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ACIMI% ANDIMIXDI~ Yakında ba~llyoruz 

Bankalar ve müesseseler baremi 
Mecliste hararetli müzakereler 

Layihanın aleyhine lehine 
mülalealar ileri sürüldü 

iktisat Encümenine iadesi istendi 
Bu kabul olunmadı 
maddelere geçildi 

Kamutay dün Dr. Mazhar Germea'in reisliğinde 

yaptığı ikinci celsede banka ve iktısadi müesseselerin 
baremini müzakereye başlamıştır. 

Bu baremin ruznamede bulunuşu dinleyici locala
rını bir meraklı kalabalığı ile doldurmuştu. Müzake· 
relerin çok hararetli olacağı tahmin ediliyordu. Fil
hakika dünkü münakaşalar bu tahminin doğruluğunu 
göstermiştir. 

Sözü evela Nazmi Topçuoğlu (Aydın) almış, layi
hanın mucip sebeplerini biraz ölçüsünü kaybetmış 

halde bulmuş, bu layihanın tedvininde hakim olan ka
naati izah etmiş. mucip sebepler mazbatasındaki dev• 
Jetin kıymetli elemanlarının yüksek ücretler dolayı• 

siyle bu müesseselere gittikleri fikrini, kabul etme· 
miş ve demiştir ki : 

"- Bütçe encümeni bu müesseselerdeki işlerin 

mahiyet ve ayrılığını kabul ettikten sonra alt tarafın
da bunların maaıtlarında tevhit ve teadüJ ararken ma
hiyette hiç benzemiyen devlet memurları maaıını e
eaı olarak alıyor. Bunda da istinat ~ttiği tek nokta 
...... ı ..... cua lıctllu.l wtmetmektir. Bütün tıaoise bir tıl · 
sım gibi, tutulmuı olan muhaceret kelimesinde topla
nıyor. (alkışlar) 

layihanın aleyhinde sö Jiyenlerden 
Hikmet Bayur Emin Sazak 

Mareşal Fevzi Çakmak 

Mareşal 

Çakmak 
Gelibolu' da 
Tekirdağ, 26 a.a - İki gündenberi 

Tekirdağında bulunan ünlü konuğu -
muz Mareşal Fevzi Çakmak şerefine 
dün alaylarımız- tarafından spor şen-
likleri tertip edilmiştir. Bu şenlikler
de, Mareşal ve refakatlerindeki orge -
neral Fahrettin Altay, Orgeneral 1z • 
zettin Çalışlar, Korgeneral Salih O -
murtak, Trakya müfettişi Kazım Di -
rik, Tümgeneral Zeki, Tümgeneral 
Kemal Balıkesir ve vali hazır bulun -
muşlar. Altı bin seyircinin iştirak et
tiği bu şenliklere istiklal marşiyle baş 
lanmış, alaylarımız spor kıyafetleriy
le Wr resmi ee.ı::idL.müteakip jimnas • 
tik hareketleri yapmı lardır. Bundan 
sonra milli oyunlar oynamış ve lstan

, bul'dan gelen Beşiktaş kulübü B takı 
mı ile Yılmaz kulübü arasında bir maç 
yapılmıştır. Maç 6 - 1 Beşiktaşın gali 

Sovyet - Mançu sınırındaki harp 

56 Japon -MOnçu 
14 Mogol -Sovyet 
tayyaresi düştü 

İki taraftan da ölenler ve yarahlar var 

SOVYET 

DIŞ MOCOLISTAN 

.... "' 
-,./ 

--- ....... 

Sovyet • Mançu sınırındaki muharebenin olduğu sahayı 
gösterir harita 

Moskova, 26 a.a. - Harici Mogolistan ve Mançuri hududunda 
bir a!d~nberi. _?lühim. hav~ ve kar~ muharebeleri cereyan ettiği 
resmı bır teblıgde teyıt edılmektedır. 22 ve 24 hazira·nda cereyan 
eden muharebeler esnasında 56 japon, Mançuri ve 14 Mogol. ıov-
yet tayyaresi düşürülmüştür. (Sonu 7. inci sayfada) 

Bu baremin tatbik edileceği mllesseselerin hususi
yetine, burada çalışanların faaliyetlerim:, işlerinin di
ğer amme işlerine göre olan orijinalliklerine işaret e
den hatip sözlerini şöyle bitirmiştir: biyetiyle neticelenmiştir. Maç bittik • ---------------------------

"- Arkadaşlar; istikbal emniyeti, çalışma şartları 
ve işteki istikrar biribirine benzemiyen işlerde aynı 
maaşı veremeyiz. Bugün öyle müesseseler vardır ki 
hatta yarın mevcut olacağı belli değildir. Fakat bir 
imme müessesesinin yarın da mevcut olacağına şüphe 
etmek imkanı yoktur. Fakat bir bankanın bir sene son-

Layihanın lehinde söyliyenlerden 
Rasih Kaplan Hamdi Yalman 

ten sonra subaylar tarafından muhare 
be atışları yapılmış ve şenliklere ni -
hayet verilmiştir. Mareşal bugün re .• 
fakatlerindeki zevat ile birlikte Geli· 
boluya hareket etmişler. Gelişlerinde 
olduğu gibi hararetli bir surette uğur
lanmışlardır. 

londra mektuplar1 - S 

Temaslar ve 
konuşmalar ... 

l sesenin ertesi seneye yetişip yetişmi- ~$W#.M#'* Wl'@Wz w-~ ~~:-:r.~0::·-·7~ ·-·---·---~---
ra mevcut olup olmıyacağı, bir mües· ~ 

yeceği malOm değildir. Onun memu- · · · 

F. R. ATAY 

Londra, 2 Haziran - Dün ve 
hugün bize muhtelif tabakadan 
tahsiyetlerle temas etmek ve ko
ııuımak fırsatını veren ziyaret 
ve ziyafetlerle geçti. Dün Green
wich'te öğle yemeği, Londra li
manını dolatma, bugün Londra 
bel~diye reisi tarafından kabul 
ve hükümetin öğle yemeği! 

Halkın cihan hadiseleri ile 
mütemadi alakasına bir gazeteci 
olarak hayret ediyonım. Bu se -
kiz milyonluk tehirde herhangi 
bir dükkana girip otel ve isim 
adresimizi verdiğimiz zaman, 
muhatabımız gülümsiyerek yüzü
ınüze bakıyor: 

- Türk heyetindensiniz, değil 
mi? Dün Greenwich'e gitmitsi -
niz nasıl buldunuz? 

Yahut sadece, tatlı ve sıcak bir 
sesle: 

- Müttefiklerimiz, sözü! 
Eğer bir harp olursa, Türkiye

nin kendi vazifesini nasıl yapa. 
cağı hususunda kimsenin tered
dü yok· Bir büyük general dost
larmnzdan birine demiş ki: 

- Yaman askerlerainiz, mağ
lubiyette bile yılmaksızın döğü -
türsünüz! 

Fakat bilhassa City alemine 
mensup olanlann konuşmalanna 
hakim olan bir dütünce var: ik
tısadi münasebetlerimizi daha i
yi tanzim etmeliyiz ! 

(Sonu 7 inci sayfada) 

runun bir iki sene sonra kapı dışı kal- .. · 
mak ihtimali vardır, bu kadar tehlike J 

içinde bulunan memurları nasıl diğer 
memurlarla aynı hesapta tutabilir ve 
maaşını aynı ölçü ile ölçebiliriz? 
Bunları yaptığımız takdirde bu iktı· 
sadi müeseseleri hakikaten yıkıma 
doğru götüreceğiz. Tehlike geldiği 
zaman yeniden ihtısas mevkileri, şun
lar ve bunlar çıkarmak suretiyle tadi
le ba§hyacağız, tamire uğraşacağız ve 
bir gün bunu da 1452 No .lu barem ka-

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
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Hatay ıaf eri dolayı siyle 

Milli Şef'in 
lzmir Belediye Reisine 

teşekkü .rü 
İzmir, 26 a.a. - Hatay'ın anavatana 

ilhakı münasebetiyle belediye reisi 
doktor Behçet Uz tarafından çekilen 
tebrik telgrafına Rciaicümhur şu ce • 
vabı vermişlerdir : 

İzmir belediye reisi Dr. Behçet Uz 
Muhabbetinize teşekkür ve ben de 

sizi tebrik ederim. 
iSMET lNöNU 
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Türk alfabesi 
tôdil edilmiyecek 

Maarif Vekilliğinden: 

Hatay'lı izcilerimiz bir tören esnaıında 

Payastaki hudut taşı 
halkevi müzesinde 

Halay izcileri büyük tören yaplllar 

8. Tayfur Sökmen Ebedi Şef'in büyük dava 

için olan çalışmalarını anlatıyor 
İskenderun, 26 (Telgrafla) - Bütün Hatay'm büyük sevıncı 

yer yer ve batka başka tezahürlerle her gün biraz daha artarak 
devam etmektedir. Kadın erkek, genç ihtiyar bütün Hataylıların 
ruhlarından kopan bu samimi sevinç tezahürlerini günün her sa
atinde her yerde görmek kabildir. Türk alfabesinin tadili hususunun 

düşünülmediğini ve bu yolda her han
gi bir teşebbüsün bahis mevzuu olma
dığını beyana Anadolu Ajansı mezun· 
dur. 

Bugün kız ve erkek izciler ellerin- harekete getirmişlerdir. İzci gençler 
de bayraklar olduğu halde şehirde çe- bundan sonra kamyonlara binerek Pa
şitli gösteriler yapmışlar, halkın gön- yasa' gitmişler, orada senelerdenberi 
!ündeki büyük heyecanı birkat daha (Sonu 7 inci sayfada) 

Devlet Deniz yolları ve devlet 
limanları Umum Müdürlükleri 

• 
yerıne 

1 temmuzda faaliyete geçiyor 
. 
Istanbulda bulunan Münakale Vekilimiz 

B. Ali Çetinkaya 'nın gazetemize beyanatı 
lsta·nbul, 26 (Telefonla) - Dün lstanbul'a gelmiş olan Muha. 

bere ve Münakale Vekili Bay Ali Çetinkaya bu sabah İstanbul 
mıntakası münakale ve liman riyasetine giderek tetkikler yapmı~
tır. Bay Ali Çetinkaya liman reisi B. Refik'ten birçok hususlar 
hakkında malumat almış, bazı şefleri kabul etmiş ve daireyi gez
miştir. 

Vekil denizyolları ve devlet liman
ları umum müdürlüklerinin bulundu· 
ğu binaya giderek deniz yolları umum 
müdürü B. İbrahim Kemal Baybura 
ve devlet limanları umum müdürü B. 
Raufi Manyash ve umum müdür mu· 
avinlerinin bulunduğu bir toplantıda 
bulunmuştur. 

B. Ali Çetinkaya öğleden sonra 
gene mezk1'.lr idareye giderek aynı ze
vatla konuşmalarına devam etmiştir. 

Denizyolları, devlet limanları ve 
diğer bütün münakale ve muhabere 
işleri hakkında kendisiyle görüştü
ğüm Münakale ve Muhabere Vekili 
B. Ali Çetinkaya bana şu mühim be· 
yanatta bulundu: 

- Denizbankın yerine biri devlet 
deniz yolları işletme umum müdürlü· 
ğü, diğeri devlet limanları işletme u-1 
mum müdürlüğü adı ile mülhak bütçe 
ile idare edilmek üzere iki umum mü· 
dürlük teşkil olundu. Kanuni merasi
mi ikmal edilen bu iki umum müdür
lilk bir temmuzdan itibaren resmi fa. 
aliyete geçecektir. 

Denizyolları Umum 
müdürlüğünün vazileleri 

Devlet deniz yolları umum müdür· 
lüğünün vazifelerine dair hizmetler 
şunlardır: 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Muhabere ve Münakale 
Vekilimiz 8. Ali Çetinkaya 

Halay Anlaıması 

Meclise verildi 
Layiha muvakkat bir 

Encümene havale edildi 
Kamutayın dünkü toplantısında, Ha

riciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
• (Sonu 7 inci sayfada) 
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Avrupada 4 hafla: Satye binasının .. 
"' .. -

satın alınması 

i ngiltere ve Fransa 
Bir ~ok kimselerin 

malômatlar1na 
Denilebilir ki, Napolyon'un tas· 

fiyesindenberi, İngiliz ve fransız 
politikaları arasında bat gösterebil
miı olan ayrılıklar, artık iki milleti 
biribirinden ayırmak deiil, biribiri
ne yaklaıtırmak neticesini vermiı • 
tir. 

On dokuzuncu asnn birinci yan
sında baılayıp tamamlanmıı olan 
"Mmr meselesi" nde, her iki devlet 
için, Akdeniz hakimiyeti ve İmpa • 
ratorluklarını dünyanın bu aahasın· 
da da aağlama bağlamak arzusu 
hakimdi. Bu mücadele, filvaki üçün· 
cü Napolyon zamanına kadar uza· 
yıp gitmiıtir. Fakat, neticede, hele 
1870 ten sonra, artık İngiltere ile 
Fraıua arasında belli batlı bir ihti
laf kalmamıı ve Fransa, İngiltere'· 
yi bir büyük kardeş İngiltere de 
kendisini bir küçük kardeı gibi mÜ· 
talea etmeğe baılamııhr. 

Binaenaleyh 1918 :zaferinin or· 
taklığı katiyen tesadüfi bir ıey de
ğildir. Bilakis bütün XIX. asrı kap· 
lıJan Avrupa hakimyeti hareketin
de, ln&iliz • Fransız dostluğu ve 
menfaat birliği, modern Avrupa ta· 
rihinin en ziyade kayda değer kris
tallizuyon noktası telakki olunma· 
lıdır. 

MalUnı olan bu noktaları, tarih· 
tekinden daha kuvetli bir ıekilde, 
hayat anlatıyor: Fransa'yı ve lngil· 
tere'yi, Paris'i ve Londra'yı ziyaret 
edecek yahut fransız ve İngilizlerle 
konutacak olursanız, bu iki milleti 
biribirinden ayırabilecek herhangi 
bir kuvetin kendisine hiç olmazsa 
yanm asırlık bir hazırlanma payı a· 
yırmaaı lazım geleceğini anlarsı

nız, o kadar, inıiliz ile fransız, Lon
dra ite Paris ve İngiliz imparatorlu
ğu ile fransız imparatorluğu biribi· 
rinin mütemmimidir. 

Londra'da, günlük hayatın bütün 
detaylan, fransız zevkinden ilham 
aldıklannı iddia eder. Paris'te ise 
her .. y, ingiliz'in hoıuna gidecek 
tekilde dütünülüp yapılmaktadır. 

Londra'da, Parist'en yahut fran· 
aız'dan bahsetmek, bir aile bahsini 
açmaktır. Teyzeden, dayı deden 
ael&m getirmit gibi hot ka ılanır
sınız. Ve mesela, ıu acayip sulh ve 
silahlanma gÜnlerinde, ing liz or· 
dusunun '"kudret derecesini yin e

decek" olan adam, franaız kanı • 
harbiye reisidir. Nasıl ki, nizde, 
franaız f iloıuna, İngiliz f l sunun 
bir müfrez parçası nazariyle bakıl· 
maktadır. 

Ordusuz İngiltere, biliyoruz ki, 
artık orduauz değildjr. Fak t İngil
tere, kıtada, Fransa'yı, uzak tark'· 
ta da Amerika'yı herhangi h tehli
ke anında yanında bulacağını bildi
ğinden, kendisini, hiç bir zam n or
dusuz ve donanma heıabiyl , kendi 
idare ettiği politikaya ait lolann 
derecesine yaklatılır saymamı9tır. 

İngiliz • Fransız yakınlı ını, ge· 
c:e haytının programlarında da gö • 
rebilirıiniz. Londra kazino' u fran
aız bayatından sahnelerle o udur. 
Paris kazino'ıu da aksine, h p inıi· 
liz haytından tablolar verir. Hele tu 
aünlerde, tasavvur edebil 
en muhtetem dekor ve mizan 
Paris kazinosu, lnriliz • 
dostluğunun tarihçesini mu 
etmektedir. Ve Chevalier, ütün 
tarkılarınm önce İngilizce b r hü
luasını vermektedir. 

Yemek liıtelerinde de, L dra' • 
dakiler fransız yemekleri, Parist'e· 
kiler İngiliz yemekleri ile do udur. 
iki snobizm arasında, ekono k mü
nasebetlerin tanıyamadıiı b alıt • 
verit faaliyeti mevcuttur. 

aynı tekneyi tahrik eden iki Diesel 
motörü rolü oynamaktadır. Gerçek· 
ten, garp Avrupası, batlı baıına bir 
alem olmuıtur. Ekonomik sistemde 
görüt birliği, fert hüriyeti ile cemi· 
yet telakkisinde gôrüt birliii; 
zevkte ve zevke dayanan bütün is • 
tihlak maddeleriyle istihlak terbi -
yesinde duygu birliği, bu memleket• 
leri, orta Avrupa'nın kopup ayrıl
ması olmasaydı dahi, diierlerinden 
ayırmağa kafi idi. 

lıte lngiliz • Fransız politika İf· 
tiriki, yahut Londra - Paris yafaYıt 
birliği yahut İngiliz ve fransız zevk 
ve his bağdaıması.Asıl bu bakımdan 
yani garp Avrupaaının hakiki mu· 
harrikleri olmak bakımından mü
himdir. Fakat garp Avrupası, ıade 
garp Avrupaaı değildir ki.. Garp 
Avrupası, dünyada menfaatleri o· 
)an bir tarih kombinezonudur. Bi
naenaleyh, "garp Avrupası., deyip 
geçtiğimiz bu kıta parçasında, mÜf· 
terek dütünce, müıterek ahlak, 
müıterek zevk ve müşterek menfa· 
at olarak mevcut olan ıeyler, dün • 
yanın her noktasında ali.ka ile tah
lil ve izahı lazım olan noktalardır. 

Londra ve Paris kazinolarının 
sahnelerinde teıhir edilen dostluk, 
kökleri derinde olan bir münase• 
bettir. 

Burhan BELGE 

müracaat edlldl 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Deniz· 

bankın Fındıklıdaki Satiye binası 
hakkında yapılmakta olan adli tahkika 
ta bugün de devam olunmuıtur.Banka 
umum müdür muavinlerinden ve ban· 
kanın i:ıletme kısmını idare eden 
Hamdi Emin Çap da tevkif edilmit • 
tir. Halen Maliye Vekaleti kırtasiye 
umum müdürü olan Hamdi Emin Çap 
dün lstanbul'a gelmiştir. Bu sabah 
adliyeye gelerek sorgu hikimi Bay 
Sami tarafından dinlenmiıtir. Ve öğ
le üzeri de hakkında tevkif kararı ve
rilmiıtir. 

Bu suretle mevkufların adedi do
kuza çıkmıt bulunmaktadır. 

Öğrendiğime göre Hamdi Emin 
Çap bu itle hiç bir alakaaı olmadığı· 
nı aöylemittir. 

Sorgu hikimliğinde bugün evelce 
tevkif edilmiş olanlardan J erans şir. 
keti müdürü Meteos'un tekrar ifadesi 
alınmııtır. Bundan başka bugün din· 
lenmek üzere gene Satye müdürlerin· 
den Valerri, Serid, denizbank yapı ve 
binalar şefi mühendis Veli, yapı ve 

Nafıa Vekaleti Başmüfettişliğine 
B. Kadri yaman tayin edildi binalar servisinden mimar Sarih, ge-

ne aynı servisten Meliha, muhaberat 
Maarif Vekaleti seferberlik müdü

rü B. Kadri Yaman, Nafıa Vekaleti 
teftiş heyeti kadrosunda münhal bu . 
lunan Başmüfettişliğe 80 lira maaşla 
naklen tayin olunmuştur. 

ll-IAVA 

ıw:~ 
Antalya' da ısı 

39 dereceyi buldu 

servisinden Leman, Hadiye, Zübeyde, 
Perihan, Murat, denizbank memurla
rından Naci, Denizbank eski müdür
lerinden halen devlet lımanları umum 
müdür muavini Hamit Saraçoğlu hak
kında da tahit olarak celpname çıka· 
rılmıştı. Bunlardan bir çoğu dinlenil
miJ arada muvaceheler de yapılmııtır. 
Yarın da tahit dinlenmesine devam o
lunacaktır. 

Diğer taraftan eski milli reaasü
rans umum müdürü de bugün müddei 
umumiliğe davet edilerek o zamana 
ait bazı hu•uslar hakkında kendisin· 
den malllmat alınmıştır. 

Korkuteli ka~akambiı 

Açık bulunan Korkuteli kayma-
Dün ıehrimizde hava umumiyetle kamlığına eski Kepn kaymak:ımı B. 

açık geçmiı, rüzgar timali ıarkiden Zeki Patik tayin olunmuıtur. 
saniyede 4 metre hızla esmittir. Gü • 
nün en yüksek ısısı 32 dereceye ka -
dar yükıelmiştir. Yurdda doğu Ana
dolu'da hava kapalı Karadeniz'in terk 
köşeıinde k111men bulutlu diğer yer
lerde umumiyetle açık geçmiştir. 24 
saat içinde doğu Anadolu bölgesiyle 
Karadeniz kıyısındaki mevzii yağışla· 
rın metremurabbaına bıraktıkları su 
miktarları Ardahanda 9, Sarıkamışta 
8, Trabzonda 3, Erzurumda 2 kilo
gramdır. RüzgS.rlar Trakyada cenup. 
tan diğer bölgelerde umumiyetle ti -
mal istikametinden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla eamittir. 

Yurdda en yüksek ısılar Utak'ta 31, 
Çanakkalede 33, Edirne ve Diyarba • 
kırda 34, İzmir ve Balıkesir'de 35, A· 
dana'da 36, Maniaa'da 37, Nazilli'de 
38, Antalya ve Akhisar'da 39 derece • 
dir. 

lstanbul'Ja •ıcaklar 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bir kaç 

gündenberi !stanbulda devam etmek -
te olan sıcaklar bugün birdenbire büs 
bütün artmıştır. Bugün şehirde göl • 
gede sıcaklık 33.5 dereceye kadar yük 
selmiştir. 

ÇAGRI 
X Gümrük ve İnhiaarlar encUmeni 

bugün aaat 10 da toplanacaktır. 

X Maliye encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu· 
gün saat 10 da toplanacaktır. 

X Vergilerde itiraz ve temyiz u • 
sullerine ve mercilerine ve vergi ih
barnamelerinin tebliğ suretine dair 
kanun llyihaaını müzakere için ıeçi • 
len muvakkat encümen 27-VI-1939 sa
h günü aut 10 da toplanacaktır. 

X Türkiye • Fransa aruında imsa· 
lanan, Türkiye ile Suriye aruındaki 
arazi mesailinin hallini mutuammın 
anlatma ve müzeyelatının taıdikine 

dair olan kanun llyihasını tetkik ede
cek muvakkat encümen bugün saat 14 
de toplanacaktır. 

X Adliye encümeni buıUn aaat on· 
da toplanacaktır. 

X Mecliı heuplarının tetkiki eneli· 
meni bugün aut onda toplanacaktır. 

Türkkuşulular şerefine . 

T. Hava Kurumu 
Baskını bir , 

akıam yemeği verdi 
Türk Hava Kurumu Başkanı Er

zurum mebusu B. Şükrü Koçak, dün 
Anadolu kulübünde, büyük memleket 
turundan tam bir muvaffakiyetle dö
nen Türkkuıu tayyarecileri şerefine 
bir akpm yemeği vermiştir. Yemekte 
tura iştir!k eden on sekiz tayyareci • 
den başka, hava kurumu erkanı da bu
lunmuştur. 

Samimi ve neıeli bir hava içinde 
geçen yemekten sonra B. Şükrü Ko
çak, tayyarecilerimizle bir hasbıhal 

yapmış, turnede gösterilen enerji ve 
muvaffakiyeti tebrik etmiı, bu mu
vaffakiytin uyandırdığı alakanın bil. 
yük delili olarak da, muhterem Baş
vekilimizin bin bir meıgalesi araıın· 
da kendilerini karıılamalarını zikret
miıtir. 

Türkkuşu genel direktörü B. Os
man Nuri Baysal verdiği cevapta, eve· 
la gösterilen takdir ve teveccühe te· 
ıekkür etmiş, seyahate çıkarken mu· 
vaffakiyetin bu kadar pürüzsüz ve 
parlak olacağını hakikaten kendileri
nin de tahmin etmediklerini söyledi, 
daha ilk uçuıları olmakla beraber bi
rer kartal kudret ve itiyadiyle gök
lerde dolaıan bu çocukların hraikula
de kabiliyetlerinin vücut verdiği bu 
muvaffakiyetin en büyük mükafatı • 
nın memleketin her tarafında gördük· 
leri takdir ve alaka olduğunu söyle· 
mittir. 

Bu samimt toplantıya, hep beraber 
ıöylenen havacılık marıiyle nihayet 
verildi. 

