umum müdürlük binası -
nın raf tamiratı. 

2 - Keşif bedeli: 920 lira 81 kuruş
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname 
'Ve sair evrakı görmek ve izahat almak 
için maliye vekaleti milli emlak mü • 
dürlüğüne müracaat edebilir. 

4 - Ekıiltme pazarlık suretiyle ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar
teai günU saat 15 de maliye vekileti 
milli emlak müdürlüğünde yapılacak
tır. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenle · 
rin 69 lira 10 kurut tutan teminat ak
casını yatırmış olmaları ve nafıa mil
dürlUğündcn ehliyet vesikası göster • 
meleri lazımdır. (2398) 12394 

Beton tômiri 
Maliye Vekaletinden z 

1 - Pazarlığa konulan iş: Vek~let 
bahçes\nın çökmüş olan betouluının 
tamiri. 

2 - Keşif bedeli: 997 lira SO kurut· 
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı görmek ve izahat almak i -
Ciin malıyt vekaleti milli emlak mü . 
dürlügüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık .iuretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 10 temmuz pazartesi 
günü saat 15 de maliye vekaletı milli 
emlak miidürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Pazarlıja girmek istiyenlerin 
74 lira 81 kuruş teminat yatırmaları 

ve Ankara nafıa müdürlüğünden ehli· 
yet varakası göstermeleri şarttır 

(2399) 12395 

Muhtelif tômir işleri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan iş: başveki
let karıısında bulunan havuz ile ve -
kalet binasının hala borularının ve zıt 
itleri müdürlüğünün raflarının tami
ri. 

2 - Keşif bedeli: 995 lira ıs kurut· 
tur. 

3 - İstekliler bu ite ait tartname 
ve sair evrakı görmek ve ıizahat almak 
için maliye vekaleti milli emlak mü
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 • Eksiltme pazarlık suretiyle ya· 
~il tır. 

5 - Eksiltme JO temmas panrteel 
gilnil saat ıs de maliye vekileti milli 
emlak müdürlüğilnde yapılacaktır. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin 
74 lira 62 kuruş tutar muvakkat temi
nat akçesinin yatırını§ olma lan ve An· 
kara nafıa mildiirlüğünden ehliyet va
rakası göstermeleri lazımdır. (2400) 

12396 

TAYYARE SAA TLERl 
Saat Dakika 

lzmirden - Ankarayı 
Adanıdan - Ankarayı 
htanbuıdan - Ankarayı 

9 
9 
9 

10 
30 
30 

Ankaradan - hmtre 15 05 
Ankaradan - Adanıya 14 45 
Ankaradan - htanbula 16 00 

NÖBETÇlECZANELER 
Eczaneler 

1 - Cebecı ve Yeni S 11 17 23 29 
2 - Halk ve Sakarya 6 12 18 24 30 
3 - Merkez ve Çankaya 7 13 19 25 
4-Ankara ve Yenlıehir8 14 20 26 
5 - Sebat ve E&e 9 15 21 27 
6 - İ&tanbul eczanesi 10 16 22 28 

Pazar geceleri nobet alan eczaneler pa
zar gunu de nöbetçi olarak açık bulunmak 
mecburiyetindedırler, diger eczaneler pa· 
zar günleri ihtiyari olarak tatil yapabile· 
ceklerdir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bır kaza, levkalade bir has

talık vukuunda acele ımdat ııtemek içın 
Belediyeler Haatane1ine (2257) numa· 
ra ıle telefon edilır. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanc:ın ihbarı: ( 1521 ). - 'l'elefon müraca

at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara· 
ıı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava • 
gazı irıza memurlugu: (1846). - Mesa· 
jeri Şehir Anban: (3705) 

TAKSi TEL.b:FON NUMARALARI: 
Zincnlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanp~zan civan : (2806 • 3259). 
Yenışehır. Havuzbaşı Bizim Taksı 
(3848). 
Çankırı Caddesi Uluı Takalıi: (1291 ), 
İstanbul TakslBi: (3997). 
Devlet Demıryolları Gar lıtlhbarat ve 
Miıracaat Meıburluiu: (1788). 
lşık Taksi lnonu Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K . dere'ye 6.45 23.00 
K . dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçioren' c 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.SO 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulu& M . dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yenışehirden Ulus M. na 7.00 23,00 
Ulus M. dan Y enişehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akki:ıprüye 6.15 7.00 
Akkopruden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

J Ulus meydaniyle htaı;yon araımda her 
beş d3kikade bir ıefer olup tren za • 
manian seferler daha ııktır. 

1 Ulus meydaniyle Yeniıehlr, Balı:anlılı:. 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vantf her beı dalı:i -
kadı: ıaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; uat 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beı. yirmi ve otuz dakika
da bir munuzam aeferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
cm- cwau..-ı .a.-ıann claaılıt ... 
atine tabidirler. 

Poıta aaatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren aaatleri 
Haydarpaıa'yı : Her sabah : 8.20. 

her alı:ıam: 16.SO, 
19.15 ve 19.SO de. 
(Pazartesi, Pcr-

-9-

Jandarma 

Pijama ve terlik ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satınalma Komisyonun· 
dan: 

1 - Mevcut örneklerine uygun yüz 
takım pijama ve yüz cift terlik pazar
lıkla 10. 7. 939 pazartesi günü saat on
da satın alınacaktır. 

2 - Örnekler her gün komisyonda 
görüleblir. İsteklilerin belli gün ve 
uatte komisyona baş vurmaları 

(2474) 12447 

1 ktisat Vekôleti 

Benzin alınacak 
lktııat Vekaletinden : 

1 - Makam otomobilinin 939 senesi 
ihtiyacı için (7000) ve hizmet otomo -
bili ile motosikletleri için de (7000) 
litre ki ceman (14,000) litre benzin sa 
tın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel (2478) li
ra ve muvakkat teminatları (185) lira 
(85) kuruştur. 

3 - İhale 26. 6- 939 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü sat onda levazım 
müdürlüğünde toplanacak olan satın • 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 1artnameyi görmek 
ve % 7,5 muvakkat teminat paraları 

yatırmak üzere levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (2239) 12210 

Polis 
Matbaacılara 

Emniyet Umum Müdürlüiün
den: 

1 - Emniyet umum müdürlüğünce 
ayda bir çıkarılacak 7000 adet polis 
gazetesinin kağıdı dahil basım işi 10. 
7. 939 pazartesi saat 15 te açık eksilt • 
meye konmuştur. 

2 - 7000 adedine 255 lira fiyat tah· 
min edilen gazetenin nümune ve şart· 
namesini almak isteyenlerin Emniyet 
umum müdürlüğüne müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle • 
rin 229 lira 50 kuruıluk teminat mak· 
buz veya banka mektubunu ve 2490 sa· 
yılı kanununun 4. · üncü maddesinde 
yazılı vesaikle birlikte eksiltme gUnll 
tam uat 15 de komisyona gelmelerL 

(2486) 12459 

ıembe, Cumarte• 
ıi, TOROS SU
RAT). 

Samsun hattı : Her rün 9.35 (Kay. 
seri, Sivaa, Amaıya 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır hattı : Her rün : 9.35 
Zoncuıdak hattı : Herrün : 17.08 
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2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • sız olarak komisyondan verilir. Talip

3 - Eksiltmesi 23. 6. 1939 cumar -
tesi günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2166) 

12142 

Eksiltme ilônı Askeri Fabrikalar 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala- terin muvakkat teminat olan (693) lira 
kadar tüccardan olduklarına dair Ti - (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
caret odası vesikasiyle mezkGr gün ve 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko - Ankara Levazım Amirliği Satın 
saatte komisyona müracaatları. misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- Alma Komisyonundan : 

Ecza ve ôlôtıhbbiye (2364) 12333 lakadar tüccardan olduklarına dair 1 - Karaköse garnizonunun eylül 
Ticaret odası vesikasiyle mezkGr gün başından haziran sonuna kadar iki 

164 kalem makkap ahna<ak ve saatte komisyona müracaatları. milyon dört yüz bin kilo tezeği kapa-
(2482) 12455 lı zarfla eksiltmeye komymuştur. 

Askeri Fabrikalar Tekaüt · ve Askeri Fabrikalar Umum Mü- , , M , 2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup 

ah nacak 

Muavenet Sandığı Müdürlüğünden: dürlüğü Merkez Satm Alına Ko- 8 fon nafrlUm blSUlfff ahna<ak muvakkat teminatı 1800 liradır. 
Askeri fabrikalar tekaüt ve muave - misyonundan : Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşamba 

net sandığı ihtiyacı için ecza ve alatı Tahmin edilen bedeli (13.000) lira dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- günü saat 10 dadır. 
tı~biye. alın~ca~tır. T~lipler şartna~e olan 164 kale.?1 .~k~?P Askeri Fahri- misyonundan : 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
yı ve lısteyı gormek uzere her gun katar umu mudurlüğu merkez satın al T h . d ' l b d 1. (700) lira ol me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün -
""ğl d k • f b "k 1 k k . 939 b a mın e ı en e e ı an o e en sonra as erı a rı a ar te a- ma omısyonunca 12. 7. çarşam a 8 N t . b" '"lf"t A keri Fabr' _ cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
.. d ğ "' d"' l" - ·· .. .. 1 kl 'h 1 d"l ton a rıum ısu ı s ı . ut ve muavenet san ı ı mu ur ugune gunu saat 14 de pazar ı a ı a e e ı e- k 1 .. d .. 1 .. w .. merkez sat le birlikte ihale gün ve saatınden en ·· · · ı · . a ar umum mu ur ugu ın 
muracat edebılırler. hale 30. hazıran cektır. Şartname parasız olarak ko - 1 k . 12 7 l939 l"arıuam. geç bir saat eveline kadar teminat ve 

• · 1 f . . . 1. 1 . a ma omısyonunca . . :ı s-·· 
939 ~uma gtlniı saat 15 de kapa ı zar mısyon~an verılır. Ta ı~ erın muvak · ba ünü saat 16 da pazarlıkla ihale e· teklif mektuplarını Karaköse'de satın 
usulıyle yapılacaktır. (2322) 12287 kat temınat olan (975) !ıra ve 2490 nu d'l g kt' alma komisyonuna vermeleri. 

3 dd . d k' ı ece ır. 
mar~lı kanun.un 2 ve . ma lerın e ı Şartname parasız olarak komisyon • (2279) 12240 

3 kalem demir malzemesi vesaıkle komısyoncu olmadıklarına ve d T T r lerin muvakkat temi T k 
bu itle alakadar Tüccardan oldukları- atn vlerı ı(~2 ) ~i;~ ( 50) kuruş ve 2490 0% Şe er alınacak 

. T ' d . . 1 na o an 
na daır ıcaret o ası vesıkasıy e mez- numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin- Ankara Levazım Amirliği Satın 
kur gün ve saatte komisyona müraca- deki vesaikle komisyoncu olmadıkla. Alma Komisyonundan : ahna<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· atları. (2378) 12366 rına ve bu itle alakadar Tüccardan ol- 1 _Ankara garnizonu birlik ve mü 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· duklarına dair Ticaret odası vesika - esseseleri ihtiyacı için 16.000 kilo toz-
misyonundan : 6 fon klor kalsium ahna<ak siyle mezkur gün ve saatte komisyona şeker açık eksiltmeye konmuştur. 

75 ton beyaz ham demir. müracaatları. (2483) 12456 2 - Tahmin bedeli 4480 lira olup 
600 l 'k d · · Askeri Fabrikalar Umum Mü-ton çe ı emırı. muvakkat temı'natı 336 liradır. 

dürlügwü Merkez Satm Alma Ko-45 ton Temper ham demiri. 3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 perşembe 
Tahmin edilen bedeli (48.000) lira misyonundan : gu'"nü saat 14 dedir. 

1 • ' kt l karıda yazı- Tahmin edilen bedeli (3000) lira o-0 an cıns ve mı ar an yu 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
) ·· k 1 d · 1 si askeri lan 6 ton Klor kalsium Askeri Fahri -ı uç a em emır ma zeme me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez kalar umu müdürlüğü merkez satın • cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
satın alma komisyonunca 4.7.939 sah alma komisyonunca 12· 7• 1939 çar - Taze fasulye alma<ak le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
günü saat 15 te pazarlıkla (iha)le ~dile· şamba günü saat Ş14,30 da pazarlıkla li- Ankara Levazım Amirliği Satm alma komisyonuna gelmeleri. 
cektir. Şartname (2) lira 40 uruş hale edilecektir. artname parasız o a (2280) 12241 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta- rak komisyondan verilir. Taliplerin Alma Komisyonundan : 
!iplerin muvakkat teminat olan (3600) muvakkat teminat olan (225) lira ve 1 - Ankara garnizon birlik ve mü - Sıg'J ır eti alınacak 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin esseseleri ihtiyacı için 55.000 kilo taze 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu deki vesaikle komisyoncu olmadıkla - fasulya K. zarfla eksiltmeye konmuı
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc- rına ve bu işle alikadar tüccardan ol - tur. 
cardan olduklarına dair ticaret odası doklarına dair Ticaret odası vesikasi- 2 - Tahmin bedeli 7150 lira olup 

k i'. •• k muvakkat teminatı 536 lira 25 Kr. vesikasiyle mez ur gun ve saatte o • le mezkGr gün ve saatte komisyona 
misyona müracaatları. (2316) 12308 müracaatları. (2418) 12382 3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi 

2 fon Difenilamin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4300) lira o
lan 2 ton difenilami askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü rkez satın alma 
komisyonunca 4.7.9 9 salı günü saat 
15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parası zola ak komisyon • 
dan verilir. Taliple n muvakkat tc • 
minat olan (322) 1 a (50) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele • 
rindeki vesaikle komısyoncu olmadık
larına ve bu işle ala dar tüccardan 
olduklanna dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gftn ve saatte komisyo • 
na müracaatları. (23S8) 12325 

3 fon akardil ahna<ak 
AJkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Müf aahhil nam ve he sabana 
92890 Kg. Flüspaf ahna<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3715) lira 
(60) kuru§ olan 92890 Kg. Früspat as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 8.7.1939 
cumartesi günil saat 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (278) lira (67) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasivle mezkGr gün ve saat-
te komisy< müracaatları. (2419) 

12405 

günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2472) 12445 

Patates ah nacak 
An'kar.a ı--- Amirli~m 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu ihtiyacı için 

3000 kilo patates pazarlıkla aatın alı -
nacaktır. 

2 -Taliplerin 23. 6. 939 cuma günü 
saat 10 da Ankara Lv. amirliği satın -
alma komisyonuna gelmeleri. 

(2473) 12446 

Un nakliyatı 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Boludaki alaya teslim edilmek 

üzere Ankara değirmencilik tirketi 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- veya Ankara askeri furundan 15 ton 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- un naklettirilecektir. 
miıyonundan : 2 - Taliplerin 24 haziran 939 cumar 

1000 metre mikabı <eviz 

tomruğu ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Erzincan garnizonu ihtiyacı 
için 160.000 kilo sığır eti K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32000 lira olup 
ınuvakkat teminatı 2400 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi 
günü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evvelin kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzincan satınal
ma komisyonuna vermeleri. 
Şartnamesi ve evsafı kolordunun tek 

ntıl gant!ron1annaa mc+cattur ve ay-
nidır. Her yerde ve her gün görülebi-
lir. (2388) 12356 

Limon ah nacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 16.6.939 cuma günü eksiltmesi 

yapılacak olan 60.000 adet limona ta -
lip çıkmadığından yeniden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.6.939 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

3 - Taliplerin teminatlariyle bir -
likte belli gün ve saatte Ankara LV. 
imirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2426) 12408 

Plin malzeme ~anfası ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 

adet plan malzeme çantası açık eksilt
meye konmuştur. Beher adedine 34 
lira 75 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

2 - Eksiltmesi 30.6.939 cuma günü 
saat 10.30 dadır. 

3 - İlk teminatı 260 lira 63 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş
lerle iştigal ettiklerine dair ticaret o
dasından alacakları vesikalarla bir -
likte M. M. V. satın alma komisyo -
nunda bulunmaları (2317) 12285 

100 adet rüzgar ileti kıhf ı 
ahna<ak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 
adet rüzgar aleti kılıfı açık eksiltme
ye konmuştur. Beher adedine 375 ku
rut fiyat tahmin edilmiştir. 

2 - Eksiltmesi 30.6.939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 28 lira 12 kuruş o
lup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalar -
la birlikte M. M. V. satın alma komis
yonunda bulunmaları. (2318) 12286 

Elbiselik haki şayak 
ahnacök 

tesi günü saat 11 de vekalet satJO 
komisyonunda yapılacaktır. .,.. 