İşçi kadınların 
ve çocuklar1n 

• • 
gece esaısı 

llttıa•t Vekaletinden tebliğ e
Jilmiftir: 

tı kanununun 3 Uncu maddeıi mu • 
cibine sanayiden aayılan itlerde öte • 
tenberi ıeceleyin çalııtırılmakta bulu 
nan 17 • 18 yqlarındaki kız ve erkek 
çoeuldHla her yaıtakl kadı.n ltçilerin 
eıkiıi gibi gece itlerinde çalııtırılma· 
larına, 50 inci maddenin ikinci bendi 
hUlmıUne tevfikan umumt izin veril • 
mit ve keyfiyet Anadolu ajanıı vası • 
tasiyle 17. 6. 1937 ve 10. 6. 1939 tarihli 
ıuetelerde "Reamt tebliğ., suretinde 
neıredilmit idi. 

Bu izin aynı hükme istinaden 17. 6. 
1940 tarihine kadar devam etmek üze
re bir yıl daha uzatılmıştır. 

İşbu umumi izin, İktısat Vekaleti 
tarafından görülecek lüzum üzerine 
bazı it yerlerine • bir ay evel teblii 
edilerek - geri alınabilir. 
İHTAR: 16 ve daha aşağı yaştaki 

kız ve erkek iıçilerin her ne tarzda o 
luraa olsun sanayi itlerinde gece çalış 
tınlmaları mutlak surette yasak
tır. (a.a.) 

Pahalıllğın sebebi 
seyyar satıcılarmış ! 
İıtanbul, 26 (Telefonla) - latanbul 

belediyesi ıehirde hayat pahalılığının 
önüne geçmek için tetkikler yapmak -
tadır. Pahahhfa bilha11a seyyar satı • 
cıların ıebebiyet verdikleri ucuza al
dıkları malları pahalıya sattıkları an -
lqılmııtır. Bu huauata tetkikler ya • 
pılmaktadır. 

Yalova kaplıcalannın idaresi 

Meclis dünkü toplantısında 
yeni layihayı kabul etti 

İskan kanununun iki maddesinin lef sirl 
hakkındaki mazbata Encümene iade edildi 

Büyük Millet Meclisi dün doktor Mazhar Germen'in reisliğin· 
de toplanmııtır. Celse açılınca bütçe encümeni reisi B. Mükerrenı 
Ünsal söz almıı, Yalova kaplıcalarının idaresi hakkındaki kanun 
layihasının, bir temmuzda yürürlüğe girmesi dolayıaiyle tercihan 
ve müstacelen müzakeresini teklif etmiı, bu teklif kabul edilmit· 
tir. 

P . . h . . . .. . ı mıtıır. 
roJenın eyetı umumıyesı uzerın- R f"k l b tefsirle Maliye Ve· 

de birçok hatipler ~ö~ almışlar, Yalo· ka.le~i~in ~~re çı~maza girdiğini söyle· 
va kaplıcalarının ~ıllı. ~ıhat bakımın· miş ve tefsir taleplerinin daha vazıh, 
dan taşıdığı ehemıyetı ışaret ederek kati lüz mlara inhisar ettirilmesini is 
mütalealarını söylemişlerdir. temiş v: demiştir ki: 

Doktor Hüsamettin Kural (Ağrı) .. _ Bu meclisin kendisine mahsus 
kaplıcaların ruhsatname ve izin me- bir dili vardır. Tavzihin, tefsirin, ka· 
ıeleleri üzerinde durarak bunların ba- nunun talimatnamenin bir manası var· 
sitleştirilmesini istemiı, doktor Os • dır. Binaenaleyh bir de burada tavzi· 
man Şevki Uludağ (Konya) sıhi ve he ait tefsir denildiği zaman, bunu 
modern kaplıcaların her yerde yapı • bize bir mektep talebesi sorsa verecek 
larak ucuz ve halkın ödiyebileceği aı- cevapta zorluk çekeriz. Bu bakımdan 
hat yuvaları tesisini talep etmiş. Re- bu tefsir değil konulan maddeler had• 
fik İnce (Manisa) bugünkü fiyatlar- dizatında birer tesistir. Zaten kanun• 
la kaplıcalardan yalnız muayyen bir lar tesis olduğuna göre yeniden bir 
zümrenin faydalanmakta oldug~ una i- tesiae lüzum yoktur.,, 
şaret etmiş, general doktor Besim ö- Maliye vekilimiz ıu cevabı vermiı .. 
mer Akalın kaplıcalarımızın kıymeti- tir: 
nin üzerinde durmuş ve bunların da- "- Tefsir fıkrası kabul edilir veya 
ha iyi idaresi üzerinde mütalealarını edilmez. Tesis mevzuudur, tefsire sı• 
bildirmiştir. ğar veya sığmaz. Bu mahiyette maru· 

Berç Türker, halk için ucuz kaplı- zatta bulunmıyacağım. Yalnız '.Refik 
calar tesisini temenni etmiş, bu müta- İnce arkadaşım Maliye Vekaletinin 
lealara aıhiye encümeni namına dok- hukuk müşavirlerine yakıştıramıyaca· 
tor Münir Soykan (Antalya) cevap ğım bir tefsirin bize gönderilmiş ol· 
vermittir. ması hakkındaki tenkitlerine cevap 

Sıhiye vekilimizin izahları vermek istiyorum. 
Hatiplerden sonra Sıhiye Vekili- Eğer vakitleri müsait olup da esba· 

miz söz almıı. tunları söylemişlerdir: bı mucibeyi layikiyle okumuş olsalar-
.. _ Arkadaşlarımı tatmin etmek i· dı zannediyorum ki, bizi haksız bul• 

çin evela au miktarından bahsedece- mazlardı. Nasıl ki, iskan encümeni di· 
ğim. 24 saat zarfında 1.700.000 litre su ye teşekkül eden encümen dahi bu• 
akar. Bugünkü toplanmış ve tesbit e- nun gayrivazıh olduğunu görmüş ve 
dilmiş olan miktar budur. Yalova kap- kendileri yeni hükümlerin girmesine 
lıcalarının imarı, ihyası ve au şehri mecbur olarak tefsir fıkraları namı 
ıekline getirilmesi evelce aldığımız altındaki fıkraları yazmağa çalışmış
karar icabıdır. Sıhat Vekaleti bunu lardır. Demek ki müphem olan, anla· 
takip edecektir. Memleketimizin bir- ıılmıyan noktalar varmış. Belli başlı 
çok yerleri kaplıca itibariyle çok zen- bir ikisini arzedeyim: kanun bir fık• 
gindir. Kaplıcalarımızın yekQnu 176 rasında diyor ki (yerleştirilen muha• 
dır, içme sularımız 44, maden suları. cirlere yerleştirildiklerinden itibaren 
mız da 54 tür. Büyük teessürle arze· muafiyet v~rilir.) Diğer bir fıkrada 
deyim ki. bunlardan hiç biri sıht prt· da dentyur ıc.ı; u uı l1<1.!ftıruuu1.ıcu ı lef.• 

ları haiz değildir, esaslı, fennı tetkık· rihten itibaren muafiyet verilir). 
leri de yapılmış değildir. Bu kaplıca- Yerleştirilme ile yurtlaıtırılma ta• 
nın mütekamil vaziyete geçebilmesi birleri arasında iskan müdüriyeti u .. 
icapları görülüyor. Bunu tedricen ya- mumiyeaiyle aramızda ihtilaf çıktı• 
parken diğerleri üzerinde de çalıt • Bir muhacir gelir de hükümetten hiç 
mak, sermayelerini bularak onlardan bir yardım istemeksizin kendisi bit 
en iyi tekilde istifade etmek büyük mahalde yerleşirse, orada, oturduğu 
arzumuzdur. İnpllah pek yakında o yerde hangi gün hangi dakikadan iti• 
mevzulara da girmiş oluruz. (Alkıı • haren yerleşmiş addedeceğiz, mua .. 
lar). fiyete mebde ittihaz edeceğiz? Yurt· 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili- laıtırma dediğimiz de; muhacire ka

mizden sonra birçok hatipler yeniden nunun tldat etmit olduğu yardımlar 
söz almışlar ve mütalealarını söyle· yapıldıktan sonra bu muhacir yurt· 
mişlcrdir. Bu arada, birinci maddenin laştırılmış oluyor. Yine diyor ki, ka· 
ilk fıkrası nihayetinin Yalova kaplı • nunun tarif etmiı olduğu muavenet· 
calarının bütün hukuk ve vecaibi ile ler derhal yapılamıyacaktır. Mesela 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vek!leti- çiftçi ise, tarlası üç ay tohumu altı 
ne bağlı Yalova kaplıcaları işletme i· ay, evi 8 ay sonra temin olunacaktır. 
daresi namı altında hükmi 9ahsiyeti Binaenaleyh o vatandaş kanunun ta· 
haiz bir teşekküle devredilmittir.,, rif ettiği yurtlaıtırma muamelesine 
şeklinde tadilini istiyen B. Ali Riza ancak şu tarihten itibaren mazhar ol· 
Türel (Konya) nın takriri kabul edil- mu:ıtur. O tarihten itibaren muave • 
miştir. net başlamıştır. Uç sene, beş sene, her 

Diğer maddeler kabul edilmi9, bu ne ise, muaf olacaktır. Yoksa ilk gel· 
arada bir madde tamamen kaldırılmıı diği zaman mı başlar? Yurtlaşmasının 
tır. muafiyetini o zamandan mı itibar e· 

iskan kanununun bir maJJuinin 
tel•iri 

Bundan sonra iskan kanununun 36 
ve 37 inci maddelerinin tefsirine dair 
olan mazbatanın müazkeresine baılan· 

deceğiz? Tafsil etmiı olmıyayım. Es· 
babı mucibemiz muvazzahtır. Bu gibi 
esbaptan dolayı tefsire gelmişizdir. 

Londra ile Paris arasındak mü • 
naaebete ıelince, iki ıehir a asında 
mutemadiyen iıliyen ve Manı'ın iki 
sahiline adam taııyıp bun • ı va· 
purlara boıaltan trenleri, tramvay· 
lara benzetmekte hiç hata lamaz. 
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Maliye Vekaleti kanun çıktıktan 

sonra diğer kanunlarda olduğu gibi 
damga kanununun tatbikine lüzumu 
veçhile uhdesine düten vazifeyi ha'c· 
kiyle ifa etmek için çalıımıı ve ça· 
lıtmaktadır. Hukuk müpvirleri de 
vazifelerini tamamiyle yapmaktadır. 
Tefsir, mucip sebeplerde de arzedil -
diği gibi, vaki iphamdan iki vekalet 
arasında hasıl olan ihtilafların halli 
için meclise gelmek mecburiyetinden 
ileri gelmittir. Yoksa vazifeden müte· 
vellit bir kusur için değildir. Bunu 
arzedi yorum.,. 

Bilhassa lnıiltere'den Fr a'ya, 
kah it takip etmek, kah haf a sonu
nu geçirmek, ki.h etya almak Üzere 
gelenler pek çoktur. Bunla ara • 
aında, aırf randevü verdik 
gelenler de az değildir. Pol a, ti
caret ve tiyatro hayatmm en tanın· 
mıt isimleri, neden fransız İngi
liz gazetelerinde aynı zam nda o • 
larak neıredilir ve neden er iki 
memleket matbuatında misa.f r "va
ride ve sadire" haneleri hen engin 
hem mühimdir; bunu iki ıe r ara· 
sındalli töhret ve servet mü akala
tına bir göz attıktan sonra anlaraı· 
nız. 

Bazan da Felemenk ve lngilte
re• Je yahut Danimar!la Ye lngilte. 
re'de oturanların biribirlerın en İ· 
yiai Paris'te randevü verdik ri va
kidir. Münakalat vasıtaların aki te
rakki ve bilhassa hava aervıslerinin 
aldıiı ehemiyet, sarp Avr pasmın 
bu memleketlerini biribirlerine her 
itibarla, zevkte ve huyda, menfaat
te ve alakada tamamen yaklaıtır
nuttır. Bu hususta Londra ile Paris, 

Gaflet ! 
A vrup3'mn içinde ya~adığı ha

vayı ne sulha, ne de harbe benzete
miyen, fakat sulhtan zıyade harbe 
yakın görenler bir tabir icat etti
ler: sinir harbi I 

Galiba bu harbin sinirleri bozma
sı yüzündendir ki bu İ§te ilk salta 
seferber olan Avrupa gazetelerin
den bazılarını gafletten gaflete dü· 
§er görüyoruz. 

Mesela Paris'in me§hur Maten 
gazetesi, 23 haziran 1939 tarihli sa
yısının ilk sayfasında "Fransız -
Türk anla~ması bugün imzalana• 
cak,, ba§lığı altına Şükrü Saraçoğ· 
lu ile Tevfik Rüıta Aras'ın resim· 
/erini koymuş ve doktor Aras'ı.o 
resmi altına "Türlciye'nin Paris bÜ· 
yük elçisi B. Rüıtü Aras,, yazmıı· 
tır. 

Aynı posta ile aldığımız 23 hazi
ran 1939 tarihli almanca Fölkişe 
Beobahter gazetesi de ikinci sayfa
sına koyduğu bir hartada lran ye
rine Irak, Irak yerine lran yazmıı. 

Bu kadar muteber iki gazetede 
bu kadar büyük yanlıılara eskiden 
rastgelinmezdi. Sebebi, gene dedi-

ğim gibi "sinir harbi" nden 
gelen gaflet olacak/ 

ileri 4, 14, 23, 24, 23 temmuzlar! 
T. 1. 

lhtiMr merala/ 

Amerika'da ve lngiltere'de çı· 
kan bir takım mecmualar vardır 
ki bunlar, bir ay içinde türlü mec· 
mualarda çıkan makaleleri ve ki
taplan kısaltarak basarlar ve bu 
suretle bir makale ve yahut kita· 
bı uzun uzadıya okumaia vakti 
müsait olmryanlann da bunlan o
kumasına yardım ederler. 

Bu ihtisar merakı bize ele •İra· 
yet etti; fakat ne çare ki kötü,,. 
ten tarafından: 

Beyoilu telgrafhanesi mulıa
bere memurlarmclan ikisi, çek· 
mek üzere aldıktan telgraflan 
kısaltarak çektikleri anlqıldılm· 
dan yakalanmıılarclır. 

Bilmem, bir tesadüf eaeri mİ· 
dir? Bir takım büyük hadiseler, 
bir takım inkılaplar hemen he
men aynı aylara tesadüf eder: 

Fransız ihtilalinin zaferi ve 
Franaa'nm milli bayramı 14 tem
muzdur. 4 temmuzu iıtiklal bay
ramı olarak her sene amerikalı· 
lar kutlarlar. Meırutiyet inkıli.bı
mızm da 23 temmuzda cerçeklet· 
tiiini bilirsiniz. 

Yeni tarihimizde 24 temmuz 
Lozan aulhunu imzaladıiımız 
sündür. 

Şimdi fransızlarla imzaladığı· 
mız anlapnaya göre, Hatay da 
23 temmuzda ilhak bayramım 

kutlryacaktır. 

Sulh cephe.i 

lngiltere'den sonra Fransa ile 
de bir anlatmaia varıınnız bütün 
dünya matbuatında "ıulh cephe
si" terkibinin daha sık sık geçme
sine veaile oldu. 

Şimdiye kadar cepheler, yal· 
nız harp için vücuda getirilir ve 
milletler biribirlerini yok otmeie 
çalııırlardı. 

Şimdi bizim kurduiumuz "sulh 
cephesi", yahut fransızların tabi· 
riyle, Akdenizin tarkmdaki sulh 
Majino hattı, saldırganlık harbi
ni yok etmek için kurulmuttur. 

"Lakaycl ! ,, 

Paris'deki Luvr müzesinde ıe
çen hafta müthit bir hırsızlık ol
duğunu ve reasam Vatto'nun met· 
hur ''Li.kayd,, isimli tablosunun 
aıırıldıiını okumuısunuzdur. 

Bence tablonun bot kalan ye· 
rine o salonun muhafazasına me
mur olan nöbetçi ve bekçileri dik
melidir. MalUnı ya, onlar "li.
kayd,, lıkta "Vatto,, nun ıaheae
rine tat çıkartmıılardır. 

Bu izahlardan sonra mazbata encü
mene iade edilmit ve reis 20 dakika 
sonra toplanılmak üzere celseyi tatil 
etmiştir. 

Bankalar ve müesseseler bareminin 
müzakere edildiği ikinci celseye ait 
izahat diğer sütunlarımızdadır. 

Aydın'da atletizm 
müsabakalar1 

Aydın, 26 a.a. - Beden Terbiyesi 
genel direktörlilğü tarafından Aydın, 
Muğla, Denizli ve Isparta bölgeleri a· 
rasında tertip edilen atletizm müsaba· 
ları Aydında yapıldı. 800 ve 1500 met· 
relik koıuları Muğla ve diğer bütün 
müsabakaları Aydın kazandı. Bu mü· 
sahalardan Aydın 109, Muğla 74 pu • 
van aldı. Denizli vt İsparta müsabaka 
lara ittirak etmedi. 
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DÜNYA HABERLERİ 
Moskova görüşmeleri 

. Sovyetlerin de sulh cepheaine it
~llderini temin için lngiltere ve 
ranaa. tarafmdan yapılan teklif et
~da Moakova'da on üz günden
-.ra devam eden müzakereler he • 
~ neticelenmemittir. Dün verilen 
.. haberde lnıiltere tarafmdan 
t&r. Strang vaaıtaaiyle aovyetlere iki 

Sovyet-Alman siyasi 
müzakereleri mi? 

. ldifte buhmulduiu ve bu teklifle
tiıl IOvyetlerce kabule ıayan görül
~iti bildirilmektedir. Moakov~-

Berlinden Londraya gelen haberlere göre 

' lngiltere'nin üçüncü bir tekhf 
)''Paııaaı bekleniliyor. 

~ İngiltere ile Sovyetler araamda • 
l ilıtilaflarm mahiyeti iyice ma-
6- deiildir. Yakm zamana kadar 
~•tınazhim yalnız Baltık memle-

yapılacak ekonomik görüşmeler 
siyasi görüşmelerle tamamlanacak 

londra Moskova ya yeni teklifler yapacak 
etlerini garanti meaeleai etrafında 
~laaclıiı zannediliyordu. Fak at 
~ kaç sün evel, Çemberleyn, avam 
'-araamda sorulan bir auale ce

'°'P olarak, Sovyetlerle İngiltere a
'daki ihtilifm yalnız bir nokta· 
,., İahiaar etmeditini bildirmittir. 
~unla beraber, İngiltere batveki
~ ihtilaf noktalarını taarih etmek
t.._ çekinmittir. 

Moakova, 26 a.a. - 8. Villiam Strang'ın Moakova'ya geldiği 
tarihten bugüne kadar 12 gün geçmittir. Bu 12 ıün zarfında in· 
giltere, Fransa ve Sovyet Rusya arasında bir itilafname akdi için 
giritilmit olan müzakereler fasılasız surette devam etmittir. ltalya eıki muharipleri Şefi B. 

Karlo Delkurı 

. Moakova ıörüpnelerinin uzayıp 
rı~eai, demokrat memleketler ef
~umiyesinde telat denemezae 
11• her halde aabırsızhk uyandır
~tır. Almanya'nm bu vaziyeti ia
'•r etmeie çabttıiı görülüyor. 
~lrrıaa matbuatı, anaızm, boltevik • 
•itte hiç bir tehlike görmemeie ve 
llıedeniyet için hakiki tehlikenin 
~"1okrat cepheainden gelebileceği
~ İddia etmeie batlannthr. Bir ta· 
~ alman ıazeteleri, Molotof'un 
"-liat" bir devlet adamı olduğunu 

,.,~llıakta ve Sovyetlerle Almanya 
'°e ltalya arasmda bir anlaımıya va· 
~~lrrıaama antikomintern paktın as
ı" '-lani olmadıimı bildirmektedir • 
"·Fakat henüz Sovyetlerin de an
~lllİntera pakta iltihak edecekle
ti iddia edilmiyor. 

Alınanya'nm Sovyetlerle lnıil
lere arasmda bir anlatma yapılma • 
'illa llıani olmak için her çareye bat 
~eatma ıüphe yoktur. Sovyet
ltrı. Yeniden ticaret münaaebetleri· 
~ riritmeii teklif ettiii de bildiri
'Jor. Sovyetler ötedenberi Alman· 
>a ile ticaret münasebetlerinin tak· 
~eaine taraftardılar. Fakat 1935 
~•mele ae.ılan iki vüz milyon 
~tık kredi ~- _ •• ,.. ı...a-
~en aarfeclilmittir. Ve gelecek 
"-• de bu borcun tediyeai lazım· 
dıt. Almanya, bundan böyle aataca· 
fı trıaınul eıyayı, kredi ile aatmak 
•tellıiyordu. Kartılığını bam mad • 

olarak almaiı teklif etmekte idi. 
•11 defa lnsiltere ile Sovyetler ara

._da. ıöriifmeler baıladıktan aonra 
~1-anya üç yüz milyon marklık 
~i açmaiı aovyetlere teklif et
~ir. Sovyetler bu cazip teklifi 
~lay kolay reddedemezler. Çünkü 
''brikalaruu teais ederken alman 
~kineai kullandıklarmdan yıp
'launakta olan parçaları deiittir· 
!bele mecburiyetindedirler. 

Bununla beraber, bu ticaret mü
"'-ebetlerinin, Sovyetlerle lnsilte
.._ •e Frama arumda siyaai bir an· 
l'tllıa yapılmaama engel olacaiı 
tilphelidir. lngiliz. Sovyet sörütme· 
1eıinin lnsiltere'ye kötü olan tart· 
ltr altında baıladıiına ıüphe yok
~r. Ve uzak tark dolayıaiyle umu· 
'-t •aziyet lngiltere'nin lehine de • 
~il, aleyhine olarak inkitaf etmit: 
'it. Sovyetlerin bu vaziyetten kendı 
~plarma i.zami derecede iatifa· 
d. temin etmeie çalıttıklan tahmin 
~itebilir. Ve lnıiltere'nin Münib 

İngiliz ve fransız mümessilleri, B. 
Molotof'a iki muhtelif plan tevdi et -
mişlerdir. Bu planların her ikisi de 
memnuniyete şayan addedilmemiştir. 

İyi malumat almakta olan mahfille -
rin öğrendi ğine göre ingiliz ve fran -
sız sefirleri, yeni talimat alacaklar ve 
pek yakında üçüncü bir plan tevdi e -
deceklerdir. · 
Aynı mahfiller, İngilterenin sovyet 

tezini esas ittihaz ederek Baltık mil -
Jetlerini garanti etmekten imtina ey
lemesi halinde dahi Fransa, İngiltere 
ve Sovyet Rusyaya münhasır olmak 
ilzere bir karşılıklı yardım itilafı im
za edilebilece ğini beyan etmektedir -
ler. Fakat böyle bir formül, her hangi 
bir tarafta vukua gelecek bir taarruza 
karıı bir cephe vücuda getirilmesine 
medar olmıyacaktır. 

lngiliz büyük elçisine talimat 
gönderilecek 

Londra, 26 a.a. - Bu sabahki ingi -
liz gazeteleri Moskova müzakereleri 
etrafında çok muhteriz davranıyor -
lar. 

Taymis gazetesi, Moskova hüküme
tiyle İngiliz mümessillerinin hafta ta
tili günlerinde de devamlı temas ha -
linde kaldıklarını ve İngiltere büyük 
elçiıinin bugünlerda Molotof'tan yeni 
bir mülakat talebinde bulunacağını 
yazmakla iktifa ediyor. 

Deyli Telegraf, İngiltere hariciye 
nezaretine Moskova elçiliğinden uzun 
.ı..:. ••19.-f e••.ı~i~-; • 1...n ••lar.aft.a 
henüz Üzerlerinde anlatma hasıl ol • 
mı yan noktalar tasrih edilerek bundan 
böyle takip olunacak hareket hattı et· 
rafında bazı tavsiyelerde bulunulmak
ta olduğunu bildiriyor. 

Bu gazeteye göre, İngiltere hükü • 
meti, bu telgrafı tetkik ettikten sonra 
ingiliz büyük elçisine müzakerelere 
devam için yeni talimat gönderilecek
tir. Sovyet görüşüne yaklaımak üze • 
re yeni bazı tavizlerde bulunulacağı 

söyleniliyor. 

LonJra'ya "uzun bir rapor,, 
geleli 

Londra, 26 a .a. - Salahiyettar men
balardan alınan malfunata göre, İngil 
terenin Moakova büyük elçisinden, 
Moskovadaki müzakereler hakkında 
Londraya "uzun bir rapor., gelmit • 
tir. l~abinenin harici siyaset itlerine 
bakan komitesi, bugün öğleden sonra 
bu raporu tetkik eylemiştir. Londra • 
dan Moskovaya gönderilecek talimat 
üzerine, B. Molotof ile görüımelere 
pek yakında yeniden başlanacaktır. 