3 - Şartname ve listesi bet .-
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni ~ 
ilk teminat mektup veya . da 
riyle muayyen saatte koınısyon 451 
lunmaları . (2478) lZ 

5000 adet mintan allftidl 

misyonundan : 
1 - 5000 adet mintan kapalı 

eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5100 lira~ 

teminat miktarı 382 lira 50 kU ıO. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 

939 pazartesi günü saat 15 de j,ci 
satın alma komisyonunda yapı 

tır. sf" 
3 - Şartnamesi her gün koıoİ 

da görülebilir. ı 
4 - İsteklilerin kanunun iki fi 

çüncü maddelerinde yazılı )ttd 
birlikte ilk teminat ve teklif rrıe 
)arını ihale saatinden bir saat e 
kadar komisyona vermeleri. ,,,, 

(2479) ız4;,. 

Telefon malzemesi alın_. 

misyonundan : ,-
1 - Telefon tesisatı için açık 

siltme suretiyle malzeme alına 
Muhammen bedeli 2250 lira oh•~ 
teminat miktarı 168 lira 75 kuru..r: 

2 - Açık eksiltmesi 11. 7. 939 
günü saat 15 de vekalet satın aloı' 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listeler 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ıoe 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- veya makbuzlariy le muayyen 

komisyonda bulunmaları . 
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen ____ <2_4_8_0 ____ 1_2_4_53 __ _./_ 

fiyatı (370) üç yüz yetmiş kuruş olan 
(15000) on beş bin metre elbiselik ha
ki şayak kapalı zarf usuliyle münaka 
saya konulmuttur. 

2 - İhalesi 5 temmuz 939 çarşam
ba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 4025) dört bin 

Ankara Valiliği 

Kirahk ev 
yirmi beş liradır. Ankara Valiliğinden : 

4 - Evsaf ve şartnamesi (278) ku- bl tı1' 
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma 420 lira muhammen bedelle t, 
komisyonundan alınır. nelik icarı açık ~rttırmaya ~~ 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~akırlar mahallcsınde ~ususi 1 ~ 
1 k 'k' · .. .. ·· d aıt 68 No. lu haneye talıp zuhur ·--"" 

sayı ı anunun ı ıncı ve uçuncu ma - . w •.-fldP"'~ 

d 1 · d .. t ·1 csaikle teminat mıt oldugundan 2490 sayılı _...,,.. tll e erın e gos en en v .. .. dd . 'b' 31•t"'.. 
ve teklif mektuplarını ihale satinden 43 .u~cu m~ . esı mbu.cı ınce uddı' 
en az bir saat evel M. M. V. satın al- tarıhınden ıtıbaren ır ay dl 

k 
· leri pazarlığa konulmuştur. el' 

ma omıs_yonuna verme . Tal" 1 · M_ 5 · be · --"-ıci 
(2361) 12345 ıp erın 7V 7, na• ta.-: ..ı fi 

minatJariy le birlikte her paz~ 

Ambalij malzemesi ahnacak pc~ıe-mbe g~nler~ saat 15 de .ır'~ 
A 

1 
• Sa Alma K daımı encumenıne ve şart~• 

. M. M. Veka eta tın o- görmek istiyenlerin de hususi~ 
mısyonundan : sebc tahakkuk ve tahsil müdürlUl"."49 

1 - Dört k~lem ambalaj malzemesi müracaatları ilan olunur. (2167) ıst 
pazarlık suretıyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 27. 6. 939 salı günü sa
at 11 de vekalet satın alma komisyo - Kum parselleri 
nunda yapılacaktır. V 1 .. w. d 

3 - Listesi her gün komisyonda Ankara a ılıgın en : l ' 
görülebilr. İsteklilerin m_uayyen s~t- Çubuk deresi mecrasında buıu•!.,.-
te ilk teminat mektuplarıyle komıs - dareye ait 530 ve 230 lira mu~ 
yonda bulunmaları. (2475) 12448 bedelli 1 ve 4 No.lu kum parselle~ 

19 k 1 1 ki 'k 1 • 5. 6. 939 dan itibaren on gün teO"". 
a em e e n ma zemesı edilen açık artırmıya talip çı~ 

I k ğından 2490 sayılı kanunun 43 l~ a ınaca maddesinin son fıkrası mucibince 6 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 6. 939 tarihinden itibaren bir ay ıoil 

Tahmin edilen bedel (9150) lira o
lan 3 ton Akardit aske i fabrikalar u
mum müdürlüğü mr kez satın alma 
komisyonunca 4. 7. 1 39 salı günü sa
at 16 da pazarlıkla il a e edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(686) lira (25) kuruş ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3. maddele ındeki vesaikle 
komisyoncu olmadık} r na ve bu itle 
alakadar tüccardan o duklarına dair 
ticaret odası vesika a iyle mezkGr 
gün ve saatte komisyc na müracaatla • 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira tesi günü saat 11 de teminatlariyle 
olan 1000 metre mikabı ceviz tomruğu birlikte Ankara Lv. amirliği satın al
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü ma komisyonuna gelmeleri. 
merkez satın alma komisyonunca 10. (2496) 12464 
7. 1939 pazartesi günü saat 14,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname Re(el 
(2) lira mukabilinde komisyondan ve- Ankara Levazım Amirliği Satın 
rilir. Taliplerin muvakat teminat olan 

ahna<ak 

misyonundan : detle pazarlığa konulmuştur. _,A 

1 - 19 kalem elektirk malzemesi Taliplerin her pazartesi ve perr"" . 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. be günleri saat 15 de muhammen "!f 
Muhammen bedeli 5210 lira olup ilk deli~ '!o 7,5 ~i~betind~k~ temi~at~ 

4000 avu yeleği ahnacak teminat miktarı 390 lira 75 kuruştur. ıe bırlıkte vı~a~et .. daımı ~ncunıe eri' 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 8. ve şa~t~amesını gormek ıste~cn:.,., 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 939 perşembe günü saat 15 de vekalet h~s~~~ .~dare ~.ahakkuk v~ ~ahsıl , 

Milli Müdafaa V. 

rı. (2339) 12326 

S ton ıarjör yayhğı ~elik 
ahna<lk 

Askeri Fabrika a Umum Mü
dürlüğü Merkez S t m Alma Ko-

Alma Ko•İsyonundan : 
(3.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko - 1 - Ankara garnizon birlik ve mües 

seseleri ihtiyacı için 1000 kilo reçel 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a . satın alınacaktır. 
lakadar tüccardan olduklarına dair Ti 2 - Taliplerin 24 haziran 939 cu -
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve martesi günü saat 10 da teminatlariy-
saattc komisyona müracaatları le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 

(2376) 12419 alma komisyonuna gelmeleri. 

misyonundan = 100 ton Avrupa Linters 
Tahmin edilen bed ı (3250) lira o-

(2497) 12465 

Bulgur ah nacak 
lan beş ton Şarşör ya ğı çelik Aske· 
ri Fabrikalar umum m dürlüğü mer . 
kez satın alma komis} unca 6. 7. 1939 
perşembe günü saat 30 da pazarlık· 
la ihale edilecektir. rtname parasız 
olarak komisyondan erilir. Taliple • 
rin muvakat teminat an (243) lira 
( 75) kuruş ve 2490 •ılı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki 17esaikle komi• 
yoncu olmadıklanna bu işle alaka
dar tüccardan olduk) na dair Tica 
ret oda'n vesikasiyle ezki'ır gün ve 
saatte komisyona mü aatları. 

(23 3) 12332 

pamuğu ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esaeseleri ihtiyacı için 5000 kilo bul -
gur pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 24 haziran 939 cumar 
tesi günü saat 11 de teminatlariyle bir
likte Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyona gelmeleri. (2498) 12466 

$eker ahna<ak 

Tahmin edilen bedeli (45.000) lira 
olan 100 ton Avrupa Linters pamuğu 
Aıkert Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez aatın alma komisyonunca 10. 
7. 1939 pazartesi günü saat 16 da pa -
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (25) kurut mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak . Ankara Levazım Amirliği Satm 
kat teminat olan (3375) lira ve 2490 Alma Komuyonundan : 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

tesl·satı vesaikle komiıyoncu olmadıklanna ve esacseleri ihtiyacı için 5000 kilo ıekcr 
17 kalem SU bu itle alakadar tüccardan oldukları . pazarlıkla satın alınacaktır. 

na dair Ticaret odaaı vesikasiyle mez- 2 - Taliplerin 24 haziran 939 cu • 
malzemesi oh nacak kiir gün ve saatte komiıyona milraca - marteıi günü saat 10 da tcminatlariy
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- atları. (2377) 12420 le birlikte Ankara Lv. amirliği aatın. 

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko- 5 fon 1 No. lu santralit ahnacık alma komisy(;~~na) gelmelelr2i.467 
misyonunda~ : 

Tahmin edilen bed (850) lira o . Askeri Fabrikalar Umum Mü- ZJ 000 L'I 1 k 
lan 17 kalem BU tesisatı malzemesi As dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- 1 

•• o yonca a ınaca 
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mcr misyonunda~ : . . Ankara Levazım Amirliği Satm 
kez satın alma komiıyonunca 3. 8. 1939 Tahmin cdılen bedclı ~9250) l~ra o- Alma Komi17onundan : 
perşembe günü aaat 14 te açık eksilt . lan s ton 1 No. lı .. S~t~~l.~t Asken Fab 1 - Ankara garnizon birlik ve mU
me ile ihale edilecektır. Şartname pa- rikalar umum ~udqrlugu merkez sa - esscscleri ihtiyacı için 27.000 kilo 
rasız olarak komisyondan verilir. Ta. tın alma komısyonunca 12. 7. 1939 yonca açık eksiltmeye konmuıtur. 
liplerin muvakat teminat olan (63) ti- çarşamba günü saat 15,30 da P"zarlık- 2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 
ra (75) kuruş ve 2490 sayılı kanununlJa ihale edilecektir. Şartname para - muvakkat teminatı 61 liradır. 

miıyonundan : satın alma komisyonunda yapılacak • durlugune muracaatları ılan olunııf 
1 - 4.000 adet avcı yelegwi kapalı (2492) 1246' tır. 

zarfla satın alınacaktır. Muhammen 3 - Liste ve şartnamesi her gün ko- ----------....---.
bedeli (9200) lira olup ilk teminat misyonda görülebilir. 
miktarı (690) liradır. 4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -

Baş Vekôlet 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi çüncü maddelerinde yazılı vesaikle bir 
26. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de likte ilk teminat ve teklif mektupları
Vekalct satın alma komisyonunda ya- nı ihale saatinden bir saat eveline ka-
pılacaktır. dar komisyona vermeleri. 

3 - Nümune ve şartname her gün (2476) 
Matbaacılara 

12449 
komisyonda görülebilir. 

4 - lsteklilcrirı kanunun 2 ve 3 ün- Çama11r ahnacak 
Baıvekalet istatistik Genel ! 

rektörlüğü Eksiltme ve ihale ,.... 
miıyonundan : cü maddelerinde :ıazılı vesaikle bir -

tikte ilk teminat ve tekiıt mektupları
nı muayyen saatten bir saat cveline 
kadar komisyona vermeleri. (2155) 

12137 

Yazllk elbiselik 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : · 
1 - 30.000 metre hava rengi yazlık 

elbiselik kumaş kapalı zarfla satın a· 
lınacaktır. Muhammen bedeli 21.000 
lira olup ilk teminat miktarı 1575 li
radır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24. 6. 
939 cumartesi günü saat 11 de Veka
let satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - 1steklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupla
nnı ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri. (2157) 

12139 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ~ 
misyonundan : 1 - Kapalı zarf usuliyle eksil i' 

ı _ 10.000 takım çamaşır kapalı zarf si yapılacak olan mayıs 1939 ayınd~ 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mu tibaren 11 aylık harici ticaret istati 
hammen bedeli (12.000) lira olup ilk ğidir. .,, 
teminat miktarı (880) liradır. 2 - Bu eserlerin baskı adedi 939 , 

2 _ Kapalı zarfla eksiltmesi ıı. 7. nunuevel ayı hariç olmak üzere ıs;, 
939 salı günü saat ıı de vekalet satın 300 dür. Yalnız kinunucvel aylığı 

- 450 olacaktır. alma komisyonunda yapılacaktır. ,.-
. 3 - Her bastırılacak olan ciltle 

3 - Şartnamesi her gün komısyon - r,I' 
da görülebilir. tahmin olunan formaları 17 - 38 ki O" 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü - man 11 aylığın forma yekunu 343 
caktır. 

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle ı-'' 4 - 16 sayfalık beher forması Y . 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup- tahmin olunan tabı bedeli 27 lira ol~d 
larını ihale saatinden bir saat evetine 11 aylık mecmuanın tutarı olan 9 
kadar makbuz mukabili komisyona lira üzerinden yüzde 7.5 muvakkat~ 
vermeleri. (2477) 12450 .., minat olarak 695 liralık makbuz "'!~ 

Direk vesaire ahna<ak 
banka mektubu veya tahvil veriıssıc"'" 
lazımdır. , 

5 - Bu kitaplar Ankarada butıtı 
1 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Jacaktır. Eksiltme haziran 1939 ayı~ 

miıyonundan : 30 uncu cuma günü saat 11 de uıııv 
1 - Telefon tesisatı için açık ek - müdürlük binasında toplanacak 01" 

siltme suretiyle direk ve saire malze- komisyonda açılacaktır. Eksiltme-: 
me satın alınacaktır. Muhammen bede açılmasından bir saat evci zarflatl 
1i 2300 lira olup ilk teminat miktarı komisyon reisliğine verilmesi 
172 lira 50 kuruıtur. dır. Bu baptaki şartna,,, .. komisyon 

2 - A'ık eksiltmesi 10. 7. 939 ,oazar tipliiinden istenebilir. (2033) 1 

O, 

l 
t 



t ı · 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil 
vesikası (939 senesi). Bir fen memuru aranıyor 

Vilôyetler Çankırı Belediyesinden : Dahiliye Vekaleti 5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı 
lı saatten bir saat eveline kadar Tun
celi Nafıa dairesindeki eksiltme ko -

kopal. eksiltme ilônı misyonu reisliğine makbuz mukabilin Sömi kok alınacak 
Çorum y,·ıaA yetı"nden .. tır. de teslim edilecektir. Posta ile gönde- 0 h"l' V kA 1 . d 

ı - Belediyemizin yeni inşa ettir
mekte olduğu elektrik fabrikasını i -
dare edecek bir fen memuru alınacak-

·1 k k 1 'h .. ·· d a ı ıye e a ehn en : 

"'

23. 6. 939 tarih cuma günü saat 15 2 - Elektrik işlerinde bulunmuş rı ece me tup arını ayet 3 uncu ma V kAI t" k 1 k 'ht" a . . k 
1 N f V kAl • d · · dede yazılı saate kadar gelmiş olması e 8 e ın. ışı ı .. ıy c.ı. ıçın apa-

"· Çorum viiayeti daimi encümeni o- 0 mas.ı ~e . a ıa e a etın en birıncı t k 'lt .h 
1 

kanunu lı zarf usulıyle 400 dort yuz ton (Sö -
"«llnda "13672.85" lı' ra keşı'f bedellı' veya ıkıncı sınıf ehliyeti haiz olmaıı ve ar ırma e sı me ve ı a e - 'k k T .. k A .. ) k" .. .. "- 1 k ··h·· -1 · • mı o ur ntrasıtı omurur alı -\"Orurn 

1 
k h . . . tarttır. na uygun o ara mu ur mumu ı e ıyı- k 

rnem e et astanesı ıntanıye .. .. . k 1 1 1A d p t naca tır. 
PIYyonu ikma1i inc.~atı kapalı zarf u- . 3 - ~ylık ucret olarak yuz lıra ve- ce apatı mış o. ması azım ır. d~ls a - Muhammen bedeli 9600 liradır. 
lııli 1 • r- rılecektır. da olacaka gecıkmeler kabul e ı mez. . . . 