B. Çemberleyn'in beyanatı 

liyetini istihdaf eylemektedir. 

lngiliz hükümetinin gönderdiği 
yeni talim!'t 

Övr gazetesi de son saatte Londra
dan aldığı bir habere istinaden İngil
tere hükümetinin Moskova'daki mü • 
messiline talimat göndererek Baltık 

devletlerine de şamil olmak üzere in -
giliz - rus karşılıklı yardımının oto • 
matik bir tarzda işlemesine dair Mo • 
lotof'un bütün taleplerinin kabulüne 
mezuniyet verdiğini yazıyor. 

Ekselsiyör şöyle diyor: 

Hitler'in bir nutku 

İtalyan - Alman 
hedef birliği 

Karşısında taarruzlar 
akamete uğrayacak 

"Berlin'de ve başka yerlerde japon Münih, 26 a.a. - İtalyan eski muha-
işinin Çemberleyn'e tavrının değiştirt riplerinin şefi Carlo Delkurs·nın riya 
tiği görülmüş müdür? Çembcrleyn'in setinde gelen 500 İtalyan eski muha -
son nutkunda evelkilerden ne bir faz- ribini kabul eden Hitler, İtalya ile 
la ne de bir eksik hiç bir nokta yok • Almanya arasındaki hedef birliğini te 
tur. Fakat Çemberleyn kuvet önünde barüz ettirerek demiştir ki : 
hiç bir vakit boyun eğmeyi kabul et • "- Aramızdaki ittifak sayesinde 
memiş ve bunu daima itidalle olmakla müşterek düşmana karşı müşterek bir 
beraber azimle tekrar edegelmittir. cephe teşkil edildiği ıu sırada bizi zi-
Bir muahede bir kağıt parçan yaretinizden dolayı bahtiyarım. De -

olmaJıfı için... mokratik ve kapitalist plütokrasi tara 
Alman matbuatı Moskova müzake - fından mukadderatımızı tayin etmek 

relerinin ağır gitmesiyle alay ediyor hususunda sarfedilen gayretlerin iki 
Filhakika müzakereler müşkülata uğ- miletimizin müşterek kuveti önünde 
ramaktadır. Fakat bu vakıaların ve muvaffakiyetsizliğe uğrıyacağından ta 
bizzat insanların mahiyetinden ileri mamiyle eminim. Hayat, icap ettifi 
geliyor. Hiç şüphe etmiyoruz ki böy zaınan mevcudiyetleri ve istiklalleri 
le bir vaziyet karıısında Bitler oluy- için son fedakarlığa katlanrnağa hazır 
dı bu kadar titiz davranmıya lüzum olan milletlerindir. 
görmez ve daha çabuk yürürdü. An • lstikbalde İtalya ve Almanya için 
cak Çemberleyn için muahede bir ki- müştereken bu fedakarlığı yapacağız. 
ğ_ıd parçasından ibaret delildir illetl~dmizin bu _yıkılmaz mü~are -
Çem erıeyn memleketınl taahhlld ket1 kartıaında difer alemin blltUn ta· 
altına sokacak imzayı vermeden evci arruzlarının akamete uğrıyacağına ve 
bu taahhüdün ne olabileceğini açıkça istikbalin her ıeye rağmen faşit ital • 
görmek istiyor. Bundan dolayı da ya ile nasyonal - sosyalist Almanya. 
Çemberleyn'i de tebrik ederi%.,. nın olduğuna inanıyorum . ., 

Tiençinde 13 günlük ablokadan sonra 

Hastaneler süt bulamıyor 
Svatov'da abluka tekrar başladı 

Japonlar iki İngiliz gemisinin 
yük boşaltmasına izin vermediler 
Londra, 26 a.a. - Londra gazeteleri Tiençin' de ingilizlere ya

pılan yeni bir takım fena muameleleri kaydediyorlar. 
Svatov' da japonlar ablukaya tekrar baılamıılar ve iki İngiliz 

gemisini Honıkonı'a ıönderilmek üzere limana eıya çıkartmak· 
tan menetmiılerdir. 

Bundan batka ingiliz kaynakların·! nın on üçüncü günüdür. İngiliz piya
dan alınarak verilen bir habere &ööre saaı henüz darlık içindedir. Mevcut 
Hankov'da yeni bir hidise daha ol- iki hastane süt tedarik edememekte· 

Londra, 26 a.a. - Öğleden sonra A
vam Kamarasında İngiliz - franaız • 
sovyet görüımeleri hakkında beyanat
ta bulunan B. Çemberleyn demiştir • 
ki : 

muttur. dir. 

. Ti~es . gazet~si i~~iliz hükü~eti • Japon baıkonsolosu. ingiliz tebaa-Olıferanaı sıralarında Sovyetleri ia
libf af •• istihkar eder bir siyaset 
t~lcip ettiti batmanacak oluraa, 
41"1di bunu ayniyle iade etmekte 
~az da haklı olduktan tealim edi· . 

A. Ş. ESMER 

"- İngiliz hükümeti fransız hükü
meti ile istişare halinde olarak 19 ha
ziran tarihli beyanatıma bahismevzuu 
etmit bulunduğum tekliflere karşı 
aovyet hilkümetinin yaptığı tefsirle -
ri tetkik eylemektedir. 

nın Tıençı.n h~dıae•.ın.1n ~ ~~lı ol~-, sına kartı yapılan fena muamelelere 
~~k. halledılebılecefını hali umıt ettı- dair ingiliz kaynağından verilen ha -
gını yazıyor. berleri İngiliz konsoloau nezdinde 

Deyli Herald gazetesine göre, in- protesto etmiştir. 
giliz kabinesi gelecek çarpmba top - . . . . • 
lantı11nda o zamana kadar ihtilifı ja- Nota~a. ı~gıhz a1ans ve .~azetele~ı-
pon hükümeti muılihane bir tarzda nin mUnfer.ıt ~~kalan mubal~ga ~le 
halletmek temayülünü göıtremezae yay~ı.kla~ı. bıldı~~lme~te ve .Tıençın
icap edecek mukabeleibilmiıil tedbir- dekı .ıngılızler nobetçılerle bızzat ke~ 
terini tesbit edecektir. dilerı hidise çıkarmağa çalıttıkları ı· 

Lord Hali faks, pek yakında Moıko • 
b va büyük elçimiz B. Seedse yeni tali • 
Q. löbrön Liyej'e gidiyor mat &öndereceğini ümit etmektedir.,. 

çin ittiham edilmektedir . 
. Pıris, 26 a.a - Jur gazetesinin bil
~1tdiğine göre, Cümhurreiıi USbrön 
1? 'leya 19 temmuzda Belçikaya gide· 
t~lt Liyej su sergiaini ziyaret edecek
tir. Belçika kırah Leopold Löbrön'ün 
bıı ziyareti eınaaında kendiıi de Li
>tj'e ciderek orada misafirini iıtikbal 
tdtcektir. 

Almanya eovyetlerle ıiyai 
müzakerelerde mi bulunacak? 
Pariı, 26 a.a. - Moskova müzakere

leri hakkında Figaro gazetesinin Lon
dra'dan haber aldı ğına göre, İngilte • 
re'nin Moskova büyük elçisi Sovyet -
lere yeni bir tavizlerde bulunulmasını 
bükmetine teklif etmiştir. 

Japonlar ilerliyemiyorlar 
Çunkine, 26 a.a. - Harbiye neza

retinden teblii edilmiıtir: 

Japon askerf makamları, bu sabah
ki gazeteciler toplantısında bu husus
ta timdiye kadar tahkikat yapmadık· 
larını ve yapmıyacaklarını, iira anla
tılan tekilde hldiseler vukuuna im· 
kin olmadığını bildirmitlerdir. 

Tank hücumlar1nı 

kesmek için bir top 

Bu gazeteye göre, İngiltere harici· 
ye nezareti erkanı eğer Londra ve Pa 
ris hükümetleri oradaki mümessilleri
nin tavsiyelerini kabul ederlerse mem 
nuniyet verici bir netice elde edilebi
leceği mütaleaaındadır. 

'1ııington, 26 a.a. - "Army Ordo 7 Diğer taraftan Berlin'den İngiltere 
"-rıce,. adındaki askeri mecmua yenı hariciye nezaretine gelen haberler Al· 
~~~tenı 37 milimetrelik ant~~k topu manya•nın yakında Sovyetlerle batla • 
..,._lı:ında bir etüt neıretmıttır. yac:ak olan ekonomik müzakerelerin 

ltu topun mermiıi 800 metre meaaf e siyasi müzakerelerle tamamlanmaaım 
~trı 38 milimetrelik bir zırhı delmek- Moskovaya teklif edeceği şayialarını 
ltdir. Çok kullanıılı olan bu top an • teyit etmektedir. Alman idarecilerine 
tt1ı: 408 kilo ağırlığındadır. Bu topla- göre antikomintern pakt alman - rus a
~ll hedefi İıpanyada olduğu gibi kit- demi tecavüz muahedesinin akdine 
L. tı.linde yapılacak, tank hUcOmlamı mani değildir. Çünkü bu pakt komu -
"'l"IQaJmr. niıtlerin ecnebi memleketlerdeki faa-

Svatov bölgeaine çıkarılan japon 
kıtaatı, uzun &ünler büyük eayretler 
sarfına ra&men, iç tarafa doiru ileri 
hareketlerine devam edememitlerdir. 
Cumartesi günü ve dün Svatov civa· 
rında kanlı muharebeler vuku bulmuı 
tur. Suleau'mn batı timalinde, ez
cümle Tunçi'de japon ihraç hareket -
leri biribirini takip eylemektedir. 

Kuangsu'Ja Ja ablalıa var 
Tokyo, 26 a.a. - Hariciye nezare· 

tinden bildirildiğine eöröe, japon a
leyhtarı çinlilerin girmelerine mani 
olmak için Kuangsu etrafındaki ablu
ka tiddetlendirilmittir. Mumafih yi
yecek ve lüzumlu levazımın Kuanı
su'ya ithaline müsaade edilmektedir. 

Tiençin ablalıtuurın 13 üncü 
pnil 

Tiençin, 26 a.a. - BuıUn abluka-

Kadınlar da ıoyularak 
artıttınlıyor 

Bununla beraber bu makamlar bazı 
münferit vakaların huduıü ve bazı 

tüpheli yabancıların soyularak araı
brılmasına mecburiyet hasıl olması. 
nın mümkün olduğunu kabul etmek -
tedirler. 

Bu makamlar, bu kabil muamelele
rin kadınlara da tatbik edildifini, bil· 
tün Tiençin'in malUmu olan hidiseye 
rağmen, katiyen reddediyorlar. Bu 
hldise japon nöbetçileri tarafından 
birçok çinll ve yabancı lSnilnde Find· 
lay iımindeki • bir İngiliz bayanının 

aoyunmağa mecbur edilmiı olmasıdır. 
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iSTANBUL Gazeteleri 
VAKİT 

Sulh cephesinde Türkiye ve 
Fransa 
Asım Uı, bu baımakalede, ötedenberi 

türk - franıız dottluk münasebetlerini 
zehirliyen Hatay meselesinin artık ta • 
mamen ortadan kalkmış ve iki memle • 
ket dostluk mtinasebetlerinin en aamirnl 
bır mahiyet almıı olduğunu ıoyliyerek, 
burune kadar bu meselenin hallini uza -
tanların orada bir takım husuıi menfaat· 
ler ro:ı:eten fransı:ı: mıistemleke memur
ları olduğu keyfiyetinin artık anlaııldı
iını ve bunların, maksatlarına muvaffak 
olduklarını esefle kaydettikten ıonra, 
türk • franaız mıinasebetlerini zehirliyen 
ycgine i milin ortadan kallunuiyle, tlirk 
• fransı:ı: anlaşması, turk - i nrıliz anlaı -
ma11na hiç bir kuvetin çozemiyeceği ku
vetli bir halka i lave ettiği n i ve Akdeniz 
şarkında ıulh ve emniyet cihazının ta • 
mamlandıiını izah ediyor, Ankaradaki 
fransız sefirinin ikili.ne idaresiyle T ür
k iye hariciyesinin sabır ve tahammül ıi
yuetini tebarüz ettirdikten sonra " Hatay 
meselesinin halli üzerine artık sulh cep
hesinde İnrilterenin yanında el ele ve • 
ren Türkiye ve Fransa bundan aonra bıi· 
tiın varlıkl.arını ve kuvetlerini müıterek 
ıulh hedefıne çevirebilirler,, diyor. 

Ücretlileri itham etmiyelim 
Sadri Ertem, isaretler sütunundaki, 

bu yazısında, barem kanununun müzake
reıi münasebetiyle, tensik ve tasfiyeye 
tabi tutulan ucretli memurlar meıeleıi· 
nin bir. kısım insanların bir ıinir ve genç
lik meselesi haline koyduklarını söyli -
yerck ücretli memurları haksızlık işli • 
yen kimseler ribi nazarı itibarc alma • 
nın ıkla ve insafı muvafık olmadıfını 
bunların da kanuni yollarla ve halen i k~ 
tidar mevkiinde bulunan ve kimler tara
fından vazifeye tayin edidiklerini izah
la, ücretlilerle maa,lılar arasında bir kin 
ve nefret cepheai tesis etmek i ıtiyenlere 
karşı akıl ve tedbirin ifadesi olarak İn· 
hiaarlar vekili Raif Karadenizin izahını 
nümune gösteriyor ve kanunun ikinci 
müıakereıinde bu noktanın kanuna bir 
belkemiii vazifesi görmeıini diliyor. 

İKDAM 
Refik Saydam hükümetinin 
muvaf f akiyeti 

~· N. Karacan, bu başmakaleıinde, 
Mıl!i Şefı~, Hatay zaferi üzerine Bıı • 
vekıl Refık Saydama çektiii telırafta
ki. "Reiı!ilr etti~lniz hiilı:iirneti büyiilı: 
mılletlmızln haha takdirine hak kazan
mıttır .. cümlesi ıi:ı:erinde durarak Re • 
fik Saydamın fahıi evıaf ve mcz~yuını 
yüksek fazilet ve ahlikını, kendisine me
sai arkadaşı olarak bu evsaf il e hema • 
henk bir halde yürüyebilecek zevatı ıeç
m•inia netle•! olarak çolr lrıaa bir za
manda elde ettiii muvaffaklyetleri te • 
ba":lz et~lr.dikten aonra, Refilı: Saydam 
hukilmetının bu muvaffakiyetini ve dev
letimize temin ettiği c;ok yüksek vaziye
ti anlatmak için aon asırların bütün ta
rihini ıoıden geçirmek icap ettiğini söy
liyerek, Tilrkiyenin asırlardan beri bu -
ııine varmıt olduğu kadar kuvetli •e e • 
!Jlin bir. vaziyete sahip bulunmadıiını 
ızah cdıyor ve diyor ki: "İnsanın miza
cı ve ahlikı ile tatbik ettJii politika ara-
1111da bu derece lhenk olunca muvaffa
kiyeti ve o muvaffakiyetten memleket 
hesabına dolacak hayrı tabil ıönnek ve 
onun te.aliılni beklemek !hım gelir.,, 

Cümhurreiıimiz yakmda bir 
tetkik seyahatine çıkacaklar 

Aynen: Bir müddettenberi Yılovada 
bulunan Cü~u.rreiıi:'liı İnönü yakında 
memleket dahılınde bır tetkik ıeyahatına 
çıkacaklardır. Milli Şef İnönü evcil 
Marmara havzası ve müteakiben de Ka· 
radeniz sahil villyetlerinde etütlerde bu
lunacaklardır. Reisicümhurun ıerek Mar
mara ıerek Karadenizdeki tetlı:ik seya
hatini Savarona yatiyle yapmaları çok 
IJ!uhtemeldir. ~amet İnönü Karadeniz tet
kık aeyahatlen eanaaında bilhaaaa liman 
meseleleriyle mqgul olacaklardır. 

YENİ SABAH 

Hakiki bir milletler cemiyeti 
• Hüseyin Cahit Yalçın, bu batmakale • 

ıınd~, D~. Şahtın hakiki bir Milletler 
Ce'!lıyetı .kurulmasını istemesi münaae • 
betıyle, bır İtalya çıkıp Habeıtiıtanın ü
zerine aaldıraa, bir Almanya Çekoılo -
vakyaya ıuykute bulunursa ve bunlarm 
a~ına ~· tıı.~ihl haklar, hayat ıahaaı de • 
nı~ıe bı!. ~ıllet!er Cemiyeti tee11iıs ede
mıyeceıını, eıkı MiLletler Cemiyetine 
Almanya'nın da, İtalyanın da dahil bu • 
lu"!'l~• oldujunu, realiteler ıöz onüne 
ıetırılırıe Dr. Şaht'ın umimiyetten 
~zak ol.du~na hükmetmek zaruri oldu • 
gunu aoyluyor. 

u. Jfarbuc Sınıaı 

mukavemetle mukabele ıörmesinden da • 
hı tabil bir ıey olamıyacaimı IÖTlüyor. 

Kararsızlık ve tereddüt 
Doiru deiil mi ıiltununda, Zonıuldak 

kömilr havzasında, ton zamanlarda ran
dıman azlıiını bahlı mevzu ederek, bu • 
nun ıebebi, tcsiaatın henüz ,.apılmamaaı 
oldutunu ıoylüyor, bu vaziyetin önüne 
ıecmek için iıi bir elden idare etmenin, 
bllhasu Kozludan Zonguldaia havai bir 
hat yapmanın lüzumunu iler iıürilyor ve 
memlekete milyonlar kazandıracak olan 
bir it uzerinde tereddüdü, kararııılıiı 
müsamaha ile kar,ılamamahdır, diyor. 

Türkiye ve siyasi vaziyet 
Muharrem Feyzi Tofay, ıiyasl icmal 

ıütununda, ıiyaset lleminin çalkanmak
ta olduğu büyiık hareket ve hldiaclerin 
en yeniıi Tıirkiye ile P'ranaa araamda, 
Akdeniz havzasına dair Pariıte imzala -
nan beyanname olduiunu IOyliyerelı:, 
Türkiyenin lnriltere ve Fransa ile yap. 
tığı anlaşmaların, filen bir kül tetkil et· 
mekle beraber hukukan uç devleti ikiıer 
taraflı bağladığını izah ediyor ve Akd .. 
nize şamil olan bu anlıımada Mısırın da 
yeri bulunduğunu, fakat bu devletin ayrı 
anlaımalar yapmaıı da muhtemel oldu • 
ğunu ilive ettikten aonra, anlatmaların 
balkan misakı üzerinde bir deilıilrlik 
yapmadığını kaydediyor "Bu miaak bal
kan cihetinden Turkiyenin emniyeti için 
ayrı bir ırman ve ıed tqkil etmekte -
dir.,, diyor. 

TAN -
Devlet makinasının ıslahı 

Sadri Ertem, maaıları tNdiıl ettirmi • 
ye mahsus olan kanunların, bütçe maı • 
raflarına bir milyon ıekiz yüz bin lira 
kadar bir rakam ilive ettiğini, bu ilive 
ıeneler geçtikçe vatanda$1arın yükünü 
arttıracak bir mahiyet arzettifini aöy • 
liyereık memurlarımıza verebileceiimiz 
!Ilaatl.ırın a~tık umumi kazanç seviyesi 
ıle mutenasıp olmuı lüzumunu ileri ıti
rüyor ve bunda ölçü olarak memur maa
l!nın asgari ve azam[ haddi ile millt ıe
lır arasında bir adalet münaacbeti bu • 
l~nma.sı , d~v~et itlerinin en ruyonel ıe
kılde ıfuı ıçın llzırn olan cihazlarm ku
rulması esaslarını almak llırm ıeldiiini 
illve ediyor. 

l;;elılrik, TramYıy Ye Tillll 
idaı·elerinin İstınbul 

Belediyesine dem 
htanbul, 26 (Telefonla) - Elektrik 

tramvay ve tünel idarelerinin İıtan • 
bul belediyeaine devri hakkındaki ka
nun liyihaaının reamt gazete ile neı • 
redildiği bütün aU.kadarlara tebllf e • 
dilmittir. 

Devir ve teslim için ayrılan komiı • 
yon mildürü umumi vekillifine tayin 
edilen mühendia Muıtafa Huluai, ida· 
renin eski umum müdürü Kadri Mua
luoğlu, hukuk müpviri Tahir, bele • 
diye iktisat müdürü Saffet ve diğer ha 
zı allkalılardan mürekkep olarak bu • 
gün ilk toplantısını yapmıı ve vuife
ye batlamııtır. 

İstanbul Üniversitesinde 
htanbul, 26 (Telefonla) - Univer. 

sitede imtihanların büyük bir kısmı 
bitmittir. Universite idaresi fakülte • 
lerin profeaör, doçent ve levazım ih • 
tiyaçlarını tamamlamak üzere her fa· 
kültenin nokaanlarını teabit ettirecek· 
tir. En fazla ihtiyaç fen fakülteainde 
&örülmektedir. Bilhasu kimya ensti· 
tüaü mevcut talebeyi normal bir te • 
kilde yetittirmekte güçlük çekmekte
dir. Enstitünün biltün ekaiklerinin 
mutllka tamamlanmaıına çalııılacak· 
tır. 

Yaz tatilini geçirmek ve tetkiklerde 
bulunmak üzere kırk ecnebl profe • 
sör ve doçentler ve asistanların büyük 
bir kısmı Avrupaya gideceklerdir. Je· 
olo1i enstitüsünde 62 kitilik bir talebe 
grupu da profesör Hamid Nafiz Pa • 
mir'in batkanlıfında alplarda tetkik • 
lerde bulunmıya gideceklerdir. 

Teşekkür Türk • f ransız anlatmasından 
aonra Akdeniz havzası siyaseti 

Politika ıütununda, Dr. Rqat Saray 
türk • inciliz anla11muından aonra Fran~ 
u ile Türkiyenin de mütterek bir hare • 
ket ittihaz etmeıi, beklenen bir hldiae 
olıdujunu ve üç devletin bu ıuretle bir • 
leımeai yolsuz iddia ve ihtiras· tezahür
lerine karıı kavi bir mania ıcddi çekti • 
iini izah ediyor. 

CUMHURİYET 
Hayat sahası hakkmda bir izah 

Yunua Nadi, buıünkü batmakaleain • 
de, Almanyanın, hayat ıahaaı tlbirinin 
kutetditi mlnayı izaha mecbur kalarak 
bu izahı, alman hariciye.inin reami or • 
ganı olan gazete vaaıtaaiyle yaptıiını ve 
bunun, ıiyaıl deiil ilıtitadl bir mıhiyeti 
haiz olduiunu ınlatmıyı çahıtıiını aöy
liyerek pek aidalı ve çapraıık olan bu 
babı naklettikten eonra, hayat uhaımm 
en feci tarah, bu Mhaya dahil farzedilea 
memleketlere hiç hayat hakkı tanınmı • 
yen matnır, mlteamz •e mtitehalrkim bir 
mahiyet arıetmeai oldutunu, bu mahiyet· 
le iddianm her yerde ve ıitıide bütün 
diin7a memleketleri tarafından redlı 

Kızım Nihal Erdem'in maruz kaldı

ğı kamyon kazası neticeıinde burnun· 
da ve yüzünün muhtelif yerlerinde a· 

çılan ve tellfisine imkln olmıyacak 

bir manzara arzeden derin yaraların 
ameliyatını büyük bir hazakat ve kud

reti fenniye ile icra eden Cebeci Aı

keri hastanesi operatörlerinden Kamil 
Sokolluoğlu ile Kulak mütehaaam 
doktor Şevket Tarayın göstermiı ol • 

dukları büyük allka kızımı muhakkak 

bir ölümden kurtarmıı bulunmaktadır. 
Bundan dolayı kendilerine ebedi tük· 
ran ve minnetlerimi bu sütunda arze· 
derken ameliyatın icrası sıralarında 
yardımları aebk:etmit olan aıistan ve 
hemıirelerle beraber idare imirlerinin 
de ilnal buyurdukları lutUf ve himmet 
terine teıekkürü bir vecibe bilirim. 

Dumlupınar İlk okul öfretmeni 
Hamdiye Erdem 235'. 
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21.10 Konuşma 
21.25 Neşeli pliklar - R. ,,-
21 .30 Orkestra prograını.lllll 

t imi • 

Lort Perth B. Göbbels'le 
boy ölçüşmeyi aklından ge
çiremez. Sadece, büyük so -
liste refakat makamında bir 
hadiseler çağlıyanını ida -
me etmekle iktifa edecek • 
tir. Belin'e tayini tenkid e
dildi. Bunun yegane sebe
bi hakikatin orada tehlike -
li oluşudur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Singapur toplantısı 
da, malüm olduğu üzere, 
hudutları Ren'de olan yeni 
müttefikleri ingilizlerle 
karşılaşabilirler. Leh Şovi
nistleri, gelecek bir harpte 
biz alınanları Berlin civa -
rında tepeliyeceklerini 
söylüyorlar. Bu hususta 
tek bir kelime bile söyle
meme hacet yoktur. Tepe -
lemek için tepeliyen ile 
kendini tepeletene lüzum 
vardır. Halbuki, nereye 
baksam, bunlardan ne biri -
ni ve ne de öbürünü göre
miyorum. 

T. A.. Q. 
19.74 m. 151QS Kes./ 20 Kw. 

'J'. A. P. 
lll.70 m. 94fj5 Kes.1 20 Kw. 

ANKARA 
SALI - 27-6-1939 
12.30 Program 

21.45 MÜZİK (Radyo ~AJ. 
trası - Şef: Hasan Fericl 'r 
nar) : 
1-N. Rimsky -Ko~ 

Şehrazad, senfonik 
op. 35 ... 

a) Larıo e MaestolO" 
legro non tropp<Jo J 

Bir rejimin hariçten ge
len sözlerden korktuğunu 

müşahede etmek onun aley
hinde muazzam bir itham -
namedir. Sihatli bir teme
le dayanan hiç bir hüküme
tin haricin tenkidlerinden 
pervası yoktur. Bu tenkid -
ler haklı ise, bundan istifa
de eder ve hareketini tadil 
eder. Haksız olduğu zaman 
hükümet ondan kendi mil -
leti nazarında büyük fay -
dalar temin eder. 

21 haziran tarihiyle Paris'ten yazılıyor: Umu mi a
Jflka, Singapur'daki askeri konferans üzerinde toplan
maktadır. Bu konferansta, uzak şarktaki tekmil Fran
sız ve ingiliz kuvetlerinin kumandanlığını bİrle§tİrmek 
]aponya'ya karşı bir harbe girildiği takdirde kullanı
lacak olan tabiyeyi tespit etmek,- şarki Asya'daki top
rakları emniyet altına almak; bitaraf devletlerle me
sai teşrikinde bulunmak; Avrupa ile olan muvasala 
yollarını emniyet altına almak meseleleri görÜ§Üle -

cektir. 

12.35 TÜRK MüZlCt 
1 - --------- Muhayyer peş • 

revi. 
2 - Arif bey - Muhayyer 

şarkı - 1ltimas etmiye 
yare varınız. 

3 - Fe[ik Fersan - Muhay -
yer şarkı - Her güzel 
bağından . 

4 - --------- Keman taksimi 
5 - ----·---- Muhayyer tür -

kü - Ay dofdu batmadı· 
mı. 

b) Andantino - Aile.,. 
to. .. • ..-• 

c) Andante, quasi ,.,,.. 
retto. 

ç) Alleıro molto -a11"' 

22.30 MÜZİK (Opera an-
rı - Pi.) si 1 

23.00 Son ajans haberleri. , 
raat, esham, tahvilat, :;:., 
biyo - nukut borsası ( fCJ 

23.20 MÜZİK (Cazbancl • 
23.55-24 Yarınki progrd-

Winston Cburcbill, Lord Halifaks 

lngiltere ile Fransa'nın yakın şarkta ve Akdeniz'
deki politikası da ayni karakteri taşımaktadır. 

Bundan bir kaç gün evel 
lord Hali faks lordlar kama 
rasında söylediği gibi, 
Londra, Danzig meselesini 
dostça görüşmelerle hal -
letmek istiyor. Bundan do
layıdır ki, İngiltere, Var . 
şova'ya açık bir bono ver -
miş ve 1914 politikasına 

tekrar başlamak için, Al -
manya ile İtalya'yı çenber 
içine almak teşebbüsüne 
geçmiştir. 

AVRUPA 

Demokrasilerin propaganda ıefi 
B. Gübels, le~ekkür ederiz 

Paris matbuatındaki akis/ere göre, fransız hükü
meti müdafaa işleri emrine ve hususı"y/e Mcrsel Kebir 
deniz üssünün genişletilip takviyesine ve Cezayir'in 
içinde stratejik yol ve §İmendüferler inşası işine iki 
milyar franklık bir tahsı"sat koymağa karar vermiştir. 

6 - -------- Hiıseyni tıirkü -
Ayrılık yıl dônumiı. 

7 - --------- Hüseyni saz se
maisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, a • 
jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

OPERA VE OPERETLS'~ 
18,30 London - Recycıldl • 
20 Briıksel - 20.15 S.
burg, Laypzig - 21 il_~ 

ORKESTRA KONSE~ 
VE SENFONİK KON~ 
LER: 14 London -R~ 
- 18 London - Rec,-I ıf 
19 Berlin - 21 Praı-11· 
Miınih, Ştütgart - 21.IO .... 

ma - 23 Prac . 1"' 

Berlin Börsen Saytung 

r···········~·~~·~~:··;i·~~~~~··~~·~~~~·ii:i: ............. , 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
13.15-14 MÜZİK (Karııık pro-

eram - Pl.) 
19.00 Program 

'" 11' ............. ' ..... ' 11 .................................................... ı 

1 ngiltere'nin davası -
nı dünyaya izah hu

susuna kafi derecede ihti -
marn göstermediğinden çok 
§ikayet edildi. Umumiyeti 
itibariyle bu dava kendi 
kendini izah eder. B. Hit • 
ler ve onun ağzından ko -
nuşan Göbbels son büyük 
harbin nasıl başladığını 

kendilerine göre bize izah 
ederlerken tefsirleri tam 
bir itminan doğurmuyor. 
Onlara nazaran, yahudile -
rin hesabına çalışan İngil -
tere Belçikayı Almanyayı 
istilaya teşvik etmıştır, 

Maksadı da hayat sahasını 
ve gündelik ekmeğini te -
min için kendisine lüzum -
lu olan alman sömürgeleı -
ni onun elinden almaktı St· 
Jahsız ve endişesiz bulur. • 
duğu bir sırada alman mi -
Jeti, baskına uğradı, ve n -
zik bir anda Adolf çavı 

yolunu kesmeseydi, büti: n 
yahudi kuvetlerinin müza -
heret ettiği Belçika kıtal -
rı kolaylıkla Berlin'i e e 
geçireceklerdi. Bu nevide 
hikayeler milyonlarca in -
sanın önGnde anlatırlırkcn 
Almanya'da iyi tesir yapa -
bilir. Almanyanın dışında 

daha iyi tesir yaptığı d 

muhakkaktır. 

İngilizce konuşan halk 
için, bize Göbbels'in yaptı

ğı hizmetten daha iyi pro 
pagandacı bulmak imkan 
sızdır. İngiliz imparator 
luğu ve Birleşik Devletler 
bükümetleri en geniş ölçü 
de yayılmasına imkan ver -
mek üzere bu propaganda • 
ya en büyük kolaylıkları 

göstermelidirler. Göbbels 
konugtuğu zaman diğer 

radyoların havayı bulan 

dırmamalarına dikkat et -
melidir. Bizim yapabilece • 
ğimiz şeylerin hiç biri bize 
bu gece sohbetlerinin ya -
rım saati kadar iyi neti -
celer veremez. Göbbels 
dünyadaki nazi olmıyan ku 
vetlerin tehayyül edebile • 
cek1eri en büyük propagan
dacıdır. B. Göbels'in başına 
cıdır. B. Göbbels'in başına 
bir şey gelecek olsa bunu 
biz bir felaket telakki ede -
riz. Hayatı kıymetlidir ve 
sesi insanlığın malıdır. 

Bu vahim saatte bütün 
tayyareleri, topları, hücum 
kıtaları, siyasi polis ve 
kıymetli ordulariyle, nazi 
Almanyasının sözlerden 
dehşete düşmesi ne garip 
şeydir 1 Harp etmeyi hara
retle arzu eden bu azim -
kar ve haşin millet, mırıl -
tılardan UrkUyor. Fakat bi· 

zim dejenere, vatan sevmez 
biçare demokrasilerimiz on 
tarın iddiasına göre, kendi
leri hakkında ne söylendi -
ğiyle meşgul olmamak §ÖY· 

le dursun, haklarındaki na
zi kanaatlerinin en tam ifa
desini sevinçle karşılamak
ta ve zevkle tadını çıkar -
maktadırlar. 

Bismarck hatırlatılmaya 
Jayik bir söz söylemiştir : 
"Avusturya • Macaristan 
imparatorluğu ortadan kal
karsa onu icad etmek la • 
zımdır.,, Lafazan dostu -
muz için de vaziyet aynen 
böyledir. Onun bırakacağı 
boşluk korkunç olacaktır. 
Kıymetli bir tecrübeye 

malik olan ve uzun mliddet 
Milletler Cemiyeti umumi 
katipliğini yapmış bulunan 
dış bakanlık memuru ve 
İngiitere'nin Roma elçisi 

H itler rejimi, ho.şuna 
gitmiyen havadısle -

ri muhtevi her yabancı ga
zeteyi musadere edince, hiç 
bir şerefli almanın ingiliz 
veya fransız raporlarını din 
lemediğine emin olmak için 
sokaklara hafiyeler konu • 
lunca, bizzat hususi mek -
tuplar postada sansür edil
dikçe, hükümetin devlet 
sisteminin üzerine istinad 
ettiği tesislerin sağlamlı -
ğından şüphe ettiği muhak
kak sayılabilir. Bu şart -
lar içinde yaşamak müthiş 
bir şey olmalıdır. Çünkü 
yalnız İngiliz, Amerikan, 
İskandinav, İsviçre ve fran 
sız fikirleri her maniadan 
sızmakla kalmaz, fakat bun 
lar onu elde eden alınanla
rın büyük bir miktarı tara
fından hususi bir itina ile 
tetkik ve mütalea edilir. 
Bunların yayılmasına kar

şı ne kadar mania konmak 
istenirse, memlekete gir -
meye muvaffak oldukları 

zaman bunların tesiri o ka
dar çoğalır. 

8 ugünkü günde, Al -
manyada, alman mil

letini kuşatılmak üzere ol -
duğuna ikna için muazzam 
bir gayret sarfedilmekte • 
dir. Alman propagandası -
nın radyo va matbuat gibi 
elinde bulunan muazzam 
vasıtalar sayesinde bu inti -
baın alman milletine aşılan
ması muhtemeldir. Hem bu 
iddiada büyük bir hakikat 
hissesi vardır. Ve hakika -
ti saklamak hiç bir zaman 
faydalı değildir. Silahlı ve 
silahlanmakta bulunan bir 
milletler grupu, nazilerin 
ileride yapmıya kalkışa -
cakları her türlü tecavüz 
hareketlerine karşı teşek -

kül etmektedir. Biz bu bir
liğe mümkün olan bütün 
kuvet ve şümulü vermeye 
çalışıyoruz. Fakat bu ku -
şatma münhasıran nazile -
rin yeni bir tecavüzüne 
karşıdır. Ancak Almanya 
komşularından birine teca
vüz ve onu istila ettiği 

takdirdedir ki bu birlik ha
rekete geçecektir. Alman -
ya ancak kendi hareketle • 
riyledir ki kuşatılabilir. Ta 
bii ve makul beşeri bir ha -
yat yaşamakta devam eden 
ve komşularını rahat hıra -
kırsa kimse ona karşı mü -
dahalede bulunmıyacak, ve 
kendini idare ediş tarziyle 
meşgul olmıyacaktır. İn -
giltere ve Fransa, Alman -
yaya vermekten çekindik -
leri hiç bir teminatı kendi • 
leri için istiyor değillerdir. 
Almanya her hangi bir te -
minat almak iatiyoraa, ya· 

rı dünyanın kollektif te -
ahhüdiyle yarın bu arzusu~ 
na nail olabilir. 

A iman milletinin ha • 
yatı ve refahı bütün 

milletleri çok yakından a -
lakadar eder. Almanyanın 
çalışma, ihtira dehası vece
saret işbirliği ve iradesi ol-
madan istikbalini kuracak 
bir Avrupa tasavvur olu -
namaz. Almanya ile mü -
reffeh memleketler arasın
da yalnız bir şer, vardır : 
Onun hudutlarında bulu -
nan bütün milletlerin, na
zi partisi, müşkülatının art 
tığını görünce Almanyanın 
kendi Üzerlerine atılmasın
dan ve demir ve ateşle on
ları istila etmesinden duy
dukları korkudur. Hal böy
le olmadıkça kimse Alman 
yanın yükselmesine engel 