Y e eksıltmeye konulmuştur. . (2450) 12439 Muvakkat temınat mıktan 720 lıra· 
Mukavele ks.lt bayındırlık i• - 4 - Talıplerin ellerinde mevcut ev- dır. le , e ı me, :r k •. . . . h . 
ri genel, hususi ve fenni şartnamele ra ı muspıt~ ~eya suretlerını 30 azı· M b h I k Alınacak kömürün evsafı şartname-

t'i, Proje keşif hüiasasiyle buna müte- ~n 939 tarıhıne kadar Çankırı bele- ez a a ya ptl rı aca sinde yazılıdır. 
~rri diğer evrak parasız nafıa daire - dıyesine göndermeleri ilan olunur. . . . y . Eksiltme 7. 7. 939 cuma günü saat 
.. nde verilecektir. 12363 Sama~n Beledıye Reı~lıgınden: 15 te vekalet binasında toplanacak sa-
L 'Pttuvakkat teminat (1025) lira (46) 1 ncaat mu·· na kasası 1 - Eksıltmeye ko~ula~. ış: Asam - tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
-uruştur. ~ sunda Çar~~ba şoseaı ~uzergahında İsteklilerin eksiltmeye girebilmele-
İstekliJerin teklif mektupları ve Ço . Siirt Vilayeti Encümen Kale- Mert ırmagı ıle koşu y~rı arasında ya- ri için 2490 sayılı kanunda yazılı şart-

l'ılın( vilayetinden eksiltme tarihinden mınden : pılacak olan mezbaha ınşaatı muham- ları haiz ve vesikaları hamil bulunma-

b
8) gün evcl alınmış ehliyet ve 939 yı- 1 - Siirt merkezinde Yenişehirde men keşif bedeli 60467 lira 99. kuruı ları lazımdır. 

g, 'fit ait Ticaret odası vesikaları ve ~3. idarei hususiye tarafından yaptırıla • olup kapalı zarf usuliyle eksıltmeye Talipler şartnameleri parasız ola -
ıa 939 cuma günü saat l4 de kadar _vıA. cak tek katlı mülasık ikişer evden i • konulmuştur. rak her gün vekalet levazım müdürlü-
"'Yct daimi encümenine vermelerı la baret iki bina inpatı yirmi gün müd • 2 - İş vahidi fiyat üzerinden veri- ğünden alabilirler. (2485) 12458 
llnıdır. (2lg6) 12159 detle açık eksiltmeye konulmuştur. lecektir. 

2 - Her birinin muhammen bedeli 3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
4800 liradır. Müteahhidin yapacağı i - saire aşağıda ya~ılıdır. • 
şin nevine göre metre mikap veya met A - Yapı eksıltme. ~:ınamesı 

1 . · . re murabbaı üzerinden kendisine te - B - Mukavele pro1esı 
ıtanbul Beledıyeaınden • . . . . C B dırlık ı· •lerı· genel urt -

2 . ·· •· dıyat yapılacağından teklıf edeceğı fı- - ayın ~ :r-
8. 6. 939 tarıh çarşamba gunu saat . \s d · · yatlarda bu esaslar üzerinden olacak - namesı. 

kapalı eksiltme ilim Ankara Belediyesi 

Adanada a(ılacak artezyen 
e İstanbul Belediye daımi eneli - t D - Nafıa işleri umumi ve fenni 

~ni odasında (30368) lira (97) kuruş ır3. İ t b d 1 k . 1 . şartnamesi kuyusuna aı'f eksı'lfme ı'la"nı 
~if bcd lr A .. k k" .. sünün iki - nşaa ı ayın ır ı ış erı umu - • bt e ı tatur opru .. . mi ve hususi fenni şartnamelerine uy· E - Fennı şartname 
lert1.nda yapılacak lıetonar~e kopr? - gun olaraktır. Proje keşif ve şartna _ F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli 
lbt ınşaatı kapalı zarf usuhyle eksılt- meler her gün mesai saatlerinde nafıa G- Proje ve sair evrak. 

Ye konulmuştur. . dairesinde bedelsiz olarak görülebilir. C - Ve D fıkrasındaki evraktan 
le ~ukavele, eksiltme, bay;ndırlık ış 4 _Her binanın muvakkat teminatı başka diğer evraklar taliplerine 302 
ıe;~ genel, hususi ve fe~nı şartname.: 360 liradır. kuruş mukabilinden belediye heyeti 
te ı, P_roj.e; keşif ~uıasaııyle buna m~- 5 _ Bu iş için vilayetten verilmiş fenniyesince verilir. 
n:errı dıger ~-5 .~ır~ !.~kuruş ı;ıukabı- ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. . C - Ve _D fık~ası~daki ev~ak b~le-
tiı~e F. 1. mudurlugunde verılecek - 6 _İhale 6. 7. 939 perşembe günü d~~e heyetı fennıyesınce tetkık edıle-

>.f • saat 10 da vilayet daimi encümenince bılır · 
k uvakkat teminat (2277) lıra (67) yapılacaktır. 4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 
ulruştur. 7 - Taliplerin mezkur encümene lira 40 kuruştur. 
ıtek1ilerin teklif mektupları ve bu- ii ti .1,,. 1 5 - Eksiltme 20 7 939 tarihine mü-lll be d . 'd 1 • m racaa arı ı .. n o unur. . . 

nzer iş yaptığına aır ı .ar~ erın· (444712468) 12442 sadif perşembe günü saat 15 te Sam • rn almıt olduğu vesikal~ra ~stı~.a~~n sun belediyesinde müteşekkil beledi -
ı:~nbul Belediyesi fen ışlerı mudu.r- Ressam ve heykellraı ahnacak ye encümeni tarafından yapılacaktır. 

gunden eksiltme tarihinden (8) gün I . 
8 1 

d' . d 6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i-
t\tel d"l k ·ı 1 hliyet ve 939 zmır e e ıyesın en : . S N f .. d .. 1 .. •.. d .. ı e çe ı e a ınmış e 

1939 1 . 1 f t çın amsun a ıa mu ur ugun e mu -

Belediyeler imar Heyetinden : 
Adana'da tahtezzemın su araştır· 

m a 1 arı için arteziyen sondaj kuyusu 
açılması ve mezkur kuyuya icap eden 
tulumbaların verilmesi işi 2490 sayı • 
1ı kanun hükümleri dairesinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

İşin keşif bedeli 29620 liradır. Mu
vakkat temınat 2221 ,50 liradır. İhale 
28 haziran 1939 tarihine rastlıyan cu
ma günü saat 11 de Adana belediye -
ıinde bulunacak eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin 
buna muadil sondaj iti yaptıklarına 
dair Nafıa Vekaleti vesikasını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler bilabedel Ankara'da 
belediyeler imar heyeti fen şefliğin· 
den ve Adana belediyesinden alınabi
lir. 

)ıJına ait Ticaret odası vesikaları ve . t . :m~r dente~nasy~~~ uarı k~z- teşekkil komisyonu mahsusunda bu 
~llYakkat teminat makbuzu veya mek- ~~na ı ış erın ~ ça ~ş~a 

1
uzer\7"u e- işi yapabileceğine dair vesika ibraz et

tubu ile beraber usulü dairesinde ih • ır ressadm v~ ey ~ raş ara :kA ıracı· mesi ve inşaatın devamı müddetince 
aır edecekleri teklif mektuplarını ha· r;:,ı~ var ır. 93~u .~ .~n :•;a ~~ a~ın diplomalı bir mühendis veya mimar ve 
'ti kapalı zarflarını 28. 6. 939 çarşam • d emmuz hl" gunu?ke . da alr e etrın· yahut fen memuru istihdamı ve Tica-
"- •• • A • e mevcut e ıyct ve ı tı ar arını ev- . B h f 1 · h 1 k · · .. gunü saat 14 de kadar daımı encü - "k d k .k 

1 1 
İ . b 

1 
d' ret odasından kayıtlı olduğuna daır u ususta az a ıza at a ma ıstı-

llıbıen riyasetine vermeleri - gelmeleri s~ e e_ce v~sı a arı a zı;ıır le e ıye· senei hali ye vesika ibraz ve yapı ek • yenlerin belediyeler imar heyeti şef. 
,. rıyasetıne muracaat arı rıca o unur. . . . .. .. ı · y • Ad b ı d" · ·· ırndır.. (4140/ 2285) 1Z254 (

213512469
) 12443 s~ltme .şartnamesının. 4 uncu madde • ıgıne ve ana e e ıyesıne muraca· 

sındekı vasıfları bazı olması şarttır. atları ve kapalı teklif zarflarının mu-
Y ol ve köprü inşaatı 7 - Teklif mektupları yukarıda ya- ayyen günde saat ona kadar Adana be-

.. _. zıh gün ve saatten bir saat evci bele - lediyesine verilmiş veya posta ile bu 
• • A .. •• .. • .. Zonguldak Valılıgınden : diye ncütncn ri yas ine .ınu- ~aate kadar 2önderilmiş olması ta-