olacak değildir. Buna mu • 

f İçimiz eki Se~tan 
'Tefrika No: 85 Yazan: Sabahattin ALI 

tabii olarak dalave eci olacaklar, ahlaksızlaıacak
lar ve mütemadiyen birbirlerinin kıymetaizlikleri
nı ortaya vurarak kıymetaizliğin esas olduğu kana
atini uyandıracaklar • • Bereket versin herkes böy
)t" değil ••• Daha aarp yollardan yürüyen fakat bu
na mukabil insan e ecek bir insan olmak istiyen
ler de var ••• Belki p k az •• Ama var ••• Unutmayın 
ki, dünyada en korkunç ıey, ümidini kaybetmek
tır. Bu aöylediğim gıbilerin az ve henüz kendileri
n• tam göstermem 1 olması, günün birinde iyinin, 
doğrunun ve kıyın timin hakim olacağından ümidi 
kesmeyi icabettirme ... Bugün ıurada burada te
ker teker yaııyan ve çalııanlar yann birleıince bir 
kuvet olacaklar ve en kuvetli silahı: haklı olmak 
ailahını ellerinde tutacaklardır.,, 

Bu sırada tevkifanenin önüne gelmit bulunu • 
yorlardı. Macide birdenbire cebindeki mektubu 
hatırladı. Nefeıi tıkanır gibi oldu ve tekrar Bedri'
nin koluna sanldı. içeri girince hiç beklemedikleri 
bir haberle karıılattılar. Kendilerini tanıyan bir 
gardiyan Bedri'nin yanına sokuldu: 

"Ömer beyi görecekıiniz değil mi?" dedi "Ken
disi rica etti. Siz kalacakmıısınız, hanımefendi gi • 
decekmif •.• Yalnız sizinle görüımek istiyor .• Hanım 
gitmezse çıkmam diyor!" 

ikisi de ıaıırdılar. Macide kendini daha çabuk 
topladı: 

"Peki .•• Siz kalın ••• Ben sizi beklerim! ... Nerede 
iıteraeniz ... Bana anlatırıınız... Bütün bunlara se
bep neymit?" dedi. Sultan Ahmet meydanmın kar-
1111ndak.i kahvelerden birinde Bedri'nin kendisini 
bulmasmı kararlaştırdıktan sonra çabuk adımlar
la ve batını lüzumundan biraz fazla dik tutarak o
dadan çıktı. 

Gardiyan Ömer'i getirdi. Gene traıı uzamıftı. 
Hasta imiı de ıeai çıkmıyormuı gibi eliyle iıaret e
derek Bedri'yi çağırdı. Karıılıklı iki iskemleye o• 
turdular. Ömer hemen söze batladı: Macide yanındakı adama hayretle bakıyordu. 

Birdenbire Bedri'yi kolundan yakalamıf bu tekilde 
kim bilir ne kadar yurümüı olduğunu f arketti. Her 
zaman Ömer'i tuttuğu yerden, dirseğinin biraz Üs· 
tünden yakalamııtı. 'üratle elini çekti. Bedri'nin 
ailem dolu gözlerle kendisine baktığını hissederek 
batını yere çevirdi. 

Bir erkek yanı başında uzun uzun konuımuıtu. 

Fakat bu sefer Oıııer'i dinlerken olduğu gibi elinde 
olmıyan bir ıarhoıluğa dÜfl!lÜyor, kafasında bir ta
)um düğümlerin çözüldüğünü, iradeıinin, kaybola
cağı yerde, daha kuvetlendiğini görüyordu. 

''Bedri .•. Kısa kesmek lazım. Vakit yok. Beni 
hiç itiraz etmeden dinle. Beni seviyorsan - ki bu
nu bilmem - ve Macide'yi de ıeviyoraan _ ki bu
nu tahmin ederim - dediklerimi yaparsın. Her za· 
manki gibi bir anda düıünülüp verilmiı kararlar
dan bahsetmiyeceğim. On gündenberi bu mesele ü
zerindeyim. On gündenberi kendi kendimle hesap 
görüyorum. Müthit açığım çıktı •.• Alay etme ••• Ga
yet ciddi ve doğru aöylüyorum. Otuza yaklaşmak
tayım ••• Bugüne kadar ne yaptığımı dütündüm. Bir 
aıfırdan baıka netice alamadım. Hayatta hiç bir 

kabil, böyle bir hal olursa, 
sulhçu devletlerden biri te
cavüz ve entrika kurbanı 

olursa, bütün memleketle -
rin ve bütün sınıfların kati 
vazifesi her yandan müte -
cavize vurmak olacaktır. 

Paris- Soir 

Göbels'in sözleri 
Alman propaganda ha -

kanı doktor Göbbels, bun -
dan bir kaç gün evel Dan -
zig'e gelmiş ve uzun bir 
nutuk söylemiştir. Dan -
zig'in enternasyonal ger -
ginlikteki mallım olan rolü 
dolayısiyle, bu nutuktan 
bazı parçaları alı yor uz: 

Sizin şehriniz, birdenbi -
re enternasyonal bir dava 
halini aldı. Siz bunu önce
den bilmediğiniz gibi, bu -
nun böyle bir dava halini 
de alımasını katiyen iste -
mediniz. Sizlerin ezelden -
beri iı;tcdiği, bugün de is -
temekte olduğu ve ileride 
istiyeceği şey, gayet açık • 
tır: sizler büyük Almanya
ya katılmak istiyorsunuz. 

Ne çare ki, bu güzel al -
man şehrinin Vistül nehri 
ağzında bulunması gibi bir 
talihsizlik karşısındasınız; 
zira, Varşova nazariyesine 
göre, nehir ağızlarındaki 
şehirler, bu nehirlerin geç
tikleri memleketlere aittir. 
Bundan dolayıdır ki, me -
sela, Ren nehri ağzında bu
lunması ve Ren nehrinin 
de bir alman nehri olması 
yüzünden, Roterdam Al -
manya'nındır. 

Fakat, karşılarında za -
yıf, dermansız ve burjua 
bir Almanya bulacaklarını 
sanıyorlarsa aldanıyorlar. 

Nasyonal - sosyalist Al -
manya zayıf değil, kuvetli
dir. Almanya dermansız 
değildir; bilakis bugün 
dünyanın en muhteşem ve 
muazzam ordusuna malik 
olduğu gibi, onu bugün i -
dare eden, kahpe burjuva
lar değil, Hitler'dir. 

Doyçe Algemayne 

Saytung 

Musolini 

teftişte 
Roma' dan yazılıyor: İ -

talya genel kurmay başka -
nı, İtalya'nın yeni strateji 
sisteminde pek büyük bir 
rol oynamakta ve altıncı i -
talyan ordusunun bulun • 
makta olduğu Arnavutlu -
ğu teftiş etmektedir. İtal -
yan donanması, bugünler -
de Balear adaları civarında 
ehemiyetli manevralar yap 
mış olup, yeni ltalya'nın 
kudret ve kuvetini evela 
dost lspanya'ya ondan son· 
ra da Portekiz'e ve niha • 
yet, enternasyonal bir böl
ge olan Tanca'ya göster • 
mek üzere ziyaretlerde bu
lunacaktır. 

19.05 MÜZİK (Solist - Pl.) 
19.15 TÜRK MÜZİCİ (Karı-

1ık program). 
19.45 TÜRK MÜZ1G1 (Halk 

türküleri ve oyun havaları) 
20.00 Memleket saat ayarı a

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Konuşma 

20.30 TÜRK Müztcı (Kla -
sik proeram) : 
İdare eden MESUT CEMİL 
Ankara Radyosu Küme He
yeti : 
ı - ------- Suzidil peşrevi 
2 - Tanburi Ali - Suzidil 

birinci beste - Yir yı
kıldı. 

3 - Tanburi Ali - Suzidil i -
kinci beste - Bilmedık 
yari ki 

4 - Tanburi Ali - Suzidil a
ğır semai - Kani yadı le
binle. 

5- -------Ney taksimi 
6 - Nikoğos aga - Suzidil 

şarkı - Bir nigih eyle 
dilrüba. 

7 - Ali ef .• Suzidil şarkı -
Yan.dıksa oldu ıuıan. 

a - Ali .. f Su:rldil ;sarkı -
Her bir bakışında neşe 

buldum. 
9 - Tanburi Ali ef. - Suzi -

dil yürük semai - Cey -
hun anyan. 

İlanlayan basım 

İngiltere'ye 

hücum ediyor 
Londra'dan yazılıyor: 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 ~ 

- 21.15 Beromünı- -
21.50 Beromünster - fJ 
Droytviç - 22.15 Vatf""9' 
- Z2.30 Paris - 2.2.35 $ 
gart. 

SOLO KONSERLERİ : 1~ 
Laypzig, Viyana - l 
Doyçland Zender - ~::J 
Varşova - 22.20 Do~ 
Zender - 22.35 Köni,._.::.. 

NEFESLİ SAZLAR (il ... 
ı.): 12 Münih - 18.30 

- 19 Hamburg. ıJ1.. 
ORG KONSERLERİ VS ti 

ROLAR: 15.25 Munlll ""_, 

Laypzig - 19.45 Prd " 
20.15 Breslav, Münila -
Briıksel. • 

HAFİF MÜZİK: 18.20 -~ 
brük - 18.30 Kolo• 
21.15 Sarbrük, Viyana. ~ 

HALK MUSİKİSİ: U.IO _;~ 
gart - 22 Budapeşte (IJll':" 
Orkestrası).· _ Jll 

DANS MÜZİÔİ: 20.15 ~ 
- 21.15 Bükreı -
Sof ya - 22.15 Monte 
- 22.30 Sarbruk - ı 
Droytviç, Lüks em bur~. !'ttı 
ris - P.T.T. - 23 Ştt&U--~ 
Floransa, Post Pari.ıfdt ,c 
ma - 23.'10 London - ll 
yon al. 

Lehli yaygaracılar, Al -
manya'dan tekrar şarki 
Prusya ile Silezya'yı isti -
yorlar; onlarca, Lehistan'
ın bundan sonraki hududu 
Oder nehri olmalıdır. El -
be'yi hatta Ren'i isteme
diklerine insan hayret edi
yor. Çünkü, bu suretle ha -
reket edecek olurlarsa, ora-

Diğer taraftan, Musolini 
şimali İtalya'nın muhtelif 
şehir ve noktalarını dola -
şıp teftiş ettikten sonra, A
dıryatik denizi sahillerin
de küçük bir kasaba olan 
Riccione'ye gelmiştir. 

"Exchange Telegraph" in
giliz ajansının Roma'daki 
mümessili, İtalyan diplo
masisinin ileri gelenlerin -
den bir zatı ziyaret ederek, 
İtalya matbuatının, son 
günlerde İngiltere aleyhin
de yapmakta olduğu neş -
riyatın sebeplerini sormuş
tur. miştir. 

Berliner Börsen Saytung Ajans mümessiline veri - Berliner Börsen 

ıey yapmıt olmamak gibi korkunç ve utandırıcı bir 
§ey var mı? Son zamanlara kadar "fena bir teY 
yapmıyorum ya!" der ve kendimi temize çıkarma· 
ğa çahtırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki, fena ol
mayııım tesadüf eseri imit, fırsat düşmemit, zaru
ret olmamı§. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvar· 
lanıverdim. iyilik demek kimseye kötülüğü dokun
mamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde tatı· 
mamak demektir. Bende bu fena cevher fazla mik· 
tarda mevcut imit. Belki herkeste var ..• Fakat in
san olan onu söküp atmasını, yahut boğmasını bili
yor .•• Dokunmadan bırakmak, bir gün baırnı kal
dırmasına meydan vermek olur ••. Sana ahlak vazı 
edecek değilim. Yalnız benim gibi et dost arasında 
akıllı geçinen bir İnsanın nasıl olup da bu kadar 
manasız ve bom boş bir gençlik geçirdiğine herkes
ten evel kendimin hayret ettiğimi söyliyeceğim .•• 
Evela bunun farkında değildim. Kendilerini dere • 
cesiz bir zeka ve kabiliyete sahip sayan arkadaıla· 
rın arasında, mukaddes ve mağrur bir abdallığa 
sırtımı vererek, yatıyor ve sırf bununla mühim 
bir ıey yaptığımı sanıyordum. Ne gayem, ne düıün
cem vardı. Zekam bütün kuvetini, içinde bulundu
ğu ana sarf ediyordu. Yerinde bir cevap, keskin bir 
nükte bütün hakikatlere bedeldi. Böyle günü bir
lik bir fikir hayatının tabii neticesi olarak tezatla
ra, manasızbklara, hatta edepsizliklere düıüyor

dum. isteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim 
fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia 
ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulü
nü bulmuıtwn: buna içimdeki §eytan diyordum, 
müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün 
hareketlerimi ona yüklüyor ve utanıp suratıma tü
küreceğim yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine 

uğramıı bir mazlum gibi nefsimi tefkat ve ihtima• 
ma layik görüyordum. Halbuki, ne ıaytanı azizim, 
ne §eytam? Bu bizim gururumuzun, salakbğımızm 
uydurması ... içimizdeki feytan pek de kurnazca ol• 
mıyan bir kaçamak yolu .•. İçimizde ıeytan yok. •• I• 
çim.izde aciz var ••• Tenbellik var ••• lradeaizlik, bil· 
gisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir 
ıey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var .•• 
Hiç bir fey üzerinde düşünmeğe, hatta bir parça 
cık durmağa ahtmıyan gevtek beyinlerimizle, kul• 
lanmağa lüzum gönniyerek nihayet zamanla kay. 
bettiğimiz biçare irademizle hayatta dümensiz bir 
sandal gibi dört tarafa savruluyor ve devrildiğimi& 
zaman kabahati meçhul kuvetlerde, insan iradeai• 
nin üstündeki tesirlerde arıyoruz. 

"Bu böyle devam edip gidecekti, fakat tesadüf 
kartıma Macide'yi çıkardı. Onu nasıl sevdiğimi, ne 
kadar sevdiğimi anlatacak değilim ••• Dünyada hiv 
kimsenin ayni Jeyleri ayni kuvette duyamıyacağını 
zannediyorum. Onda öyle bir takım haller gördüm 
ki, benim senelerce bir çok insanlarda arayıp bula• 
madığım ve yok farzettiğim ıeylerdi. Onda bizim 
gkbi olmıyan, olduğu gibi görünen ve bir ,eyler o
lan bir insan buldum. Derhal kendimi düzeltmek, 
ona layik bir hale gelmek icap etmez miydi? 'i apa• 
madım ve bu aczimi içimdeki feytana hamlettim. 
Halbuki tenbel ve iradesizdim. Batka bir ıey değil •• 
Hayvan taraflarımı avuçlarıma almağa, kafamla 
hareket etmeğe ahtmamıttnn. Baıit, çocukça bir ta• 
knn hüriyetleri insan olmaktan daha ehemiyetli 
buluyordum. Ne kadar ıeveraem aeveyim ••• Bir ki· 
ıiye bağlı kalmak bana garip geliyordu. Sokakta 
gördüğüm kadmlara dikkatli bakmaktan kendimi 

(Sonu var) 
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Nekadar çabuk kararırsınız ... 

Vücudunuzdaki hayat ve hasta- dayanıklı olamazlar. Bunun da se -
lıklara kartı dayanmak kuvetinin bebi kendi memleketlerinde büsbü
derecesini anlamak için iyi bir çare: tün çıplak gezmeğe alııık olmalan
RÜneı banyosu yapınız, ne kadar dır. Onların simsiyah derileri büsbü
Çabuk ve ne kadar çok kararırsa- tün çıplak olunca vücutlarına kuvet 
nız vücudunuzdaki hayat kuveti o verir, fakat elbise ile örtülünce ku
kadar iyi ve hastalıklara karşı mu- vetaiz kalır. Bir zenci bizim iklimi
kavemetiniz 0 kadar büyük demek- mizde kuvetli olmak için güneıte 
tir. yeniden kararması lazımdır. Demek 

Bakınız, bayanlar erkeklere nis- ki bizim iklimimiz gibi güneıi ne 
betle daima daha çabuk kararırlar. pek fazla, ne de pek az olan mem -
Çünkü kadınların hayat ve hasta • leketlerde kararmak için itidal İyi 
lıklara mukavemet kudreti daha zi- olur, yalnız esmerlik ••• 
Yadedir. Onun için dünyanın her ta- Y aılı olanlar güneı banyosu yap-
rafında kadınlar erkeklerden daha sa da, çabuk kararamazlar. Bu da 
'&zurı ömürlü olurlar. Bunu erkekle-
rin içtimai hayatta daha zıyade me- çabuk kararmanın canlılıkla müna-
takkat çektiklerine atfederlerse de, I .iebeti olduğuna yeni bir delil ... Y &§
Yeni doğan çocuklar araamda bile lı adam güneı banyosunda çabuk 
erkeklerin - daha hiç meıakkat kararırsa, o vakit canlılığa bir ala
Çekmeden - kız çocuklardan daha met değil, aksine, böbı-ek üstündeki 
ıiyade giyinmeleri kadın hayatının guddenin bozukluğuna alamet sa -
esasından daha dayanıklı olduğunu 
rösterir. (Burada bayanların orta yılır. Fakat güneş banyosu o gudde
Parmaklarını kıvırarak tahtaya nin halini anlamak için bir vasıta o
Vurınalrına yahut, arzularına göre lamaz. Yaşlı olanlara güneş banyo-
ır- ' su yapmak zaten tavsiye edilmez. c.lem tere /iı demelerine, tabii, hiç 
bir mani yoktur.) Gençler, güne§ banyosunu, gün • 

de iki defa ve hepsi birden üç saat 
Zaten, bilirsiniz ki gene dünya- yapmak ~artiyle, iki hafta ile dört 

llın her tarafında verem hastalığı hafta arasında kararırlar. Çabuk 
lcadmlarda erkeklerdekinden yarı kararmak iyi bir fey; fakat l'eç ka
Yarıya azdır. Bu da kadın vücudun- rarınco da tasa çekmeğe hiç lüıum 
da hastalığa mukavemet kudreti- yoktur. Çünkü vücudun kuvetli ol-

madığını anlatmağa vasıta olan gÜ· 
bin daha ziyade olduğuna bir delil • net banyosu, aynı :zamanda, vücu-

Kadm vücudu daha ziyade can- du kuvetlendirmeğe en iyi çare o-
h ve daha ziyade dayanıklı olduğu lur. Güne§ altında kararan sarışın 
için çabuk da semirir. Semirmek - vücut da. esmer vücut gibi kuvet ka· 
fÜphesiz, fazla ıişman olmadan se- zanır ve hastalıklara karşı daha İyi 
l'rıirmek - birçok hastalıklara, bil- mukavemet eder. G. A. 

hassa verem hastalığına karıı da-

Yanmak için ihtiyat bir kuvet sakla-

l'rıak demektir. Kadın vücudu tabia

tından ihtiyatlı olduğu için normal 

halinde daima semiz bulunmak is -

ter. Halbuki, bayanlar tabiatın ken

dilerine verdiği bu lutfu takdir et -

bıezler de semizliği sevmezler, se

l'rıiz olanlar da zayıflamağa çalııır

lar. Bereket versin ki tabiat kuveti 

onların modaya uymak arzuların-

dan üste çıkar da semiz bayanların 
ı. ... .ı:t~-= •T ı. .... ı, ....... ı.PT, ~n1c de
fa neticesiz olur ••• 

Kadınlıktan sonra, çabuk karar

ltıağa sebep gençliktir. Çocuklar 

daima çocuk olmıyanlardan çabuk 

kararırlar. Bunu da tabii görüraü -

l'IÜz: çocuklukta yaıamak kudreti 

daha büyüktür. 

Normal, hastahkaız insanlar da 

t:ayıf ve hastalıklı olanlardan daha 

çabuk kaamrlar. Bu da çabuk ka

.. annanm hayat kudretiyle münase

beti olduğuna bir delildir. 

Esmerler sarııınlardan daha ça • 

buk kararırlar: ciltlerinin zaten be

}'az olmamasından değil, eamerler 

hizim iklimimizde sanıınlardan da

ha canlı ve hastalığa karft daha da

Yanıkh oldukları için... Güneıi az, 
sarışınları çok şimal memleketle
ı-inde hesap değiıir. Oralrda hasta
lıklara kartı dayanıklı olmak ıart • 
ları baıkadır .•• Bir de zenciler -
kendi dedikleri gibi - pek esmer 
olmakla beraber bizim iklimimizde 
Pek canlı ve hastalıklara karıt pek 

İzmir Enlernasyonal 
Fuanna hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

Küçük bord-~--

Freddi Bartholdmew 
ve 

Dolores Costello Barrymore 

Kalpleri titreten gözleri yaşartan 
hakiki bir aile hayatı 
ilaveten yeni jurnal 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
Bugün 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

~--Ti: 2193 __ _, 

Bir Alman teknikeri 
Almanya'nın Freiberg ıehrin

deki dericilik mektebinden me
zun nebati T anenli maddelerle 
her nevi deri imalatında müte
hassıs bir alman Teknikeri iş a
ramaktadır. 

Müdafai Hukuk Caddesi Var-
dar sokak No: 98 

========================================\'\ 

MAYi SU 
Yazan: Major W REN 

Augustos teklif etti: 
- İskambil oynasak nasıl olur? 
Fakat cevap beklemeden Klodia 

dedi ki: 
- Oh 1 Teyze bize mavi suyu gös

terin; asırlar var ki onu görmedik. 
Maykıl da tasvip etti; 
- Evet, bizden bu ziyafeti esirge

tneyin. 
Papas da teklife iştirak etti. Hatta 

Leydi Brandon müsaade ettiği takdir
de memnuniyetle mücevheri almıya 
gi deceğini söyledi. 

Papas deliğinin esrarını yalnız Pat
ricia teyze ile o bilirlerdi. (Tabii Sir 
licktör de). Deliğin nerede olduğunu 
bulmak, sonra da Mavi su ile diğer 
kıymetli şeylerin muhafaza edildiği 
kasayı açabilmek için bir hırsızın pek 
tnahir olması icap ederdi. Teyzemin 
tniısaadesi ile, o gizli yeri aramak i -
Çin saatlerce müddet uğraşmış, fakat 
hiç bir zaman muvaffak olamamıştık. 
Bu teşebbüste muvaffak olmak May
kıl için adeta hakiki bir sabit fikir ha
line geliyordu. 

kasanın anahtariyle dışarı çıktı. 
Klodia sordu : 
- Mavi suyun kıymeti nedir? 
- Kimin için, yavrum? 
- Demek istiyorum ki Kartiye'nin 

mağazasında ona ne verirlerdi? 
- Hakiki kıymetinin yarısı kadar 

bir şey. 
- Yani ne kadar? 
- Bilmiyorum. 
Klodia israr etti: 
- Onu satmıya kalkışsaydınız ne 

isterdiniz? 
Patricia teyze bu muhaverenin fazla 

uzamış olduğunu ihsas eden bir ton -
la: 

- Satmak niyetinde değilim, dedi. 
Sabahleyin gelen ve Sir Brandon'

un yakında döneceğini bildiren bir 
mektup neşesini kaçırmış olacaktı. 

- Hektör enişteye bu mücevher i -
çin bir milyon teklif ettiklerini i§it -
tim. 

, 

Kitaplar arasında 

Esasiye hukuku 
Yazan: O•man Nuri Uman 

Cümhuriyet Merkez Bankası Hu
kuk müşaviri ve Jandarma Subay O
kulu Esasiye Hukuku muallimi Os
man Nuri Uman, (Esasiye Hukuku) 
namı altında 300 sayfalık bir eser neş
retmiştir. Esere Türk Esasiye Huku
kuna dair kısa fakat şümullü bir ta
rihçe ile başlanmış, bu tarihçede bah
sedilen teşrii vesikaların mühimleri 
kitabın sonuna ilave edilmiştir. Eser, 
esasiye hukukunun klasik kaideleri -
nin hemen hepsini ihtiva eder; ayrıca 
teşkilatı esasiyemizin hükümleri izah 
olunmuş, hususiyetleri üzerinde du -
rulmuştur. Müellif esasiye hukuku -
nun kaidelerini izah ederken bunların 
muhtelif kanunlarımız ile olan alaka
larını göstermek için bu mevzuatı ay
rı ayrı zikretmiştir. 

Eserin bir hususiyeti de bolşevizm, 
faşizm, nasyonal sosyalizm teşekkül
leri hakkında mücmel, fakat esaslı ma 
JOmatı ihtiva etmesidir. 

Müellif kitabını mümkün olduğu 
kadar selahiyet ve şöhret sahibi müte
hassısların reyleriyle tevsik etmek 
istemiştir. Mesela, İngiliz teşkilatı 
esasiyesinden bahsederken 1935 de 
fransızca Tan gazetesinin tertip et -
miş olduğu konferanslar arasında İn· 
gilterenin meşhur siyaset ve hukuk 
adamlarından Sir John Simon'un Pa
rist'e verdiği konferansını bu gazete
den naklen hulasa edip not halinde 
kitaba ilave etmiştir. 

Bolşevizmi izah için bitaraf milel -
liflerin yazdıklarını almış, faşizmin 

esaslarını mesela onun mülkiyet te -
lakkisini bizzat Musolininin sözleriy

le hulasaten beyan eylemiştir. 

Türk Teşkilatı Esasiyesinin altı 

umdesini tavzih için kitaba Ebedi 

Şef'in, Milli Şefin bunlara ait bazı 

vecizelerini almış, hususiyle hüriyet

ler izah edilirken en kuvetli deliller 

Atatürk'ün ve 1nönü'nün muhtelif 

vesilelerle söyledikleri nutuklardan 

çıkarılmıştır. 

Heyeti vekiJenin vazife ve selahi

yeti hakkında bir kanun projesi yap

mak için ilk Büyük Millet Meclisin
de teşkil olunan bir encümenin koy

muş olduğu esasları, Türk milletini e

saretten lcnr.t.:ırmak ve yeni ~i.irl.....il•v
letini kurmak için Büyük Meclisinin 

kabul ettiği esaslara ve milli hakimi-

yet prensipine tamamen mugayir gö-

ren Gazi Mustafa Kemal bir mebus 

sıfatiyle Büyük Millet Meclisi kür -

sUsünde (1337-1921) saatlerce devam 

eden kuvetli, şiddetli bir nutuk irat 

ederek encümenin projesini reddettir

mişti. Tarihi, siyasi ve teşrii kıymeti 

büyük olan bu nutkun yerleri kitabın 

vesikaları kısmına aynen konulmuş -

tur. 

Teşkilata esasiye kanunumuz bu -

günkü şeklini alıncıya kadar esaslı 

bir takım tahavvüller, tadiller gör -

müş olduğundan bu tahavvül ve tadil
lerin seyir ve tekamülünü göstermek 
maksadiyle kitabın gene vesikalar 
kısmına bu baptaki kanun ve kararlar 
konulmutşur. 

Ankara'da Akba Kitabevinden te -
dariki mümkün olan bu eseri tavsiye 
eder ve müellifi bu kıymetli eseri 
hukuk kütüpanemize kazandırdığın -
dan dolayı tebrik eyleriz. 

Bu parlak, inanılmaz mavi bizi tes· 
bir ediyordu. 

İsobel: 
- Ne harika diye haykırdı. 
Yakut hakkında kaç defalar bu ay

ni kelimeleri kullanmıştık. 
Klodia: 
- Müsaade edin de onu öpeyim, de

di. 
Papas cam kapağı kaldırdı, mücev

heri aldı ve onu Patricia teyzeye u -
zattı. Teyze ilk defa görüyormuş gibi 
mücevheri tetkik etti, güzel şef -
faflığını hayranlıkla seyretti, sonra 
onu Klodia'ya uzattı. Biribiri ardın
dan hepimiz yakutu seyrediyorduk. 

Augustos avucunda mücevherle oy
narken: 

- Bu cam parçası bir milyon etsin, 
diye söylendi. 
Maykıl de uzun zaman Mavi suyu 

tetkik etti. Ta§ın ağırlığını tahmine 
çalışıyordu. Sonra, bir sanat meraklı· 
sından ziyade bir mücevherci haliyle 
ona elini sürdü. 

Nihayet papas mücevheri yastığın 

üzerine koyduktan sonra, cam kapağı
nı üzerine kapadı; sonra racaJarla on
ların harikulade tarihi ve ırsi mücev -
herleri hakkında izahat verdi. 

Ben Mavi suyun derinliklerini sey
retmek için bir kere daha üstüne eği
lirken Augustos tekrarlıyordu: 

- lskanbil ! İskanbil ! İskan bil! İs· 
kanbil oynamak isti yen var mı? 

Hasılı, Patricia teyze isteğimizi ye
rine getirmeye karar verince papas 

- Sahi mi? dedi Patricia teyze. 

Ayni lahzada, papas Mavi su ve be· 
yaz kadifeden yastığı ile geri dönü
yordu. Onu bit aamdanın altına koy
du. 

Birden bire elektrik söndü. Karan
ı Mk*A kaldık. 

Ekonomik meseleler: 

1939 dünya ekonomisi 
ve madencilik 

Dünya politika havasının en hassas 
ibresi - şüphesiz - cihan borsaları -
dır. Danzig anlaşmazlığı , Baltık dev
letleri meselesi, ve Tien - Tsin ha -
dise ve cereyanları enternasyonal bor
saların satıı listesinde okunabilir. 
Borsaların ne dediği belirsiz zannedi
len kalabalığın en demokrat ve par -
lamenter hükümetlerin salahiyettar 
encümenlerinden daha kulağı delik -
tir. Onlar, bilir, görür ve işitir. Na
sıl? ... Aradaki irtibat nedir? Nereden 
başlar, nereye gider? ... Zaten siyaset 
ile iktısat - bilhassa son zamanda -
biribirlerine o kadar girişmiş ve o 
kadar sıkı bağlanmıştı ki, modern hü
kumetler memleket müdafaasından 
başka memleket iktısadiyatında yeni, 
yeni vazifeleri kabullenmiye ve teş • 
kilatlandırmağa mecbur tutulmuşlar
dır. 

Son senelerde dünya politika ale -
minde sürüp giden kararsız ve karan
lık günlerin izlerini beynelmilel eko
nomi hayatında da bulabiliriz. 1929 
krizi 1932 ye kadar bir inhitat seyri 
almıştı, 1934, bahsusus 1935 den son
ra dünya iktısadiyatı bir inkişafa doğ
ru veche almış, fiyat, istihsaıat art -
mış, stok azalmıştı. 

Bu vaziyet 1937 senesi son 3 ayına 
kadar hafif inhinalarla devam eder, 
hatta dünya umumi ticaret hacmi, 1937 
ağustosunda 1929 seviyesine çok yak
laşmış idi denebilir. Bittabi mikdar i
le bulunan seviye altın kıymeti veya 
altın fiyatı itibariyle 1929 zun çok al
tında idi. Sözlerimizi nisbi adetlerle 
ifade edelim. (*) . 

1929 dünya umumi ticareti = 100 

2 inci 3 aylık 
Vasati 98.1 

3 üncü 3 aylık 
Vasati 96.3 

4 üncü 3 aylık 

47.6 

46.7 

c N 

::ı .. .. "' - >. < :;: 

48.5 

48.5 

Vasati 99.4 48.2 48.5 
Senelik vasati 96.2 46.3 48.l 

Görülüyor ki 1937 yılında beynel -
mııeı tfcar-etin geliyme•i hacim itiba
riyle en yüksek konjonktür senesi o -
lan 1929 za yaklaşmaktadır. Vasati 
miktarda bütün kriz senelerinin erişe
mediği bir seviyedir. İptidai maddeler 
fiyatı ise 1937 ilk 3 ayında 1929 dan
beri kaydedilmiyen yüksek bir seviye
yi bulmuş idi. Mesela: elektrolitik ba
kır fiyatı 1937 yılının ilk üç ayında 
muntazaman artarak 80.5 sterling gibi 
azami bir had temin etmiş idi. Diğer 
metal fiyatları bakırla mütevazin se -
yirlerini takip etmişlerdir. 1937 yılı 
haziranına kadar ufak temevvücler -
den sonra sukut gösteren bu iptidai 
maddeler fiyatı eylüle kadar musta -
kar bir vaziyet arzederek, teşrinlerde 
mühim addolunabilecek sukutlara şa

hit olunmuştu. Bu tarihten sonraki 
fiyat tenakusuna rağmen dünya tica
retinin umumi konjonktürü 1937 de 
geçen senelerin üstünde idi. 

1938 senesl dünya ekonomi durumu 
ikinci kanundan hazirana kadar yeni -
den muntazaman sukut etmiş, tem -
muz ve ağustos aylarında biraz salah 
göstermiş ise de 10 cu ayda yeniden 
sukut ve müteakip 2 ayda, yani son 
teşrin ve birinci kanunda mustakar 

Yazan: Sadreddin ENVER 

bir vaziyet ibraz ediyordu. 
1939 yılına giriş ümitler hilafına u

mumi revişde yeniden tenezzüller 
kaydedilmiştir. Gene vaziyeti adetler
le görelim : 

1929 dünya umumi ticareti = 100 

1. inci 3 ay 
Vasatisi 

2. inci 3 ay 
Vasatisi 

3. üncü 3 ay 
Vasatisi 

c.ı 

ı. -
!! ·~ 
~"' 
)1 :e .-:: 

88.2 

85.4 

87.5 
4. üncü 3 ay 

Vasatisi 93.4 
Umumi vasati 88.6 
1939 ilk ay 

c "t 
z E 
- >. < .i 

41.9 

39.3 

38.5 

41.l 
40.2 

5 :; .. "' - >. < :;: 

47.5 

46.0 

44.0 

44.0 
45.4 

Vasatisi 89.5 38.5 43.0 
Şu adetlerden anlaşılıyor ki, dünya 

ekonomi aleminde 1937 son 3 ayında 
başlıyan sukut halen de devam etmek· 
tedir. Son gelen adetlere nazaran 1939 
yılı 2 inci 3 ayında da ayni seyrin te
madisi ihtimalini kuvetJeştirmekte -
dir. Bunun da sebebini arz ve talep ka
nunu kadar dünya siyaset a.Ieminde 
istikrarsızlığı ve tehlikeye hamletmek 
icap etmektedir. Çünkü beynelmilel 
ticaret borsaları politik hayatın ger
ginliklerine en hassas bir barometre 
inceliği ile kaydetmektedir. Son hafta 
da Tien - Tsin hadisesi dolayısiyle e
vela borsalar büyük bir hareketsizlik 
ve bilahara da bazı yeni fiyat düşük -
lükJeri kaydetmiştir. 

İptidai maddelerin en başında gelen 
maden fiyatları Londra borsasında 
haziran başında bakır standarda tak
dir edilen kıymet 42.8/ 9 İngiliz lirası 
iken ayın 9 unda 41. 18/ 1 1/ 2 düşmüş 
ve ayın 15 inde tekrar bir sukutla 
419/ 41/ 2 inmiştir. 

Londra borsasında yalnız altın fi -
yatı istikrarını muhafaza etmekte, 
hatta ayın 14 ünden sonra bir kaç pe
ni ve kalay da enternasyonal kartelin 
sıkı tesanüdü yüzünden gene ayni ta
rihte 2 ingiliz liralık bir tezayüt gös
termiş• i r. Esasen kartel son toplan -
tıaında 1939 senesi S üncü 3 aylık is
tihsal tahdidatını % 40 - 45 nispetinde 
azaltmağa karar verdiğini ilin etmiş
tir. Çünkü, stok azalmış ve istihlak 
artmıştır. Buna mukabil dünya bakır 
stoku geçen senelere nispeten mühim 
miktarda çoğalmış ve mayıs nihaye -
tinde dünyadaki bakır stok mevcudu 
520.000 ton olmuştur. Bu miktar umu
mi istihlake nazaran istisgar edilmez 
bir yekundur ki, her hangi bir fevka -
lade hadise olmadığı takdirde önü -

müzdeki yakın bir atide dünya maden-
ciliğinde mahsus bir salah beklene
mez. 

Dünya ekonomisinin son seneler ve 
aylar vaziyetini kısaca tetkik ettikten 
sonra memleket madenciliğimiz 1939 
durumuna bir bakalım: 

Türkiye Cümhuriyeti madenciliği 
son 10 sene zarfında - dünya krizi
nin korkunç tesirlerine rağmen -
muntazam bir inkişaf göstermiş her 
sene bir öncekine nazaran bir tezayüt 
kaydetmiştir. Ayni nisbi inkikaşfı bu 
yıl da muhafaza ettiğimizi, neşredilen 
adetlerden anlıyoruz. 

1938 senesi ilk 4 ayında ihrac etti
ğimiz maden cevherlerinin kıymeti 

Güneş kulübü kongresi 
Güneş kulübü muvakkat idare ko -

mitesinden: 
Kongreye davet: 
Muvakkat İdare Komitesinin müd

detinin hitamı ve hükümetçe gösteri
len lüzum doJayısiyle 5 temmuz 1939 
çarşamba günü yapılacak fevkalade 
ve adi toplantı ruznameJeri aşağıda -
dır: 

Fevkalade kongre ruznamesi: 
Toplantı tarihi 5-7-1939 saat 18,30 

ve toplantı mahalli Atatürk bulvarı 
kulüp lokalidir. 

1 - 3512 sayılı cemiyetler kanunu· 
na göre hazırlanan yeni nizamname• 
nin tasdiki. 

Adi kongre ruznamesi: 
Toplantı tarihi 5-7· 939 saat 18,45 ve 

toplantı mahalli Atatürk Bulvarı ku
lüp Jokalidir. 

1 - Müddeti biten muvakkat idare 
komitesinin mesai raporunun okun -
ması , 

2 - İki mürakip igtihabı ve ranor
larının okunması, 

3 - Eski idare heyetinin ve mu • 
vakkat idare komitesinin ibrası, 

4 - Yeni idare heyetinin intihabı. 

Fenerbah(e sporcularamn 

aleni teşekkürleri 
İki maç yapmak üzere Ankara'ya 

gelen Fener bahçe spor kulübü oyun -
cularına karşı sayın genel direktörü
müz Tümgeneral Cemil Taner'le ge
nel direktörlük ve Ankara bölgesi er• 
kanının göstermek llıtfunda bulun
dukları alakadan dolayı bütün fener -
liler minnettarlığımızı arz, ve maçlar 
esnasında olduğu kadar, maçlardan 
hariç zamanlarda da iyi arkadaılık, 

sportmenlik ve centilmenlik hisleriy
le bizleri mütehassis etmiş olan An
kara'nın Demirspor ve Ankara Gücü 
kulüplerinin yüksek başkan ve idare
cileriyle kıymetli sporcularına son
suz saygı ve sevgilerimizi tekrarlar. 
ve Ankara'daki misafiretleri müdde
tince büyük yardım ve kolaylıklar 

göstermek liıtfunda bulunmu§ olan 
Ankara'nın sayın vali ve belediye re
isi Bay Nevzat Tandoğan, emniyet 
direktörlük erkanı ile stadyom ve ay· 
rıca otobüs idarelerine şükranlarını 

arz ve her zaman yüksek centilmen
lik ve sporseverlik gösteren bütün 
ankarahlara bu vesile i,e sonsuz sevgi 
ve saygılarının iblağına sayın Ulus'un 
tavassutta bulunmasını rica ederler. 

Fenerbahçe Spor Kulübü namına 

Ankara murahhası 
H. Sert~r 

2.479.864 liradır. Ayni devreye teka • 
bül eden 1939 yılı ihracatı ise 3 mil
yon 0.46.653 liradır. Bunlar arasında 
dünya ekonomi aleminde geniş bir 
hızla mühim bir mevki alan krom cev
heri satışlarımız da gene bir artı§ 
göstermiştir. 1938 in ilk dört ayında 
58.008 ton dış piyasa satışımız 1939 un 
ayni müddeti zarfında 72.300 tona çık· 
mıştır. (**). Krom gibi istihlaki mah· 
dut ve bir çok sanayi ile alakadar bir 
cevheri piyasaya plase etmek muvaf -
fakiyetimizin devamı memnuniyete 
şayan bir keyfiyettir. Satış vaziyetin
de Etibank'ın mevkii bu yıl 46.42 ol -
muştur ki bu rakam bir sene evel o/o 
36.4 idi. 

Bundan istidlal edilen netice şu
dur: dünya politik ve ekonomi ale
minde hissedilen sarsıntıya rağmen 
1939 yılı türk madencilik bilançosunu 
emniyetle bekliyebiliriz. 

(*) İstatiatik Umwn Müdürlüfü. 4.1939 
(*ııt) "Societe d~ Nationı" dan alınmr•

tır. 
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Digbi: 
- Ferguson uyuyor mu? dedi. 
Ferguson motörün işletilmesine 

memur makinistti. 
Patricia teyze: 
- Bir dakikaya kadar elektrik bizi 

aydınlatmazsa Burdon'a bize mum ge
tirmesini söyleriz. Şimdilik herkes 
yerinde kalsın ki bir şey kırılmasın. 

Ben olduğum yerde, yani masanın 
yanında kaldım. Biri hafifçe bana do
kundu. 

1sobel bir hortlak sesiyle: 
- Cinler 1 diye haykırdı, kibriti o • 

lan yok mu? Bir el boğazıma sarılacak, 
görmek istiyorum ... 
-Herkeı ... 
Ve filhakika, göz kamaştırıcı bir ı-

şık karanlığın yerini aldı. 
lsobel müsterih bir oh çekişle: 
- Kurtulduk! dedi. 
Ona baktım; gözleri fırlamış, ağzı 

açılmıştı ve parmağiyle bir yeri işaret 
ediyordu .... 

Mavi su kaybolmuştu. Beyaz kadife 
yastık cam kürenin altında tek başına 
duruyordu. 

- Nasıl? Ben mi? Hayır, yenge, o
na hiç dokunmadım. 

- Çok aıa l Şu halde içinizden biri
niz pek hususi bir muziplik hevesine 
maliksiniz. 

Mevzubahis muzibin kendim olma -
dığıma pek memnundum, ve teyzenin 
derhal bu kötü şakayı Augustos'a iza
fe etmiş olduğuna dikkat ettim. 

Bana doğru dönerek: 
- Siz masanın yanındaydınız, Con, 

diye devam etti. Yoksa muzipliği ya
pan siz misiniz? 

- Hayır, teyze. 
Digbi ve MaykıJ da mesuJiyeti Üzer

lerine almadılar. Patricia teyze genç 
kızlara döndü: 

- Yoksa siz mi? .. 
- Hayır teyze. Bana bir hayalet 

musalJat olmuştu ve zihnim mücevhe
ri dii§Ünemiyecek kadar bana dokunan 
elle meşguldü. 

Klodia soğuk bir tavırla: 
- Ben almadım, dedi. 
Leydi Brandon ve papas Foliot 

altımızı da birer birer süzdüler. 

Teyze: 
II - Mücevheri saklıyan muzibin zev-

Büyük yakutun kaybolduğunu mü - kini ve sorduğum zaman verdiği men
şahede etmekle hepimizin ne büyük fi cevabı meskO.t geçelim, fakat cazip 
bir şaşkınlığa düşmüş olduğumuz ta- latifenin pek uzamı§ olduğunu kabul 
savvur olunabilir. edelim. 

Patricia teyze sükutu bozdu. Hakim Augustos bana döndü: 
bir sesle: ı -Cazip latifeyi yerine bırak, elek-

- Garip bir şaka! Augustos sen trik söndüğü zaman masanın yanında 
mi? dedi. olan yalnız sendin. 
Kızararak: - Bir daha ıöylüyorum ki yakuta 

dokunmadım. 

Digbi de keskin bir sesle: 
- Korkunç, onu sen yerine koysan 

fena o1mıyacak. 
Augustos hiddetli bir sesle: 
- Bırak onu yerine, diye haykırdı. 
Digbi cevap makabında diz kapağiy-

le ona öyle bir darbe indirdi ki hatip 
masanın altına yuvarlandı. 

Patricia teyze bu şiddetli hareketi 
muaheze etmedi. 

Augustos: 

- Tekrar ediyorum ki o menhu• 
yakut bende değildir. 

Sonra vahşi bir ifade ile Digbi'ye 
dönerek : 

- Her halde üçünüzden biri almıı • 
tır, dedi. 

İsobel: 

- Münasebetsiz 1 dedi. Bu kötü o
yunu oynamış ve yalan söylemiş olan 
Mavi suyu yerine bırakmalıdır. Bet 

dakika müddetle ışığı söndüreceğim. 

Bu suretle kabahatlinin kim olduğu -

nu kimse bilmiyecektir. Anlaşıldı mı? 
Ve elektriğin düğmesine doğru iler

ledi: 

- Şimdi, suçludan başka herkes sa
kin dursun. Elektriği yaktığım zaman 
Mavi su yerinde olacaktır. 

Fakat, teyze ile papasın mütalea 

serdetmelerine valıit kalmadan, ka -
ranlıia gömüldük. 

(Soau var) 



(Baıı l ınci aylada) 
nunu haline getireceğiz. lkinciıi, bu 
müeaeselere intisabı devlet memur -
lanna nuaran bir derece farkla yap
mak kifi değildir. Arzettiğim nokta
lan nuarıitibara alarak bunu hiç ol
mana iki dereceye çıkarmak lazım 
ıelir. Belki devlet memuriyetine git
meğe nazaran müesseaeye ıitmeği bu 
tante edebilir mi, edemez mi bunda da 
tüphem vardır. Eğer biz devlet me· 
murlan maaptı ölçüsünü, bünyesi o -
na hiç beruemiyen bu mevzuda tatbi· 
ke kalkarak, arkadaşlar bir seneye 
vumu iktıaadi hayatımızda büyük 
zararlarını çekeriz. (Bravo sesleri, al-
Jatlar). 

Huu.ı miieaeaeler 
Devlet hazinesinden ekmek yiyen

ler arasında fark bulunmadığı zihni
yetinin yerleıtirilmit olmaaı, emniyet 
ve istikrar davasının temelini tetkil 
eder diyen Refik ince (Manisa) de
di ki: 

.. - Şimdi uıl benim tevakkuf ede
ce tim nokta tudur: Hükümetin tek -
lifinde hus~si müeaaeaeler tabiri yok· 
ken büt~ encümeninin teklifinde, 
devlet müeueaeainden muavenet gö -
ren müeueıelerin arasına sermayesi 
devlet tarafından tediye edilmit - 2 
milyon liraya kadar - olan hususi mü
eaaeaeler dahi buraya ithal edilmi1 · 
tir. Bir defa bu prensip bizim tetkili
tı esuiyemizle hukuku hususiyeye 
vermiı olduiumuz hürmete münafi • 
dir. Slyilamel, sermaye, mülkiyet hak 
in biade mahfuzdur. Ve bunların her 
biriıinin ne gibi zamanlarda, ne za -
mantarda. ne tekilde takyit edilebile
ceti kanunla mukayyettir. Binaena • 
leyb her hangi tekli surette olursa ol
ıun, mal, nakit hukuku mücerrede 
teldincle teaahüp, heyeti mecmuasına 
teaabilp ancak tetkilatı esaıiyeye 
müstenit tesahüp hakkının ebediye
tini temin eder.,, 

Hatip bir takrir vererek layihadaki 
hu1Uıf müeıaeaeler kaydının çıkarıl

muını istedi. 

Bir lıere tle ilduat encümeni 
tetlıilı etsin 

Halil Menteıe (İzmir) Bu itlerin 
buıuıiyetine itaret ederek edi ki: 
•- Şimdi elinde 100 b erle lira 

nın kullanılmaıı sırf phsl akdirine 
btralnlınıı olan bir banka müdiriyle 
aynı vuiyttteki bir devle memuru -
aun mut ihtiyacını kartılamak bakı
•""en aynı ölçüye tabi tutmak dot
ru olur mu? Naııl ki hükümet de li
yfbaetada bunu dofru bulmamıttır. 

Geçen &ün İktısat Veldleti n bütçe
linin müzakeresi münasebetıyle bun
dan umumt bir surette hah tmittim. 
lktıaat Vekili verdikleri cevapta bu
yurmuılardı ki, müeaeaatı kadrosu 
dardır. Binaenalyeb dar ka ro işinde 
terfi, iıtikbal bekliyen bir memurla 
deylet memuriyeti aibi ıe ı' kadro 
içı e iıtikbal bekliyen memurların 
vaziyetleri bir delildir. On n için hu 
IUI! müe11eıelere bir avant vermek 
arurtdir. Onun için görülü or ki bu
ftUJl berinde aöz ıöyliyen a kadqlar
la, bütçe encümeni kararları a ittirlk 
etmiyorum.,, 

Hatip, kendisinin bu müeı eseler u
mum müdürleriyle ıörüttüğ ü, bun
lana tereddüt içinde olduğ u anla
tarak bu meselenin bir kere ihtisas 
encümeni olan iktıaat ene eninde 
tetkikini talep etti. 

MüfaJıil .,-upun lilrri 
llilıtakil cnıp namına B. at Sir-

men (Rize) Devlet dairele ıyle bu 
mileaeıeler arasında fazla aı far
kı bulunmasına grupun da ta tar ol
madığını söyledi. Fakat bu m 
ltrin hususi vaziyetinin de ıo 
bulundurulmasını istedi, bu uıuıta 

Devlet Demir,ollarını misal gösterdi 
ve meclisin bu daire için b buıusi
yeti kabul etmit bulundui u ilave 
etti. 

Kuvetli bir telmilr lıontrolü 
Hatip sözlerini fCSyle bitir 
.. _ Eğer israf varsa bu 

yalnız maaı hususunda oldu nu zan
netmiyorum. Bu iırafları b mek i
çin bu kanunla konulan tedb lerin ki 
fi olduğunu da zannetmi yo um. lı
raflann men'i ancak bu müeueaelerin 
kuvetli ve teknik bir mürakabeye tibi 
tutulmaıiyle kabil olur. 2460 numara
lı kanunla bu müeaıeıeleriıı ontrolü 
için bir umumi mürakabe h eti tesis 
edifdi. Bu heyetin faaliyete girmesi 
üzerinden pek kısa bir zaman geçti. 
Bunun kifi derecede bir ne 
vermiyeceği huıuıunda mü et men
fi bir teY söylenemez. Tatb t bu u
muaal murakabe heyetinin ndiıin -
den beklenen neticeyi nrmediğini 

gosterine o zaman bu mUrakabeyi 
ti<"detlendirecek hükümler k nabilir. 
Bu maruzatunla demek .Jıtt rum ki, 
bu miieıM9elerdeki israfı ö lemek i
çin bu sibi tedbirler kAfi delildir. 
Bütçe encümeni bu arzettii"m esasla
n nuan itlbare alarak l&yıbayı geri 
ahın ye bir iki cUn içinde bu nular 
dairesinde yeniden tamim ederek 
yWmek Jıunrunuza ıetinin. Kanu-

lar ve müesseseler barenıi 
nun heyeti umumi yesi hakkındaki 
maruzatımız yüksek heyetinizce ka -
bul edilmediği takdirde maddeler ü
zerinde, sırası gelince, maruzatımızı 
arzedeceğim.,, 

Bu ifler bir taaarrul mevzuu 
tlefiltlir 

Bu itlerin bir tasarruf mevzuu oldu
iunu ıöyliyen B. Hikmet Bayur (Ma
nisa), layık bir adama ne kadar kıy -
met veya para verilirse onun derdinin 
o kadar artacağını anlattı, bizim mil -
li karakterlerimizden birinin çok ka • 
zamank, çok harcamak, iyi yapmak ol 
duğunu izah etti, iktisadi müessesele
rin hususiyeti üzerinde durdu ve dedi 
ki: 

.. _Yalnız arkadatlar bende bir kor 
ku vardır; bu suretle müesseselerin ve 
aairenin maaılarını kestiğimiz vakit 
onlarda bir çok karıtıkhk olacaktır. 

Eksik verim basıl olacaktır. Bu eksik 
verim dolayısiyle devletin kaybe~ece
ği para yüzünden ötekilerin vaziyeti
ni de iılih etmek imkinı da kaybola • 
caktır. Bu dü,ünce hatırıma geliyor, 
Bu varidclir ve çok variddir.,, 

Bütçemizin rakamlarının yükselme
ıindeki asli sebepleri hayat hacminin 
genitletilmesine bir misal olarak ve -
ren hatip, memleketin en büyük müı
tehlik sınıfı olan memurlarda kazanç 
seviyesinin yükselmesinin umumi ba
yat -üzerindeki müsbet tesirlerine ip
ret etti, dedi ki : 

"-Daima bir noktoyı ıözden ka -
çırmamalıyız: müesseseler, devletin 
ıermayeıinin bulunduğu müesseseler; 
fabrika madenler ve saire itleten ve • 
ya doğrudan doğruya bankacılık ya -
pan müeueselerimizin bugünkü çalıı
ma sabalan doğrudan doğruya gayri 
türklerin elinden ahnmıt mühim çalı§ 
ma sahalarıdır. Bu ise cümburiyetin 
çok eısaıh fütuhatıdır, kıymeti bü -
yüktür. Osmanlı imparatorlutunun 
büyüklük devrinde yaptığı fütuhattan 
daha büyük fütuhattır. Bugün diyo -
ruz ki müesseselerin batında bulunan
lara fazla para vermiyelim. Arkadat -
lar, evelce bu müeueaelerin batında 
bulunanlara ve bu müeueaelere büyük 
paylar vermiyor muyduk zannediyor -
ıunuz? Daha çok fazla veriyorduk. Fa 
kat görmediğimiz için nazarı dikkatı 
celbetmiyordu. Mamul etyayı yapa -
rak bize satan müe11eselerin bqında
kilere veriyorduk. Bundan urfı nazar 
Avrupada hiç bir banka direktörü 
yoktur ki bizim miJJi müesseselerimiz 
deki kadar az para alsın. Onların para 
ıı nereden çıkıyordu? Bize aattıkları 
mamul eıyadan. Bu mamul etyadan ve 
aaireden dolayı onlara mühim paylar 
verirken hiç sesimiz çıkmıyordu. Bu
nu kendi yurttatlanmıza vermete bat
ladık, gözümüze battı. 

Eier mtıaflan aaltıraalt 
Bir cihet daha vardır. Bankacılık aa 

haıında biz memleketin piyasasına ta
mamen hakim olmuı deiiliz Bu tama· 
men yabancımız olan bir saha idi. 
Türk milletinin kabiliyeti ve onun ba
tındakilerin kabiliyeti olarak para 
piyaunın bir kımu bihakkın elimize 
geçmittir, fakat hepıi değil. Gerek 
kendi para müesseselerimiz de, gerek
se tamamen müstakil olarak, huıuıi 

aennaye ile, yurttqlarımızın ıerma -
yesiyle tetekkül eden bankalarımız -
daki memurlann maaılarını kısaltır -
sak, kartı taraftaki gayri türk mües · 
aeler devam etmiyor mu? Onları da 
bu kayda tlbi tutacak mıyız? istersek 
dahi tutamayız. Meseli Osmanlı, Fele
menk, İngiliz, Alman, İtalya banka -
lan .. Bir italyan bankaaına belki me -
murtarımıza tU kadar para, 300 lira ve
riniz, diyebilidz. 300 lira verir, fakat 
diğer taraftan, memleket haricinde 
2700 lirayı tediye eder. Londra'daki, 
Berlindeki müeueseyi nuıl kontrol 
edebiliriz? Cümhuriyetin fütuhatı o • 
lan bu sahada Türkler aleyhine gayri 
müsait bir prtlar ibdaı etmit olaca • 
ğız 1 s inci yılda bu cihet nuıl diltil • 
nülmüttür? Bana çok ağır geliyor. 
Bir banka müdürüne tU kadar para ve 
riyoruz, ama o da ona göre cesurdur, 
ona göre teıebbüı sahibidir. Yani Jrar
tııına bir adam gelip de 100 bin lira 
borç istediği vakit derhal karar vere -
bilecek bir adamdır. 

En büyült İfimİZ 

Hatip sözlerini f(Syle bitirdi : 
.. _Bugünkü bankacılık sahasında 

cümhuriyetin yaptığı bütün itler, di -
ğer itlerin ftvkindedir. Evet biz bil -
yük askeri zaferler kazandık, harika -
lar yarattık. Eaaaen biz ezeldenbedi 
aıkeriz. Bunun için bu zaferlerimizi 
hem biz ve hem de bütün dünya tabii 
buldu. Dünyada devlet kurmak ve 18· 

ir itlerde de zaten eskidenberi büyük 
bir maharetimizdir. Fakat hiç olmaz
sa iki uırdır iktisat aahaaında, sıfıra 
inınitiadir. Cümhuriyet bugünkü tu -
tumla buıtınkü bale ıetirmittir. Onun 
için bunun üzerinde titremeliyiz. (Al
kıılar) 

HaHati7et •'*ennelı ıcmm. .. 
Emin Sazak (Elkitehir) Bu barem 

llyibasının çerçevesine airen müel -
HMlerin hususiyeti üzerinde durdu, 

verilen kadar alındıtını anlattı, bu 
işe hassasiyet gösterelim, dedi. Söz -
lerini fU cümlelerle bitirdi : 
"- Bendeniz bir arkadatımdan rica 

etmittim. Ben bu itlerin içine girdik • 
çe endi,em artıyor. Ve hatta yetipe
mek için çalııtım. Uzaklapııtım. 
Maalesef ben gelinceye kadar kanun 
çıkmamıt. Çünkü çok endite içinde • 
yim. Heyeti muhteremeden rica edi -