Göpnen evi yaphnlacak 
4.rıT~kırdag iskan Mudurlugun- Zonguldak vilayeti içinde Safran - kabilinde verilecektir. zımdır. Postada •akl olacak gecikme-

• . . . bolu - :Araç huoucmna xaaar mevcut 8 - Kapalı zarfların hizalarında tek ler kabul edilmez. (2144) 12135 
1 - Çorlu kazası dahılınde Edır .: tesviye üzerinde yapılacak Y~ ?tu~ lif mektuplarının yazılışında ve bu 

it~ - İstanbul asfalt yolunun (124) c~ beş bin lira muhammen bedellı yırmı zarfların tevdiinde ve posta ·ı .. -
~~-lo~etresi civarında yal~ız kere.stesı bir kilometre şose ve elli iki adet büz derilmesinde taliplerin 2490 ~=yı~o~a-
Ukuınet tarafından verılmek üzere ve kırk sekiz adet köprü ve menfez i- ·· · · 
~ ·· · · · ·1 kt' K . . nunun 32: 33, 34 uncü maddelerıne ve 
"'VV goçmen evı ınşa ettın ece ır. e- şi kapalı zarf usuliyle ve vahıdi fıyat b h t k. t h .. k.. l · 
lif bedeli 63024 liradır. üzerinden eksiltmeye konulmuştur. hu f'usus ~ ı tşar nl amel . u1 .. um erı?e 

2 ~ 1 · .. ar ıyen rıaye ey eme erı uzumu ı -
- Şartname ve plan ar~~ aaır ev- Eksiltmesi 7. Temmuz 939 cuma gu- lan olunur (4430/ 2465) 12440 

~k 315 kuruş bedeli mukabılınde T~- nü saat on beşte Zonguldak vilayeti -----· ---------
~rdai iskin müdürlüiünden alınabı- daimi encümeninde yapılacaktır. Ek • 
Ur. .. .. ıitme ıartnamesi ve buna müteferri Mahkemeler 3 - Eksiltme 27. 6. 939 sa~~ .. eu.?u diğer evrak Zonguldak nafıa müdür · 
~t 14 de Tekirdağ is~an mudurlu - lüğünden ve daimi encümen kalemin-
l_unde müteşekkil komısyon marife • de &örülebilir. Muvakkat teminat on Ankara Aıliye Birinci Hukuk 
tıyle yapılacaktlr. . bin yüz yirmi beş liradır. Eksiltmeye Hakimliiinden : 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle girmek isteyenlerin ihale gününden 
)apılacaktır. . . sekiz gün evcl Zonguldak vilayetine Ankarada dağ ardında sucular yoku 

S - Muvakkat temınat mıktan müracaat ederek vilayet makamından şunda 210 sayılı evde Ali Ayaz karısı 
(4401) liradır. alınacak müteahhitlik ehliyet veıikasi Sıdika Ayaz. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya- le ticaret odasından bu yıl içinde alın- Kocanız Ali tarafından aleyhinize 
ı~)ı eksiltme saatinden bir saat eve] - mış vesika ve muvakkat teminatları i- açılan ihtar davasının muhakemesi o
•ıne kadar komisyon ba§kanlığına tev le birlikte teklif mektuplarını yukarı- lan 21. 6. 939 saat 14 de mahkemeye 
di olunacaktır. daki giinde ihale saatinden bir saat e- gelmediğinizden gıyap kararı tebliği-

Talip olanlann ehliyet vesikalarını veline kadar vilayet daimi encümeni ne ve kocanız Alinin yeni gösterdiği 
hamilen müracaatları. 12275 reisliğine vermeleri ilin olunur. (Ankara Özgen mahallesinde eskici 

(4413/ 2467) 12441 oğlu Camii sokak No. 10 - 12) evin 

1 .. k 6. 7. 939 saat 10 da keşfine ve muhake-
nşaa t mu na asası mede 6.7.939 saat 14 e talik edilmiı ol-

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: makta mezkur gün ve saatte mahkeme-

kapah zarf usulile motorin 

ah nacak 
lıtanbul Mıntakası Sıhiye Müca - 1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunce- de ve evin keşfinde hazır bulunmanız 

dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme li vilayeti Nazimiye kışla ve ahırı ik- aksi takdirde mahkeme gıyabınızda de 
ltomisyonundan : mal inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli vam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 

at 
Ankara Belediyesinden : 

Temizlik müdürlüğüne ait bir adet 
doru renkteki at satılacaktır. İstekli
lerin 27. 6. 939 salı günü aaat tam se -
kizde mezbaha civarındaki hayvan pa
zarında hazır bulunan memurumuza 
müracaatları. (2471) 12444 

Su saati sandığı ahnacık 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için yaptırılmasına 

lüzüum görülen 300 adet su saati san
dığı on beş gün açık eksiltmeye konul 
muştur . 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,50) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 7. 7. 939 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü -
racaatları. (2481) 12454 

Sihat ve içtimai M. V. 

Afiş bastırılacak 
1 - Mınta

0

ka ihtiyacı için (80 ton) 32653,83 liradır. 2299 
l'notorı'n alınacaktır. 2 - Bu işe ait şartname ve evrak Sıhat ve içtimai Muavenet Veka-

Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha • ı · d 
2 - Eksiltme 29.6.939 percembe şunlardır: etın en : :r kimliğinden : 1 

tünü saat 14 te Kadıköyünde Moda A - Eksiltme şartnamesi - Halk sağlık propagandası için 
taddesindeki 91 numaralı sıhiye mil· B - Mukavele projesi Dahiliye vekaleti namına avukat nümuneleri vekalette mevcut (10) cins 
ta.dele riyaset binasındaki komisyon · C - Bayındırlık işleri genel şart - Güzide tarafından Dahiliye vekaleti renkli afişin beherinden onar bin adet 
da yapılacaktır. namesi eski kütüpane memuru Fehmi aleyhi- olmak üzere ceman (100.000) adedinin 

3 - Tahmin edilen fiyat 5600 lira D -U<:eşif hülasa cetveli ne açılan 37 lira 14 kuruşluk alacak bastırılması kapalı zarf usulü ile ek -
Olup muvakkat teminat 420 liradır. E - Hususi ıartname davasının yapılmakta olan duruşması siltmeye konulmuştur. 

4 - Şartnameler her gün Kadıkö - F - Yapı işleri umumi ve fenni şart sırasında dava olunan namına çıkarı -
2 

- Bu iş için tahmin edilen fiyat 
"'' d l • k 1 • d namesı· (7.500) liradır . .run eki mucade e rıyaset a emın en lan davetı·ye ı"kamet Ah h l'ye ga ının meç u ı 3 - İhale sıhat ve içtimai muavenet 
görUidiiğü gibi bedelsiz de alınabilir. G - Seridöpri ti üzerine davetiye ve dava arzuhali i- vekaletinde teıekkül eden hususi ko _ 

5 - Eksiltmiye girebilmek şartla- H - İsteyenler bu iıe ait evraktan linen tebliğ edildiği halde mahkeme- misyon marifetiyle ve 28.6.1939 çar _ 
tına sahip olan isteklilerin teklif yapı işleri umumi ve fenni şartname • ye gelmediğinizden hakkınızda gıyap şamba günil aaat (1S) de yapılacak • 
llıektuplariyle muvakkat teminatları· siyle bayındırlık işleri genel şartna • kararı verilmiş durullm2 13. 7. 939 saat :s-- tır. 

nı eksiltme saatinden bir saat eveline mesinden madaasını 1,5 lira mukabi - 9 bırakılmıştır. Mezkur tarihte mah - 4 Tc · t akk t ·kt 
L_d .. d b" d k. . d T 1. N f -d·· 1 •. y • • d 1 • - mına ı muv a e mı arı 
q ar sıtma muca e1r: ınasın a ı tın e unce ı a ıa mu ur ugun en kemeye ge medığiniz takdirde gıyabı- (562) lira (50) k •t T · at _ le 

1 
b'l. 1 y . • . A urus ur. emın ı mu 

ornisyona vermiş olmaları ıarttır. satın a a ı ır er. apı ışlerı umumı nızda duruşmaya devam olunacağı lil- vakkate nakden veya tahvil olarak ko-
(4227 / 2333) 12293 ve fenni şartnamesini ve bayındır - zumu gıyap kararı yerine kaim olmak misyonca alınamıyacağından bunun 

Bir memur alınacak tık genel şartnamesini görmek isteyen üzere ilanen tebliğ olunur. 2291 daha eveı vezneye yatırıımıı oıması ve 
ler Tun~~li ~~fıa dairesinde bedelsiz Ankara Aıliye ikinci Hukuk makbuzun zarfa konulması lazımdır. 

Çankın Belediyeıinden : 
l - Belediyemizin Zabıtai beledi

)'e komiserliğini ve seyri sefer ve İt
fai ve amirliği ve vazifelerini ifa ede
Cek 50 lira ücretle bir memur alına· 
taktır. 

l - Bu işlerde bulunmuı olmak la
•tuıdır. 

l - Taliplerin ellerinde mevcut 
~"•lcı müspite veya suretlerini 30-6-
tı1,ı •arihine kadar Çankırı belediye 
•n• cöadermelcri ilin olunur. 

12364 

olarak gorebılırler. HAk" ı·i· d 5 - Şartnameler bedelsiz olarak 
k ·ı 4 7 939 1 Ü .. a un ı ın en ı 

3 - E sı me : · ~ ı.~ -~~ .. sa: . Ankara'da sıhat ve içtimai muavenet 
at 15 de Tuncclı nafıa mudurlugu bı- Ankarada Altıntaş mahallesınde vekaleti sağlık propagandası ve tıbbi 
nasında kapalı zarf usuliyle yapılacak Boyacı sokak No. 35 de Ali oğlu Faz- istatistik umum müdürlüğünde ve İs
tır. lı komisyoncu tarafından verilip mah- tanbul'da sıhat ve lçtimat muavenet 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is - kememizin 939/1026 sayısına geçirilen müdürlüğünde görülebilir. 
teklilerin 2449.4 lira muvakkat tetni • soy adının değittirilmesine mütedayir 6 - Zarflar 28.6.1939 günü saat (14) 
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları olan davanın duru§IDası sonunda mu - de komisyona verilmiş olmalıdır. Bu 
haiz olup göstermesi lbımdır. maileyhin evelce almıt olduğu Eremin saatten sonra verilecek zarflar kabul 

A- İhaleden en az 8 gün evet Tun- soy adının Cürdancli soy adı ile değiı edilmiyeccği gibi kanunun tarifi dai
celi viliyetine müracaat ederek bu ite tirilmesine ve o suretle teaçil ve ili - resinde hazırlanmamıt ve mühUrlen • 
girebilmek için abnmıt ehliyet vesi • nına 2. 6. 939 tarihinde karar verildi. mcmit otan zarflar da kabul edilmez. 
kaaı. 2298 ,(2207) l2235 

Bir hangar yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanhğından : 
1 - Etimesğut'ta Türkkuıu alanında yaptırılacak Hava 

Müsteıarhğı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir han
gara talip çıkmadığından keıfinde tadilat yapılarak tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıttır. 

il 

2 - Bu inıaatın muhammen bedeli (91.183) lira (42) 
kuruıtur . 

3 - istekliler bu ite ait ıartname, keıif ve saireye ait 
evrakı Türk Hava Kurumu Genel merkezinden ( 4) lira 
(60) kurut mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26. 6. 939 pazartesi günü 4aat 16 da Türk 
Hava Kummu Genel merkezinde toplanacak komisyon ta
rafındarı yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mek
tuplariyle birlikte a,ağıda yazılı teminat ve veıaiki aynı 
gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmit olma
ları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5809) lira {17) kurut
tur. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun
daki şartlan haiz olduktan batka en az (60.000) liralık 
mümasil bir iti muvaffakiyetle baıardıklarına dair vesika 
inrı:tz t'!tmeleri lazımdır. 2124 

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

Satılık enkaz 
Ankara Belediye imar Müdürlü iünden : 

.Cinsi Mahallesi Adası Parsel 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

Ahşap hane Duatepe 285 6 70 
Yuakrda mevkii ile muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin 27-6-939 sa

lı günü ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle enkazı müzayedeye kon
muştur. Taliplerin teminatlariyle birlikte İmar Müdürlüğü Alım Satım ka. 
misyonuna müracaatları lüzumu ilin olunur. (2312) 12282 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~Doktor, eczacı ve sıhat memuru aranıyor~ -
~Zonguldak kömür havzası Sağlık Komis-~ 
§ yonu Baıkanlığından : ~ - -E:S. No. 5 ----- -

1 - Zonplda.k ameleJıaatanesi 275 lira ücretle hir Bevliye E§ ----- için mütehassısı = 
,, bir bakteri- E: 

--= 2-- ,, ,, ,, 
" ---E: 3 - Kandilli ,, ,, 

E: 4 - Gelik ,, dispanseri ,, 
E: S - Kozlu ,, ,, = 6 • Armutçuk ve çamlı = 7 - Kilimli lnağzı 

" 

= 8 - Kireçlik ,, 
E: 9 - Methar tefliii ve eczacı 
E: başlığı için 
510 - Gelik, Kilimli ve Kandilli = için 
:11 - Zonguldak haıtaneai ikinci 
§ eczacılığı için 
=12 - Zonguldak ocaklarında 
- kullanılacak 

300 ,, 

350 
275 ,, 
275 
250 ,, 
225 
225 
130 

" 

" 
" ,, 

100 zer,, 

80 

yoloğ §]§ 
,, Operatör. E: 
,, bir doktor E: -,, ,, ,, ----,, ,, ---" ---" ----" eczacı. ,, ------üç eczacı. -------,, Bir eczacı. --60 ıar lira ücretle bet ııh· E: 

hat memuru E: 
70 ıer lira ücretle dört E: 

= hemıire. = 
~ ~ 

§t3 - Zonguldak hastanesi için 

E: Yuakrda yazılı yerlere talip olanların ikiıer kıt'a fotoğ- E: 
_ raflariyle birlikıte kısa tercümeihal varakalarını 30-6-939 = 
E: gününe kadar Zonguldak Sağlık komisyonu Baıkanlığına ~ 
E: ıöndermeleri. 2302 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

iyi lngilizce bilen .:! ı 111111111111111111111111111111111111 ı ~ 

Bir bayan - MUsait şeraitte tngi . ~Bahriyeye selam~ 
lizce ders vermektedir. Pazardan ma • : -
ada öğleye kadar 3936 Telefona mil • : Büyük Deniz Filmi : 

racaat. 2284 ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt:' 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -
~ Çakmak taşı ihraç ve~ - -- = 
~ nakil münakasası ~ - -- -- -
~Türkiye demir ve çelik fabrikalar. müessesesi~ - -
§müdürlüğünden : 5 - -- -E: Balık11ık iıtaıyonuna takriben sekiz kilometre mesafe- =: 
E: de ıöaterilecek yerden 10.000 ton çakmak taıının ihracı,=: 
E: ıartnameai veçhile kınlması, Balıkısık istasyonuna nakli E: 
E: ve vagona tahmili iti bir müteahhide verilecektir. ihale 26 =: =: Haziran 1939 pazartesi ıünü ıaat 15 te Karabük'te Müeı- 5 =: ıese Müdürlüiünde yapılacaktır. Talip olanların teklif S: 
=: mektuplarmı 2000 liralık muvakkat teminat akçelerile bir-~ =: tikte ihale ıünü ıaat 14 e kadar muhaberat servisimize tes-5 
=: lim etmeleri ilin olunur. S: = -5 Bu huıuıtaki ıartname bet lira mukabilinde müeaaeıe- =: = mizden temin olunabilir. := = -
5 Müeueae bu iti dilediği talibe vermekte ıerbeattir. §i = 2227 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



BOtOn resimleriniz 

b~yle olur 

"KODAK VERIKROM'' 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 
Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 

11 VERIKROM" mu.,affakiyetinizl temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
"VERIKROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VERIKROM'' la muvaffak olursunuz 

Poz mOddetlnde aldanmışsanız 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 
11 KOOAK VERIKROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayımz veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Be1oilu, lstanbul 

8 poz da gOzel 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL ~ 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

B RİNCİ MÜKAFAT VE ŞEREF llİPI Ol\1ALI 

TEMİNATLI 
CAN KOÇ 

TERMOSiFONLAR v~YEMEK OCAKLAR! 