yorum. İktisat encümeni de mesuliye
te ittirak etsin de iki günde o çalıpın. 
İki gün de bunun üzerinde uğrq& • 
hm. Bu itte hiı ile, her hangi bir mü· 
lihaza ile hareket edecek vaziyette 
değiliz, eser meydandadır. Eğer bil • 
miyerek, basit gibi görünen muvaffa
kiyet imillerine bir ~arbe vurursak 
memleket i'leri haleldar olur. Bunun 
için 2-3 gün içinde müzakere edilmek 
üzere iktisat encümenine havale e -
dilsin. 
Muaavataızlılılann )'tWOf YCIVClf 

lıaltlırdmcm 
Memurların memleket bünyesinde -

ki husuıi yerinden bahseden ve maaı 
farkları üzerinde duran B. Berç Tür
ker, (Afyonkarahisar}, fazla .k~ançlı 
memurlara ipret ederek dedı kı : 
"- Bu mahdut miktardaki memur -

lar yüzünden çıkmıı olan müsavatsız
h ğın tedricen ortadan kaldırılması 
imkinını arattırmak, benim itikadım -
ca, daha doğru bir hareket olurdu. Hal 
böyle iken hükümetimiz bankalarla 
sınai müesseselerde müstahdem me -
murların hepsine tamil olacak bir ba • 
rem kanunu teklif etmittir. Ben zan -
nediyorum ki bu kanun liyihası mec • 
lisimizce kabul edilir de ahkimı mev
kii tatbikte konulacak olursa bankalar 
la diğer müesseseler memurlarının 
vaziyetleri tazyik edilmit olacaktır. 
Hatta ağtebi ihtimal, bu müeueseler -
de bulunan iyi ve çahıkan elemanlar 
yavaı yavaı çekileceklerdir. Bununla 
beraber bir çok fedakarlıklara katlana
rak Avrupaya gitmiı. yüksek tahsil 
görmüf, mümarese keıbetmit münev . 
ver türk gençlerinin önüne bu kanun
la bir duvar çekmit olacağız. Şimdiki 
halde kendileri için çok cazip olan is
tikballerini hasrutahdit etmit olaca • 
ğız.,, 

Hatip sözlerini projenin bir kere de 
iktisat encümeninde tetkik edilmesi 
teklifiyle bitirdi. 

Memurlar arcmntltı larlı 
~-~ .... 

Feridun Fikri (Binıöl) - Kendi
sinin bu ine kadar ileri sürülen müta
lealara ittirik etmediğini söylemekle 
söze baıladı, memurlar arasında bir 
kalite ve it mahiyeti taksiminin doğ
ru olmadığını ıöyliyerek dedi ki: 
"- Arkadqlar, ben biç memurluk 

etmedim ve memurluk hayatına dahil 
olmadım. Fakat gerek ukerlik haya -
tımda, ıerek avukatlık hayatımda 
memurun nasıl çalııtıiını ve nasıl 
müıkül meaelelerini ballettiiini gö
zümle gördüm ve bunun uameti, bu
nun kudreti ve bunun derinliii kar • 
ı111nda hayran kaldım. (Alkıtlar). 

Misal olarak bir hikimin, bir uke
rin gördüğü itlerin ağırlıiına. meıu
liyetine ait rakamlar ve hidiaeler zik
reden hatip dedi ki: 

- Bankacılık da mükemmel bir it· 
tir. Türkhiğün buna ihtiyacı vardır. 
Türklük timendifercilik aahuında 
geri idi, ileri gitti. Bankacılıkta ileri
ledi, dah~ ilerliyecektir. Fakat arka
daılar bunlar para ile ölçülmez, feda
kirlık, feragat eserleridir. Bütün 
gençlerimiz, bütün vatan evlitların· 
dan beklediğimiz vatanın ulvi mefkO
reıi kartııında benliklerini feda ede
rek, her teyi bırakarak yalnız ve yal
nız memleket için çırpınan bankacı 
kardeılerimizin de timdiye kadar ol
duğu aibi bundan aonra da azia türk
lük için daha çok çalıpcaldarına emi· 
nim arkadqlar. Türkler para ile ya
pmazlar arkadatlar. Demin Hikmet 
Bayur'un buyurdukları aibi türkleri 
doyuralım. Türkler çok yerler. Ben 
tilrklerin, çok yemeıini, onlara çok 
para verilmesini isterim. Fakat bütün 
türk halkının, bütün Anadolu köylü
sünün çok yemesini iıterim arkadat
lar. (Bravo ıealeri, alkıtlar). 

B. Feridun Fikri refah aeviyeai a
zalınca itlerde likaydi ve eski veri
min kalmıyacağı mütaleasını reddet
mittir. 

Hama teıebbiUiin uailai 
Bir milletin yalnız askeri, mülkt, 

iktıaadi zaferler üzerine kurulduğu· 
nu hatırlatan B. Abdurrahman Naci 
Demirağ dedi ki: 
"- Arkadatlar, bir memleketin ik

tısadiyatı daha ziyade tetebbüsü tah
ıl ile vücuda getirilir. Bugün yükse
len birçok memleketler arzettiğim bu 
tetebbüsü f8hıilerin diyebilirim ki, 
hemen hemen mesaileri neticeıidir. 
Büyük iktıaadi itleri bilmiyen ve 
yalnız devlet memuriyetine ıöz di
ken türk milleti itte bu yüzdendir ki 
ıimdiye kadar iktıaadi sabada çok ıe
ri kalmıt ve esareti iktı•diyeye dü
çar olmuıtur. Bundan dolayıdır ki, 
memleketi bir takım propamlarla ik· 

tısadt kalkınma hareketlerine ıevket
mit bulunuyoruz. Memlekette iktısa
di kalkınmayı tevlit edecek büyük 
aermayeler olmadığı içindir ki Sü
merbank. Etibank gibi müeseselere i
zami yardımlar yapılarak memleke
tin iktısadiyatına hizmet etmeğe da
vet etmit bulunuyor. Arkadatlar, bun
lar niçin Sümerbank, niçin Etibank 
oldular? Çünkü ticari itler daima ti -
cari zihniyetlerle ifa edilir. Bunu bı
rakıp da yalnız amme hizmeti telak
kileriyle bu müesseseleri idareye ça
lıtınak beyhudedir.,, 

Hatip sözlerini layihanın iktısat 
encümeninde de tetkiki talebiyle bi
tirdi. 

Hamdi Yalman (Ordu) Alakalı 
memurlann bu liyihadan söz aöyliyen 
bazı arkadafları kadar müteessir ol
madığını söyledi, dedi ki: 

••- Bu müeueaat baremini yapar
ken o zaman İt Bankası müdürü u
mumisi olan Muammer Erit arkadaıı
mız muntazaman encümene devam e -
diyordu. Hatta bu müessesat baremi
nin lı Bankasına tatbik edilip edil
memesi hakkında mü:ı:akereler cere
yan ederken Muammer Eriş d~mit:i 
ki, ister kabul edin, ister etmeyın hız 
buna intıbak edeceğiz. Bu bizim işi • 
mize gayet elveritlidir. lt Bankası gi
bi bir müessesenin müdürü böyle söy· 
lerıe biz niçin tereddüt ediyoruz. Bu 
barem bu gibi müesseselerin bünye· 
lerine çok uygundur. Binaenaleyh la
yihanın iktısat encümenine ve diğer 
encümenlere gitmeıine lüzum yok
tur. Heyeti umumiyesinin müzakere -
sine geçelim. (Alkıtlar). 

Miieaeaelerimizi bu fGrtlarla 
llerleteceiiz 

Bu milesıeaelerin bekasından ve is -
tikbalinden endiıe edilmemesini ıöy
liyen Rasih Kaplan (Antalya) Bu la
yihanın bir teadül eseri olarak hazır
landığını, bizim devletçi olduğumuzu, 
devlet daireleriyle müesseselerde ça
lı§8D memurlar arasında fark yarata
cak bir kanunun çıkarılmasına imkan 
olmadığını, bol paranın muhakkak bir 
muvaffakiyet p.rtı bulunmadığını i
zah ederek bu hususta birçok misal
ler verdi, dedi ki : 

.. _ Bu kurduğumuz iktıaadt mües-
seseleri yeni teadülle ilerleteceğia. 
Tatbik ettik arkadaıtar. serbest ola
rak bol, ieMdikleri kadar. bir kar8!'1~ 
ücret veya tahsisat olması devrını 
tatbik ettik ve onu gördük. Zannede -
rim o saf abat daha acı. Onun için 'er
çevetemek, bu memleketin ve mtleı~
ıelerin daha çok lehine olacaktır. Hıç 
bir vakit vekiletlerden müesseseleri
mize, müeueaelerimizden vekiletlere 
gelen arkadqları kaçmak vesaire ile 
tavıif etmek bu da hatırımızdan geç
mez. Orada ihtiyaç varaa oraya gider, 
burada ihtiyaç varsa, burada çalıtı • 
nz. Bunların hepsi bu devlet, bu mil
let ve bu yurdun itidir. Onun için te
adül yaparken hiç bir vakit gerek me
mur olan arkadatlar, gerek müessesat
ta çalı§aD arkadaılar arasında böyle 
ikilik havasının tekevvün etmesine, 
bilhassa tekevvün etmesine hiç bir va· 
kit razı olmamalıyız. (Alkıtlar). 

İsmail Mehmet Uğur (Sıvaı) Köy· 
lUnün vermekte oldutu verıinin ağır
lığına ipret etti ve memur maa,ları
nın bu vaziyet göz önünde bulunduru
larak tesbitini istedi. 

Amme hmnetleri nelerdir? 

B. Mümtaz Ökmen (Ankara), B. 
Halil Menteıe ve B. Nazmi Topçuoğ
lunun miltalealanndan buı kısımlar 
üzerinde durarak dedi ki: 
"- Bugün devletin imme hizmet

lerinin batında iktısadi itler gelir. 
Yine kendileri en iyi bilirler ki, bu
pn devletin imme hizmetleri artık 
poliı ve jandarma itlerine münhasır 
değildir. Mevzubahs olan müessese -
ler hangi müesseselerdir. Memleket-
te zirai krediyi temin eden, köylü -
nUn ve çiftçinin kalkınması için her 
nevi teıebbüaata giripe1i lhımge -
ten, devlet kaaaıından ve millet kese-
sinden tahsil edilmit paralarla teeı -
ıUı etmiı olan ziraat bankasının mev
zuu imme vazifeai değil midir? (Bra-
vo aeıleri) Bugün devletin devletçi
lik sahasında sanayiini kurmaıı için 
huıuıi bir kanunla ve sermayesini ta
mamen devlet kauıından vererek te
aiı etmit olduğumuz Sümerbank'ın 
mevzuu imme hizmeti mevzuu değil 
midir? Etibank'ın mevzuu hususi bir 
mevzu mudur? 

Hepimizin malQmu olan bir vaziyet 
vardır: Bugün devlet, millet parası -
nın 200-250 milyonu doğrudan doğ -
ruya devletin elinde ise, bunun bir o 
kadan da doğrudan doğruya bu mü
esseselerin eliyle idare edilmektedir. 
Binaenaleyh doğrudan devlete ve 
millete ait olan bu paraları ıureti aar
f ında allkadar olmazsak ne ile alaka
dar olacapz. Binaenaleyh bu lianunda 
mevcut olan müe11eaelerin ve o mü -
eaeaelercle çalıpn memurların ifa et
tikler~ himıetlerin, Amme himıeti ol-

madığı hakkındaki kanaatlerinde, ken (Kayseri) ıöz aldı, uzun boylu i:ab
dileriyle zıttı tam halindeyim. larda bulundu ve liyihanın tedvınin• 

İkinci esas olarak, tefrik yapmak i- de hlkim olan teadül ruhunu izah e
çin §Öyle bir mütaleaya istinat ediyor derek projenin iktısat encümenin• 
lar: Buyurdular ki bu müesseselerde gitmesine lüzum olmadığı kanaatinde 
çalışan arkadaılar, ciddi çalı§aD, çok bulunduğunu söyledi. 
çalışan, saati mesai ile mukayyet ol- Bu izahlardan aonra Halil Mentelı 
mıyan ve fazla randıman veren arka- layihanın bir kere de iktıaat encüllll'" 
datlardır. Bu müesseselerin kendile • ninde tetkikine dair olan takririni ge
rinde de, memurları gibi iyi işliyen ri aldı. 
müesseselerdir. Kendileriyle hususi 
tekilde görüştüğüm zaman, eğer ha- Daha birçok hatipler söz iatemit • 
tıramda aldanmıyorsam, kanaatlerini lerdi. Riyaset makamı B. Şükrü Ko
bu merkezde bulmamııtır. Ben ıu ka- çak tarafından verilen müzakereniıl 
naati muhtelif yerlerde söyledim. BU- kifayeti hakkındaki bir takririni reyi 
yük Millet Meclisinin bu büyük kür- koydu. Takrirde maddelere ceçibnlli 
süıünden bir defa daha ıöylemeği fay teklif ediliyordu. 
dalı görüyorum : Fena olduğu zan- Umumi heyet bu takriri kabul etdo 
nedilen devlet memurları tarafından Böyleliklf layihanın iktıaat encüıar 
idare edilmiş olan devlet müessesele- ninde tetkiki talebi kabul editmeaslt 
rinin hiç biri çok iyi itlediği zanne- oldu. 
dilen bu müesseselerin en iyisi kadar Saat 20 yi bulmuıtu. Reiı celae)'i 
bu millete bar olmamııtır. . yarın saat ıs te toplanılmak üzere tr 

E .. . • hl til etti. 
ncumenın ı.za an . ----• Meclıı, yarın saat 15 te topllUUP"-

Hatiplerden aonra bütçe encümeni bu barem üzerinde tetkiklerine de
namına reiı vekili B. Faik Baysal vam edecektir. 

Bir İtalyan gazetesinin fikrine göre 

Ya bir tesviye tarzı bulunacak 
yahut iıi kılıç halledecek 
Milano, 26 •·•· - "Relazioni lntemational", neırettiii yan re9" 

mi bir kommanterde enternaıyonal vaziyeti tetkik ederek diyor 
ki: 

"Ya bugünkü meselelere 90n bir gayl 
ret aarfedilerek ve umumi bir iyi ni -
yet gösterilerek bir tesviye tarzı bulu 
nacak yahut da iti kılınç halledecek -
tir. Demokratik devletler mühasıran 
Almanya'nın ve ltalya'nın ink.ipfına 
mani olmak için çenber ıiyasetine de
vam ettikleri ve bu iki memleketin 
muhtaç bulunduiu hayat aahaaını on
lardan esirgedikleri müddetçe normal 

münuebetlerin teeuUıüne imkin yok 
tur. Bupnkü gerginliği yalan propa
gandasına devam eden lngiltere'ye bil 
yük bir niıbet dahilinde atfetmek il -
zımdır. 

ltall* Uc Tru,..tı crr.-ıruloM 
uçurum 

Sovyet Birliği dahlli mllfkru&tı do
layııiyle enternuyonal bir aergüzette 
atılamu. 

Diğer taraftan İtalya ile Fransa'yı 
birbirinden ayıran uçurum gitıide ge 
nitlemekte ve derinlepektedir. ltal • 

ya beklemesini bilir. Fakat bütün me-
1elelerin batkalannın tavanutu ol • 
makıızın tamamiyle halledilmesini is-
tiyor. Fedakarlıklar ve mUtevassıt teı 
viye tarzları zamanı artık kati olarak 
geçmittir ve Almanya İtalyanın hak -
lan ve hayat sahaları tanımalıdır.,, 

B. Göbels' in bir nutku 

Almınya'nın dıı 

politikasının hedefi 
Essen, 26 a.a.- Mıntaka nuyonal 

sosyalist kon&reai münaaebetiyle pro
paganda nazırı Göbelı bir nutuk söy
lemiş ve dıı siyaset sahasındaki al
man mutalebatını tebarüz ettirerek 
demittir ki: 
"- Biz tabii hayat tartlarını isti

yoruz. Biz Versay haksızlıklarının 
tamirini istiyoruz. Avrupa'da ebedi o
larak fakir bir kısım kalmamak azmin
deyiz. İtte takip ettiğimiz hedef.,, 

Göbelı, çember siyasetinin bot ol
duğuna da itaret ederek töyle demit· 
tir: 

" - Almanya bugün 1914 te olduğu 
ıibi ıiyuetıiz değildir. 1918 teırini· 
aaniıi tekerrür etmiyecektir. Alman 
milleti bir kitle gibi Führerin mütte
fikan arkuındadır.,, 

Ameriko'nın ihraç 
ettiği tayyareler 

Vaıington, 26 a.a. - Ticaret nazare 
ti 1939 senesinin ilk bet ayı zarfında 

ihraç edilen Amerikan tayyareleriyle 
hava malzemesi hakkında bir istatis -

tik netretmittir. Göıterilen rak.ımla • 
ra ıöre ihracaat miktarı 38 milyon 
237.052 doları bulmaktadır. Bu mıktar, 
1938 senesinin aynı devresine nazaran 
yüzde 31 fazladır. 

Bu mıktarın bir milyondan fulaaı
nı japonya'ya yapılan ihracat tetkil 
etmektedir. 

Kü,üksu pliJı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - latan • 

bul bir kaç güne kadar yep yeni bit 
plij daha kuanacaktır. Şirketi Hay • 
riye tarafından KüçUkauda yapılmak
ta olan plaj bu cumarteıi günü açıl9-
caktır. Plijın gerek karadan ve gere~ 
denizden irtibatı temin edilmiftir. 
Şirketi Hayriye idaresi köprü ve dilte 
iskelelerle plaj iıkeleai aruında mu .. 
teber olmak üzere fevkallde tenzilltll 
kombine biletler ihdu etmiıtir. PIA• 
ja vapurla gidip gelme banyo aJmalr. 
orlre•hlll• t"' .. J &-ı .. ..., ..... ..s •• ,. -Y ~· 

blidot biletleri 95 kurup satııacPttr• 

Ordu maliller bhllll 
istı•I pieslade 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Ord1' 
malQUar birliği İstanbul ıubesi umu• 
mt heyeti bugün bir toplantı yapmıt • 
tır. Eveti idare heyeti ve hesap ra • 
porları okunarak kabul edilmit ve a • 
çık rey ile yapılan aeçimde idare be • 
yeti batkanlığına Sadi Seke, ldtiplii• 
Tahsin Altay, muhasipliğe Besim De
mirer aeçilmittir. 

Bundan aonra 30 haziranda Anka • 
rada ordu evinde yapılacak ordu ma • 
1611erinin büyük kongresinde latan • 
bulu temsil etmek üzere Sadi Seke ve 
Besim Demirel murabbaı olarak ae • 
çilmiılerdir. 

Sinıapur konferanıı 
Singapur, 26 a.a. - lnıiliz • Fran • 

ıız konferansı yarın da devam ede
cek ve amiral Perey Noble ancak çar· 
şamba gUnü Hongkong'a hareket ey • 
liyecektir. 

Ankara Borsası 
26 Haziran 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Açdıt F. Kapaaq Jt. 

Londra 
Nevyork 
Parıı 
Milino 
Cenevre 
Amaterdam 
Berlin 
Brükael 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Varşova 
Budapqte 
Bükret 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.9275 5.9275 
126.62 126.62 

3.355 3.355 
6.6575 6.6575 

28.54 21.S4 
67.2125 67,2125 
50.7&25 S0.7825 
21.535 21.535 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.335 4.335 

14.03 14.03 
23.8625 23.16~5 
23.8325 23.8325 
0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

S4.605 54.605 
30.52 30.52 
23.8925 23.8925 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 lk:ramiyeli 
Erpni 19.26 Ul.21 
Sivas - Erıurum 
Hattı tı. 11. 19.84 19.15 
Sivas - Erıurum 
Hattı tı. 111. 19..84 19.84 
Sivu - Erıurum 
Hattı tı. ıv. 19.85 19.15 
Sivu - Erıunım 
Hattı İL V. 19.15 19.85 
Anadolu Demiryolu 
Mümneil (aened) 41.25 41.25 

( Petin) 
Bomcıaıti Nektar 10- ıo-



27 - 6 - 1939 

Sovyet .. Mançu sınırındaki harp 

56 Japon -Mançu 
14 Mogol -Sovyet 
tayyaresi düştü 
(Başı 1 inci sayfada) 

Tass ajansı bu hususta aşa!ıdaki 1 
haberleri vermektedir: 

15 Mayıstanberi birçok yabancı ga
zeteler Kuantung ordusu kurmayının 
Yanlış tebliğlerine dayana~ak . Mogol 
halk cümhuriyeti kıtaatı ıle Japon -
Mançu kıtaatı arasında vukubulan mü 
aademeler hakkında malômat neşret -
nıektedirler. Japon gazeteleri bu mü
&ademelerin Mogol kıtaatının Mançu
ti hududunu geçmelerinden ileri gel
diğini hakikate mugayir bir şekilde 
iddia ediyorlar. Aynı zamanda japon 
gazeteleri Mogol kıtaatının ve tayya
relerinin ağır zayiat verdiklerini de 
öğünerek bildiriyorlar. 
Mogol • sovyet kıtaatı kurmayından 
alınan malftmata istinaden Tass ajan
&ı, bu hadiseler hakkında aşağıdaki 
doğru ma1Umatı neşre mezun bulun -
ttıaktadır : 

Hacli•elerin hakiki §ekli 

Hakikatte Mançuri h~dudunda Bu
irnor gölü mıntakasında aşağıdaki ha
diseler vukubulmuştur: 

11 Mayısta Buirnor gölünün doğu 
cenubunda ve Kalkın gölünün 16 ila 
20 kilometre doğusunda bulunan No
ını:tnkan bölgesindeki Mogol hudut 
karakolları jaopn - Mançuri kıtaatı -
nın ani baskınına uğrıyarak nehrin 
batısına doğru çekilmeğe mecbur kal
nıışlardır. 

12 mayıstan sonra 10 gün zarfında 
hemen her gün bu bölgede müsademe
ler vukubulmuş ve iki taraf ölü ve ya
talı bırakmışlardır. 

22 mayısta, Mogol topraklarına da
ha derin bir surette girmeğe teşebbüs 
eden takviyeli japon ~ançuri kıtaatı 
hudut haricine püııkürtülmüşlerdir. 

Tanklı, toplu ve tayyareli 
japon kuvetleri 

28 ve 29 mayısta japon - Mançuri 
kıtaatı tanklı, toplu ve tayyareli taze 
japon kuvetleriyle takviye edilerek 
Yeniden Mogol topraklarına girmiş -
lerdir. Aynı zamanda hududa yetişen 
Mogol kıtaatı bunları dağıtmıştır. Ja
pon - Mançuri kıtaatı 400 ölü, bir çok 
yaralı ve silah bırakmıştır. Mogol or
dusu bu muharebelerde 40 ölü ve 70 
.Yaralı vermiştir. 

Ölen üç kurmay subayının üzerin
de bulunan vesikalar Hailar'daki 23 
üncü japon fırkası kumandanının ha
kiki bir emri bulunmuştur. Bu subay
lardan biri yarbay Adzama kolunun 
kurmay subayıdır. Fırka kumandanı 
general Kamatsubara zikredilen em -
rinde "fırkanın bizzat kendi kıtaatiy
Kalkın gölü bölgesindeki dış Mogo
listan kıtaatını imha etmesi lüzumu -
nu bildirmektedir. 

Hava harpleri 

Bir taraftan kara kuvetleri müsade
me ederken havada da muharebeler 
cereyan etmiştir. 

28 Mayısta avcı ve bomba.rdıman 
tayyarelerinden mürekkep hır hava 
filosu ansızın Mogol tayyare meydan 
larına taarruz etmiştir. Mogol tayya
releri hazırlanmakta geç kaldıkların
dan düşman bundan istifade etmiş, 
Mogol • sovyetler 9 ve japonlar ~ tay
yare kaybetmişlerdir. N.ıhaye.~ Jap~n 
tayyareleri süratle üslerıne donmege 
mecbur kalmışlardır. 

22 haziranda 120 japon tayyaresi 
tekrar hücum etmiş ve 95 Mogol - sov 
yet tayyaresi bu hücuma mu~abele ey 
]emiştir. Bu muharebede 31. Ja~on .~e 
12 Mogol - sovyet tayyaresı duşmuş-
tür. 

Sovyel - Mogol kıtaları 
hududu iıgal ettiler 

24 haziranda. 60 Japon - Mançuri 
tayyaresi 60 Mogol tayyaresi ile tek
rar muharebeye girişmiş ve 25 Japon
Mançuri tayyaresi düşürülmüştür. 

Buna mukabil yalnız iki Mogol · sov
yet tayyaresi düşmüştür. 

25 haziranda hiç bir hadise olma -
mıştır. Sovyet - Mogol kıtaatı halen 
Kalkın gölünün doğu bölgesinde bü
tün hudut noktalarını işgal etmekte -
dirler. 

Bütün bu müsademe devrelerinde, 
sovyet kıtaatı, tayyarelerin düşman 

tayyarelerini takip için zaruri olarak 
Mançuri toprakları üzerinden uçma
ları müstesna olmak üzere, muayyen 
olan hududu katiyen geçmemişlerdir. 
lngiltere enerjik bir protestoda 

bulundu 
Londra, 26 a.a. - Öğleden sonra a

vam kamarasında Tiençin meselesi 
hakkında beyanatta bulunan B. Çem · 
berleyn demiştir ki : 
"- Tiençin'deki vaziyet değişmiş -

tir. İngiliz vatandaşları yeniden bir· 
çok fena muameleye maruz kalmıştır. 
Lort Halifaks bu mesele etrafında 
Japonya'nın Londra büyük elçisi B. 
Şigimisutya enerjik tarzda söz söyle
diği gibi Tokyo'daki büyük elçimiz 
B. Craigie japon hariciye nazırı nez
dinde enerjik protestoda bulunmuş 
ve bugünkü vaziyeti her bakımdan B. 
Aritaya ile münakaşa etmiştir.,, 

Hatay Anlaıması 

Meclise verildi 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

söz almış, şunları söylemiştir: 
"Hatay hakkındaki mukavelelerin 

tasdik ve tasvibini istiyen kanun la· 
yihası bugün Meclise takdim edilmiş
tir. Meclis riyasetinden alakalı 4 en
cümene havale buyurulmuştur. iş mü
him ve müstacel olduğu için bu 4 en
cümenin bir arada bu işi tetkik ede
rek süratle intaç etmeleri için müsa
adenizi rica edeceğim. Havale edilen 
encümenler şunlardır. Milli Müdafaa, 
Bütçe, Hariciye ve Dahiliye encü
menleri. Bunlardan muhtelit bir en -
cümen teşkiline müsaadenizi rica edi
yorum.,, 

Bu teklif kabul edilmiştir. 
Bugün saat on dörtte ilk toplantısı

nı yapacak olan muvakkat encümen, 
şu zatlardan mürekkeptir: 

Mümtaz Kaynak (Aydın) Zihni Ül
gen (Bolu), Fatin Güvendiren (Bur
sa), Fazlı Güleç (Bursa), Osman Şa
hinbaş (Edirne), General Zeki Soy
demir (Erzurum), Amiral Fahri En
gin (Samsun), Sinan Tekelioğlu (Sey 
han) Salim Altuğ (Erzurum) General 
Ahmet Yazgan (Urfa), Sırrı İçöz 
(Yozgat), General Osman Koptage1 
(Malatya), Hikmet Bayur (Manisa), 
Hamdi Yalman (Ordu), Durak Sakar -
ya (Gümüşane), Şükrü Esmer (İstan
bul), Halil Menteşe (İzmir), Reşat 
Mimaroğlu (İzmir), Tahsin Coşkan 
(Kastamonu), Muzaffer Göker (Kon
ya). 

Muvakkat enmenin bugün üzerin -
de tetkikler yapacağı kanun projesi
nin ismi şudur : Türkiye ile Fransa 
arasında imza edilen, Türkiye ile Su
riye arasındaki arazi mesailinin kati 
hallini mutazammın anlaşma ve mü
zeyyelatının tasdikine dair kanun la
yihasL 

Slovak ve Alman askei-leri 
arasmda arbede oldu 

İki taraftan 1 O ölü ve bir ~ok yarah var 
Vartova, 26 a.a. - Bratislava'dan Pa~ ajansına ~ildirildiyor: 
Slovakya'da Zilina'da ıılovak askerlerıyle bu fehırde bulunmak 

ta olan alman kıtaları arasında bir arbede çıkmıştır. 

"Ekspres Poranni" gaztesine göre 
her iki taraftan da 10 kişi ölmüş . v.e 
bir çok kimseler yaralanmıştır. Sıvı! 
halk Slovaklardan yana çıkarak al • 
man •askerlerinden bir kaçının silah • 

yaşasın serbest Slovakya, Almanlar 
dışarı", diye bağırmışlardır. 