EKONOMiK OCAKLAR Mımer Vedat N°17-i STANBUL 

4 kalem bant alınacak 
P .T. T. Levazım Müdurlüğünden: 

Muvakkat Eksiltmenin 
Muhammen bedel teminatı Eksiltme saati sureti icrası 

Adet Nevi Lira Lira Kr. 

20000 Telsiz Perforeban ı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz Ondülatör andı 5600 420 16 Kapalı zarf 

2SOO Simens Perfore ba ı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Tcleem Perfore ban ı 3500 262 50 ı 7 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfreda ı yazılı dört kalem Bant, münakasaları ayrı ayn 
yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler, 9-8-9 tarihine müaadif çarşamba günü yukarda yazı· 
lı saatlerde Ankara'da P · T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacak 

3 - Kapalı zarfa işti edecek taliplerin, muvakkat teminat makbuzu· 
nu veya Banka mektubu ~e kanuni veıai1de teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını o gün eks itme saatlerinden bir saat evveline kadar komiı1· 
yona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye ~ eceklerin, muvakkat teminat makbuzu veya ban· 
lla mektubiyle kanuni ve ki hamilen mezkQr eün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ank ra'da P. T. T. levazım ve İttanbulda Kınacıyan 
hanında P. T. T. Levazım Ayniyat ıubeıi müdürlüfünden parasız verilir. 

(2334) 12436 

Çubuk barajı 
Gazino Lokanta ve bahçeleri 

Yeni bir direkıiyon tarafından pek yakında 
bir surette açılıyor. 

mükemmel 
2286 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:::. 

- --- --------------------------

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
----------------------Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır --- --- ----- ------Büyük ikramiye 50.000 liradır -- ----- -Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· : 

- -: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ••• --- -- -
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Askerlik yoklaması 
Ankara askerlik şubesinden : 

310 dan 330 dahil doğumuna kadar olarak yapılmakta olan se
nelik ihtiyat erat yoklamasına birçokları henüz gelmemiılerdir: 
Yoklama müddeti bitmek üzeredir bu doğumlu erattan yoklama
larını yaptırmamış olanların hemen askerlik şubesine müracaa -
tiyle yoklamalarını yaptırmaları menfaati iktizasından olduğu 
tekrar ilan olunur. (2495) 12463 

Sekiz taksit ve açık arttırma 
ile satılık emlak 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Mukadder K. Depozitosu 

Esas No. Mevkii ve Nev'i T.L. T.L. 

88 

S34 

53S 

540 

541 

542 

lsmetpaşa M. Ulucak Beştepeler S. kadastro-
nun 21ada12 parselinde 70 M2. arsa 105.- 21.-
Çankaya mevkii İnhisarlar şarap fabrikası 

yanında 3384 M2. bağ 1184.- 236,80 
Cebeci Balkehriz mevkii, şarkında öldürücü 
Hacı Hüseyin, garbinde kalaycı İsmail, şi

malinde Bulgurlu zade Rifat, cenubunda 
Mestçi Ali bağları ile muhat yarı hisse bağ 

. . . ' 
; .. "' .. 

' • • f 

tamamı (SSSS) M2. 417.-
Cebeci Çıtaklar S. (diğer ismi Türközü ve 
İmrahor S.) 1018 ada 13 parsel 688 M2. arsa 2064.
Cebeci Taşkent S. 1018 ada ·ıs parseldeki ar-
sanın 640 hissede 19S hissesi (tamamı 640 
M2. arsa). S85.-
Cebeci Uğurlu S. 1019 ada 12 parselde 663 

83,40 

412,80 

117.-

M2. arsa 2321.- 464,20 
543 Cebeci Taşkent S. 1019 ada 9 parseldeki ar-

sanın T1ınıea~ '4~amı o~-----~-~-~-

M2. arsa) 441.- 88,20 
548 Cebeci Önerme S. 1821 ada 23 parselde 17 ve 

18 numaralı evlerin arasında 1296 hissede 114 
hisse arsa (tamamı 648 M2.) 171.- 34,20 

ı. - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı arsalar sekiz taksitle ve açık 
artırma ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle
rini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 10-7-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız Satış Komis -
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 
ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak servisine müracaatları. 

(2487) 12460 

Dr. Asaf Koryak -~ 

AradıCunız 
A. E. G. Vantilôtörlerini 
A. E. G. •• 

Utülerini 
A. E. G. Çaydanlar1nı 
A. E. G. Tozemme makinalarını 
A. E. G. Ekmek kızartma aletlerini 
A. E. G. Motörlerini 
A. E. G. Cila makinalarını 
A. E. G. Yasdıklarını 
A. E. G. Tesisat malzemesini 

Yalnız 
111111111111111111111 

Koç Ticaret Anonim Şirketinin Ulus 

meydanındaki mağazalarında bulabilirsini% 

Lokanta ve Gazinoların 

nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamuli.tımızı görmeden: ÇAT AL, KA· 
ŞIK ve BIÇAK takımlannı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satıı merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anaf ar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

= ' 
~ Bina inşaatl 1 
= s : Ergani bakırı Türk Anonim Şirketinden: i 
= ~ 
: Ergani Madeninde kısmen yarım kalmıt ve kısmen yeni i 
: üç yüz elli bin liralık müstacel bina intaatı Temmuzun bi- :::: 
: rinci günü pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin otuz bet i 
= hin liralık kat'i teminatlariyle beraber Ergani Mi.deninde- ! 
: ki Şirketimiz itletme müdürlüğüne müracaatlan. ! 
':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•" 

Balast münakasası 

Rri, saç, Tenasül hastalıkla· 
mütehassısı. Belediye sırel&ı 

EHBER Ap. Saat IS - 19 

Devlet Demiryollan Yedinci lıletme Müdürlüğünden : ı 

"- Ev telefonu: 3618 -~ 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasından : 
Bay Yakup adına yazılı D sınıfın -

dan bir adet 23771 numaralı birlik 
Bankamız hisse senedi kaybedilmiş 

olduğundan artık hükmü kalmadığı ve 
sahibine başka numaralı yeni bir senet 
verileceği bildirilir. 2300 

DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjdE" 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yenihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa 
• • IO deney1n11 ~ 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6424 

lmtiyu sahibi 
lıkender Artun 

Umumi nqriyatı idare eden 

Yazı itleri Müdürü 
Mümtaz Faik FEN lK 

ULUS Buımevi ANKARA 

Aşağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarları yazılı balast 2490 sayılı Jra• 
nuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 26Haziran 1939 tarihinde pazartesi günü saat on birde Afyonkarahisarda yedinci itletme binasıO" 
daki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda ve eksiltme prtnameıinde yazılı veıi • 
kalarla muvakkat teminat banka mektup veya makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı ka• 
nunun 32 ve 33 üncü maddesindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarda yazılı günde aaat oıı• 
da Afyonkarahisar işletme binasında eksiltme komisyon reisine makbuz muyabilinde teslim etmit bulunmalarl 
lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavelt:name projelerini Afyonkarahisarda itletme yol baf111Üfettit&' 
ğinden alabilirler. 12188 

Bir metremiki-
bının muhammen Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Balast ocağının Kilomet- İhale edilecek Müddeti bedeli Tutarı Tutarı 
bulunduğu yer resi miktar M3. ay kuruı Lira Lira 

Çay - İshaklı arası 227 16.000 10 125 20.000 1500 
Pınarbaşı • meydan ara-
sında bozdağocağı 39S . 397 10.000 10 120 12.000 900 

Afyon - Balmahmut 400 . 401 16.000 10 120 19.200 1440 

YENi SİNEMALAR sus 
BUGÜN BU GECE HA L K 

Seven, aıkın zevk ve ıstırapları
nı bilen ve analık heyecan ve fe
dakhlığını anlıyan bir kadının 
heyecanlı ve hissi bayatını can
landıran 

Damgah Kadın 
Bat Rollerde: 

Gladys Georgeı • W. William 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 • 18,45 ve gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
GÖR, iŞiT, SÖYLEME 

BUGÜN BU GECE 
Baştan baga heyecan ve esrarla 

dolu film 

Bay Tekin yeni 
dünyalarda 

30 kısım birden 

Seanslar: 

13,30 - 17 - 20,30 dn 

BU GÜN BU GECE 

Harry Baur - J. P. Aumont ve 

Danielle Darrieux 

tarafından oynanan 

TARAS BULBA 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - ve gece 20,30 da 

Açık Hava Sinemuı pek yakında ıeçme filmlerle kapılannı Sayın Halka açacaktır. 
~-