lki alman papaSt tevkif edildi 
Bratislava : 26 a.a. - Slovak makam 

ları Zips mıntakasında ikisi alman pa-
larını almıştır. pazı olmak üzere 7 kişi tevkif etmiş -

ULUS 

Payas'taki hudut 
taşı Hall<evi 

müzesinde 
(Başı 1 ıncı sayfada) 

Hatay'ı ana vatandan ayıran hudut 
taşını kaldırmışlar, beraberlerinde ls
kenderun'a getirmişlerdir. Gençler, 
dünün acı ve müşahhas bir hatırası o
lan bu taşı halkevindeki kurtuluş mü
zesine koymuşlardır. 

Payasa' giden izci gençlerimiz ora
da balkın coşkun alkışları ve tezahür
leriyle karşılanmışlardır. Bu mesut 
hadise şerefine orada kurbanlar kesil
mış, şenlikler yapılmıştır. ~ençler 
buradan döndükten sonra Beylan, Kı
rıkhan ve Antakya'ya giderek bura -
!arda da gösteriler yapmışlar halk ta
rafından aynı heyecan içinde karşı
lanmışlardır. 

Kurtuluş sevinci Hatay'ın her ta
rafında her dakika artan bir hararet -
le devam ediyor. Şu anda Hatay'ın 
her tarafında bilhassa İskenderun ve 
Kırıkhan'da halk çılgın bir neşe için
dedir. Her yerde davullar, zurnalar 
çalmakta, milli oy~nlar ,?yna~makta, 
her vesile ile Ebedı Şef ın azız hatı
rası anılmakta, Milli Şef'e minnet 
duyguları haykırılmaktadır. 

B. Tayfur Sökmen'in beyanatı 

Hatay'ın mesut kurtuJuşu dolayı
siyle ihtisaslarını öğrenmek istiyen 
gazetecilere devlet reisi Antalya me
busu Tayfur Sökmen, beyanatta bulu
narak demiştir ki : 
"- Bugünkü vaziyet zaten kahra

man ordumuzun geçen sene 5 tem
muzda Hatay'a girişi ile filen tahak
kuk etmişti. Ben 24 ağustosta Hatay'a 
bir vatandaş sıfatiyle ve diğer arka
daşlarım gibi milli davamızın başarıl
masında çalışmak maksadiyle büyük
lerim tarafından gönderilmiştim. Sa -
yın yurttaşlarımın naçiz şahsıma gö;;
terdikleri teveccüh ve itimatla Ha
tay devlet riyasetine seçilmiştim. H~
kikatte Türkiye Büyük Millet Meclı
sinin bir azası ve cümhuriyet hükü
metinin bir memuru olarak vazife al
mış bulunuyordum. 

Ebedi Şel'le Milli Şel'e borçlu 
olduğumuz kutlu netice 

Temaslar ve 
konuşmalar ... 

(Başı ı. inci sayfada) 

Çarelerden biri imparatorluk 
piyasalarında türk mallarına 
mahreç bulmak! F&kat ya fiyat
larımız? Ya klering sistemi ile 
serbest alış veriş sistemi arasın -
daki rekabet? Büyük bir İngiliz 
muharriri cebinden bir amerikan 
Camel cigara paketi çıkararak 
yanındakine söyliyor: 

- Biliyor musunuz ki İngilte
re' de bu cigarayı içenlerin adedi 
her gün artıyor. Halbuki altında
ki yazıya bakınız: türk tütünü! 
Bu cigaralarm harmanında bir 
hayli türk tütünü var. Bizim ci
garacılarımız neden fikirlerinde 
ısrar etsinler? 

Türkiye, yüksek siyasi menfa
atlerinin hesabını yaparken, hiç 
şüphesiz, iktısadi me·nfaatlerinin 
muvakkat icaplarını düşünme
di. Biz hüriyetlerini satanlardan 
değiliz. Bu ne kadar doğru ise, 
bir memleketin siyasi menfaatle
rini tamamen bir ceph-ede, iktı -
sadi menfaatlerini tamamen ay
rı cephede muhafaza etmek nor
mal olmıyacağı da o kadar doğ
rudur. Her şeyi tecrübe etmek la. 
zım: görüştüklerimizin umumi 
düşüncesi bu! Nasıl? Bu sualin 
cevabını türk ve İngiliz mütehas
sısları verecekler! 

Temas ettiğimiz kimseler ara
sında yeni bir harp yaparak mih
ver tehlikesini uzun seneler için 
bertaraf etmek istiyen ancak iki 
kişi gördüm. Yani harp etmek te
şebbüsünü bizim tarafa almak is
tiyen ! Yüzde otuz kadar bu buh
ranın harpten başka çıkar yolu 
olmadığını zanneden bedbinlere 
rastgeldim. Gerisi, eğer sulh blo
ku sağlam teşekkül eder, ve bir 
harbin mihver için felaket olaca
ğı mukadder olursa, büyük faci
anın önleneceği kanaatindedir-

Bugünkü kutlu netice Ebedt Şef ler. Mihver devletlerine karşı 
Atatürk ile Milli Şefimiz kahraman collaboration imkanlarını kapa
İnönü'nün yüksek deha ve iradesi ile 

mak, yani onları intihar nevinbaşarılmıştır. Bu muvaffakiyetin ta-
hakkukunda büyük türk milletinin den de olsa bir harbe zorlamak 
sarsılmaz azmi, Büyük Millet Mecli- fikri onlar arasında revaç bulmu
sinin isabetli kararları. cümhuriyet yor. Rus anlaımasmın müşküla -
hükümetinin yüksek idaresi ve niha - tından bir kısmını, belki bu ka -
yet kahraman ordumuzun yenilmez naatte olanların şüphesi teşkil 
kudreti ve varlığı amil olmuştur. 20 ediyor. Almanya ile bir türlü an. 
yıllık hicran, acı bir rüya gibi geçmiş }aşılamamış olması bu sınıf ingi
ve artık tarihe mal olm~ştur. Büyük !izlerden çoğunun yüreğinde bir 
türk vatanının kopmaz bır parçası 0 - esef sızısı bırakmış olduğuna 
lan Hatay'ın. ana. yurttan ayrı k~~ma.~ şüphe yoktur! Karşı taraftaki 
sına zaten ımkan yoktu. Bugunku b l ·dd" h k"k 

w • çen er eme ı ıasınrn a ı ate 
varlıgımızın ebedı koruyucusu Mus- b' "f . v •• 

tafa Kemal 1336 nisanında Hatay'ın ır 1 tır,a old?gunu anlamak ıçın 
milli misaka dahil olup olmadığı hak- Londr8: da bırkaç sokak dolaş
kında kendisine çekilen Gaziantep n_ı~k, .b~r~aç şofr~ d~vretmek .ka
mıntaka kumandam binbaşı Recep fı. Bılakıs bu ıddıa, totalıter 
_ şimdi askeri temyiz azasından - devletler halkını, zaruri harp 
vasıtasiyle verdiği cevapta Hatay'ın fikrine alıştırmak için bir propa
milli misaka dahil olduğunu bildir- ganda parolası olarak telakki e
mek surüetiyle bize bu hakikati ilk dilmelidir. İngiltere hükümeti bu 
defa ı;nüjdelemişti. Ebedi Şef 923 telakki ile mücadele etmek için
martında A~ana'_yı _şereflendirdiğ.~ ~-a- dir ki şimdi bir propaganda ne -
man bu hakıkatı bır kere daha butun zareti kurmağa, ve radyolarını 
cihana karşı haykırmış ve kırk asır - seferber t w l G 
lık türk yurdunun esir kalmıyacağı - .... t"kle J:?eşe ça ışıydor.h. ene 

.
1

A t . t' goruş u erımız arasın a ıç rast 
nı ı an e mış ı. 1 d"v• · f"k' · • geme ıgımız ı ır, gevşetıcı 

Türk milletinin milli dava•ı 

Büyük kurtarıcı 936 ikinciteşrin 
birinci günü Büyük Millet Meclisi -
nin açılışında söylediği tarihi nutuk
la Hatay meselesini türk milletinin 
milli dav~ı yaptı. Ebedi Şef milli 
davayı bir an unutmamş, hasta halin · 
de Hatay'ın yanıbaşına kadar gele
rek milli mücadeleyi yakından takip 
eylemiştir. O son nefesinde bile Ha
tay'ı düşünmüş ve bu davayı yegane 
halefi 1nönü'ne emanet ederek müs
terihane ebedeyiete karışmıştır. Milli 
misakımızın tahakkuk ettiği bu mesut 
günü, sonsuz heyecanla kutlarken 
Ebedi Şef aziz Atamızın manevi hu· 
zurunda eğilir, Milli Şefimiz kahra
man lnönü'ye derin ve nihayetsiz say
gılarımı sunmakla şeref duyarım. 

Hatay artık ana vatanın değişmez 
sınırları arasına girmiştir. Bütün 
türk dünyanın bugün heyecanla kut
ladığı bu mutlu günü büyük milleti -
mizin bir ferdi gibi ben de hudutsuz 
bir sevinçle kutluyor ve aynı derin 
heyecanla yaşıyorum.,, 

Hava Kurumuna teberruda 
bulunan hataylt karde§lerimiz 

Antakya, 26 a.a. - Dörtyol'daki 
portakal bahçelerini hava kurumuna 
teberrü eden Nazif Bilgen'le Hatay 
ziraat bankası genel müdürü Cevat 
Selçuk'a verilen gümüş madalya ve 
beratları başkonsolosumuz tarafından 
merasimle kendilerine verilmi~tir. 

nikbi-nliktir. lngiltere halkı al
danmak hastahğından kendini 
tedavi etmiştir. 

Bu tedavide Munich'in hiHesi 
nasıl inkar olunabilir? Bu bakım
dan, Chamberlain'i yalnız sulh 
için her fedakarlığı kabul etme
ğe hazır olan bir devlet adamı 
değil, kendi milletini harbe ka
rar vermeğe sevkeden bir politi
kacı olarak telakki etmek de 
kağbil olabilir. Munich kadar, 
Fransa ve İngiltere' ye acı, hatta 
zelilane gelen bir tecrübe dahi 
iflas etmemiş olsaydı, mecburi 
hizmetin kabul edilmesine imkan 
var mı idi? 

Mihver, sulh için en .müsait te
mayülü nevmit etmeğe muvaf • 
fak olmuştur. Chamberlain'den 
daha beyaz adam icat edilemez. 

F. R. ATAY 

İstanbul'un ekmek işi 

Söylendiğine göre Hlinka'nın doğ - tir. Bunlar, halkı macar milli marşı 
duğu Ruzemberk şehrinde de buna söylemeğe mecbur ediyorlardı. Mın - Slovak makamları buna nihay~t ver -
benzer bazı hadiseler cereyan etmiş· takada mütemadiven hükümet aley - mek için sıkı tahkikat ve tevkıfat yap 
tir. Şehir halkı, sokaklardan geçerek: hinde beyannameler dağıtmakta ve maktadırlar. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi -
ye iktisat istişare komisyonu beledi -
yede bugün iktisat müdürü Bay Saf -
fetin başkanlığında bir toplantı yap -
mıştır. Bu toplantıda İstanbul fırıncı -
]arının murahhasları da bulunmuş -
!ardır. Bu toplantıda ekmekçilerin be
lediye tarafından konulan narhın az -
lığından şikayetleri dinlenmiştir. Ö • 
nümüzdeki perşembe günü gene bu 
mesele hakkında bir toplantı yapıfa 
rak ekmek işi tetkik olunacaktır. 

-7-

Devlet Deniz yolları ve devlet 
limanlar1 Umum Müdürlükleri 

Denizbak'ın 
• 

yerıne 

1 temmuzda faaliyete geçiyor 
( Ba~ı 1 incı sayfada) 

Uzak seferler, yakın seferler ( A
kay ve İzmir körfez vapurları) gemi 
kurtarmak, kılavuzluk ve romorkör
cülük, şilepçilik, Haliç fabrika ve ha
vuzları, İstinye doklan, Van gölü iş
letmesi. .. 

Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün vazifeleri 

Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün vazifelerine dair hiz
metler de şunlardır: 

İstanbul limanı (palamar ve şa
mandıralar, Haydarpaşa limanı, İzmir 
limanı, Trabzon limanı, Mersin lima
nı, fenerler, radyofarlar (telsizlerle 
gemilere işaret verme ışi), deniz işa
retleri, tahlisiye, işaretleri ... ) 

Bu iki umum müdürlüğün eski 
bünyelerini teşkil eden bu hizmetler
den başka devlet denizyollarmın, ta
rife, hasılat, teftiş, muhasebe, malze
me, hukuk, zat işleri, işletme yani ha
reket, yük, yolcu ve kamara hizmetle
ri ve fen heyeti yani teknik büro, 
fabrika, havuz ve dokların idaresini 
tedvir edecek yardımcı heyetleri var
dır. Keza devlet limanları işletme u
mum müdürlüğünün de muhasebe, 
levazım, hukuk, zat işleri, sıhat işle

ri, fen dairesi, liman hizmetleri, iske
leler; kıyı emniyeti ve teftiş işlerini 
görecek teşekkülleri vardır. 

Denizbank memurları 
Denizbank memurlarından sureti 

umumiyetle açıkta kalan yoktur. Bun
lar yeni teşekkül eden umum müdür
lüklerin kadrolarına alınmışlardır. 

Yalnız perakende suretiyle yerleşti

rilmeleri teahhur etmiş olan bazı me
murlar bulunabilir. Bizim takip etti
ğimiz teşkilat usuliyle denizbankın 

teşkilatı arasında esas itibariyle fark
lar vardır. 
Denizbankın tasavvur ve tatbik et • 

mek istediği bankacılık işleri tama
men bu iki müdüriyetin meşguliyet 
sahasının dışında kalmıştır. Dolayı

siyle bankacılık hizmeti için alınmış 
olan bir takım memurlar daha evel ve 
bilahare başka hizmetlere çekilmiş 

}erdir. Kanunun maddei mahsusasına 

göre denizbankın bankacılığa ait olan 
muamelatı, teşkil edilecek bir heyet 
tarafından tasfiye olunacaktır. 

Bütçeler 

Yeni teşkil edilen iki umum mü
dürlüğün bütçeleri yekunu denizban
kın son defa hazırlıyarak gönderdiği 
bütçe yekunundan 200.000 lira nok
sandır. Devlet demiryolları ve kara 
servisi ile deniz yollarının servisle
rinde tarife cihetinden biribirine nis
beti olanları tek bilet ve yahut mın
taka biletleri ihdas etmek suretiyle 
birleştirmek ve amme hizmetinde ko
laylıklar tesis etmek Münakalat 
Vekaletinin esas vazifelerinden biri · 
ni teşkil eder. Mesela ilk iş olmak ü -
zere İzmir şimendifer nakliyatı ile 
deniz nakliyatını birleştirerek tek bi
let usulünü tecrübe edeceğiz. Şüphe-

siz bunda gaye halkın menfaatini te
min etmek olacaktır. 

Bundan sonra münakalatın her şu
besinde bir intıbak, ve kül halinde bir 
ordinasyon esası araştırılacaktır. 

Memlekette feyizli ve şümullü bir 
deniz ticareti kurabilmek için, onun 
esas anasırını teşkil eden mektep, fab
rika ve havuzları nazarıdikkate almak 
ve bunlara yeni bir hayat ve faaliyet 
verebilmek Münakalat Vekaletinin e
sas vazifesini teşkil eder. 

İstanbul limanı iç denizlerin uğ
rak bir sahadır. Burada kurabileceği 

miz kuvetH havuz ve fabrikalar bizim 
ihtiyaçlarımızı temin ve tamir zaru
retlerini halledebileceği gibi ecnebi 
vapurlarının geliş ve geçişinde tamir 
işlerini yapabilmek fayda ve menfa
atini dahi temin edeceği mutlaktır. 

Bu suretle bahri ticaret gayemizin 
hedefi, cümhuriyet devrine daha el
verişli bir surette istihsal edilmiş o • 
lacaktır. 

Münakalat Vekaleti, işte böyle bir 
arzu ve emelle, bu işlerin husulüne 
doğru ehemiyetli bir vazifeyi üzerine 
aldığı kanaatindedir. 

Feribot işi 

Feribot işi hakkındaki kanun l!yi· 
hası ait olduğu encümenlerde mü.za • 
kere edilerek bütçe encümenine gön
derilmiştir. Bütçe encümeninde de 
bugünlerde müzakeresi yapılarak met 
lise sevki mümkündür. Bu işin bu se
ne başlanması ve gelecek sene nihaye
tine kadar bitirilmesi mukarrerdir. 

H avayollart 

Mevcut İzmir, Adana ve Ankara 
hava yollarından başka, yakında Sam
sun bava yolu da açılacaktır. Kuvetli 
makinelerle mücehhez altı yeni tay
yare daha almak üzereyiz. Bunlar da 
geldikten sonra Diyarbakır, Erzurum, 
Tahran ve Bağdat'a kadar uzun se
ferler yapılacaktır. 

Tele/on hatları 

İstanbul - Ankara arasındaki tele· 
fon muhaberatını daha kolaylaştır

mak maksadiyle mevcut sekiz devreye 
dört devre daha ilave edilrniş, bun
ların da tecrübeleri yapılmıştır. Ya • 
kında on on iki devre birden işlemei:e 
başlıyacaktır. 

Beynelmilel telefon hattı da Suri· 
ye detaletiyle Mısır'a bağlanmış bu-
lunmaktaJır . ., , 

Rü§tii Sezginoğlu 

Heybeli adadaki 

çamlar gene tutuştu 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Heybeli 

adada deniz kıyısında 30 metre mu -
rabbaı bir yerde çöplerin üzerine dal· 
ğınlıkla atılan bir sigaradan yangın 

çıkmış ve ada çamları tutuşmuştur. 

Yangın görülerek vaktinde alınan 

tertibat sayesinde söndürülmüş, ve bu 
suretle Heybeliada büyük bir yangın
dan kurtarılmıştır. 

Prof es yon eller arasında 

Güreş müsabakaları 

Mülôyim 
rakiplerini 

Kara Ali ecnebi 
mağlup ettiler 

ve 
tuşla 

Profesyonel güreş müsabakaları pazar akşamı Taksim Stadyo
munda 2500 kadar bir seyirci kütlesi önünde yapıldı. Havanın 
fazla sıcak olması dolayısiyle seyirci miktarı fazlayı bulmamıştı. 

Eveıa güreşçiler halka takdim edil
diler. Takdim merasimini müteakip 
ilk olarak Adapazarlı Servet ile Be · 
şiktaşlı Mustafa tutuştu. 20 dakikalık 
durgun bir güreşten sonra Adapazarlı 
Servet hükmen galip geldi. 

İkinci güreş Çatalcalı Recep ile ara 
bacı Mehmet arasında idi. Mehmet üs
tün bir güreş neticesi tuşla galip gel
di. 

Üçüncu güreşte Karamürselli Ah -
met ile Karacabeyli İsmail berabere 
kaldılar. 

Dördüncü karşılaşma Edirneli Sü -
leyman ile İzmirli Hüsnü arasında i
di. Edirneli Süleyman çok faik güreş 
çıkararak 14 cü dakikada tuşla galip 
geldi. 

Mülayim Polonyalıyı tuşla yeneli 

çekişme halinde ve Mülayimin ağır 

basmasiyle devam eden güreşin 46 cı 
dakikasında Polonyalının yüzü koyun 
yere düşmesinden istifade eden Müla 
yim ayağı ile Polonyalının beline ba
sarak incitti ve bu vaziyette güreşi 

tuşla kazandı. 

Kara Ali de Hintliyi mağlup etti 

Bundan sonra Kara Ali ile Kasem 
Taneri adındaki Hintli güreşçi tutuş
tular. Kara Ali faik bir güreş çıkarı -
yordu. 40 cı dakikada Hintliye tuş yap 
tı. Hakemin de aynı şekild~ki kararı -
na Hintli güreşçi ve yan hakemleri i
tiraz ettiler. Orta hakemi tuş oldu -
ğunda israr etti. Ve neticede Kara A
li galip ilan edildi. 

Son güreşi teşkil eden Babaeı;kili 

İbrahimin rakibi Bulgar Kriştanof Rel 
Sıra ecnebi pehlivanlarla yapılacak memişti. Bulgar güreşçi danışıklı. gü

karşılaşmalara gelmişti. İlk olarak reş yapmak istediğinden ve bu teklifi 
ringe çıkan Mül2.yim ile polonyah kabul edilmediğinden gelmediği ilan 
'Tensviski oldu. Müs,.bak::\ oldukça çe edil rH \'e Babaeskili İbrahim &alip sa-

ı tin bir şekilde başladı. 4!> dakika bir yıldı. 



lup muvakkat teminatı 7131 lira 97 
Kr. 

3 - Ekıiltfneıi 13. 7. 1939 per§embe 
günü saat 15,30 dadır. 

4 - Ekıiltmeyc gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

.. ·· t ıs k · ı 1 k birlikte ihale gün ve uatinden en geç Dural Tramp fmm ahnacak g~nu saa d te v~ at satın ama O• bir ıaat evetine kadar teminat ve tek-

Milli Müdafaa V. mı3syonşunrta yapı_ ahca tı~: k . lif mektuplarını İstanbul Lv. amirli • 
M M V k

A • s - a namesı er gun omııyon VO k o o 

. . e aletı atm Alma Ko- d .. Ul bil. &ı satın alma omısyonuna vcrmelerı. 
misyonundan : a gor e ır. (2591) 12564 

. 4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy-
Keten iplik ahnacak 1 - Bır adet _Dural ~ramp furunu le birlikte ilk teminat mektup veya Sıg'"' ır eti alınacak 

kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konul- makbuzlariylc muayyen 1aattc komi•· 
muştur. Muhammen bedeli 15.000 lira yona gelmeleri. (2600) 12573 M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Dört kalem keten kanat ipliği 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
2400 lira olup ilk teminat miktarı 180 
liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 29. 6. 939 per
§embe günü saat 15 de vekalet satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vcsaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariylc muayyen saatta komisyon 
da bulunmaları. 

(2221) 12222 

Seyyar Etüv allnacak 

olup ilk temniat miktarı 1125 liradır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 16. 8. 

939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
Jarını ihale saatinden en geç bir saat 
eveline kadar makbuz mukabili komis 
yona vermeleri lazımdır. 

(2S96) 12569 

Taılama tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

... 
Levazım Amirliği 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 

esseseleri ihtiyacı için 16.000 kilo toz. 
teker açık eksiltmeye konmuttur. 

2 - Tahmin bedeli 4480 lira olup 
muvakkat teminatı 336 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alnıa Komisyonundan : 

1 - 239350 kilo sığır eti K. zarfla ek 
ılitmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 78985 lira 50 ku-
ru§ olup muvakkat teminatı 5199 lira 
27 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 13. 7. 1939 perşem
be günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Tophane lıt. Lv. a -
mirliği satın alma komisyonuna verme 
leri. (2S92) 12565 

Et ahnacak 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

me günü 2490 sayılı kanunun Z, 3 ün- Ankara Levazım Amirliği Satın 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy Alma Komisyonundan : 

miıyonundan : 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 1 - Kapalı zarf usuliyle 3 adet ta1-
lama tezgahı satın alınacaktır. Mu -

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
le birlikte Ankara Lv. amirliği ıatın 1 - Ankara garnizon birlik ve mü-

(195.000) yüz doksan beş bin lira 0 _ hammen bedeli 36.000 lira olup ilk te- alma komisyonuna gelmeleri. esseseleri iktiyacı için 6000 ila 8000 

minat miktarı 2700 liradır. 
lan yüz elli tane yerli veya yabancı 2 - Kapalı zarfla eksiltmeıi 17. 8. 

(2280) 12241 kilo koyun eti ve 15000 ila 20000 kilo 

mamOlatından olmak üzere seyyar e-
tüv kapalı zarf usuliyle satın alına- 939 perşembe günü saat 15 de vcklilet 

Ek 
., 11ğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 

Si tme İfônı 2 - Taliplerin tcminatlariylc birlik 

Caktır. satın alma komisyonunda yapılacak -

ılk · b. b " tır. Al 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - temınat 11000 on ır ın 3 Ş • 80 k k bı" ma Komisyonundan : · · ı - artnamesı 1 uruş mu a • 
Iıra olup şartnamesı 975 kuruş karşı ı- 1. d h .. k . d n alınabilir 1 - Sürbehan garnizonunun eylül 
~ d M M y ı K d ın e er gun omısyon a . 
gın a . . . atın a ma o. an a- 4 _ İsteklilerin kanunun iki ve il- b~şından haziran 940 sonuna kadar bir 
lınır. . . çüncU maddelerinde yazılı vesaikle mılyon altı yüz elli bin kilo tezeği 

3 - Evelce bedeli m~kabılınd_: birlikte ilk teminat ve teklif mektup • kapalı zarfla ckııiltmeye konmuttur. 
prtnamc almış olanlar komısyona mu 

1 
"h 1 t" d b" 2 - Tahmin bedeli 16500 lira olup 

d·ı d" arını en geç ı a e saa ın en ır saat 
racaatla şartnamede ta ı e ılen kısım 1. k d komı"syona kb muvakkat teminatı 2237 lira 50 kurut-•. . . eve ınc a ar ma uz mu-
ları oğrenebılırler . k b"l" 1 · 1,:, d tur . a ı ı verme erı i:l.Zım ır. · 

4 - Eksıltmc 3 ağustos 939 perşcm- (2597) 12570 3 - Eksiltmesi 29.6.1939 perıembe 
be günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. günil saat 16 dadır. 

satın alma Ko. da yapılacaktır. Pla"nya tezga"'hı alınacak 3 - Eksiltmeye gireceklerin ekıilt-
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni me günU 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un-

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve cü maddelerinde sitcnilen belgeleriy-
üçüncil maddelerinde yazılı belgeler- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- le birlikte ihale gün ve saatinden en 
le bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol- misyonundan : geç bir saat evelinc kadar teminat ve 
duklarına dair olan vesikalarını tek- 1 - Bir adet pılanya tezgihı kapalı teklif mektupları Ağrı satın alma ko-
lif mektuplariyle birlikte eksiltme sa- zarf usuliylc satın alınacaktır. Muham misyonuna vermeleri. (2278) 12253 
atinden bir saat eveline kad~- teklif men bedeli 30.000 lira olup ilk temi • 

Sığır eti alınacak mektuplarını Ankara'da M. . V. sa- nat miktarı 2250 liradır. 
tın alma Ko. na vermeleri. 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi ıs. 8. 

(2353) 12342 939 pazartesi gilnü ıaat 11 de vekllet 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

1
. r ı· 1 k k satın alma komisyonunda yapılacak • 
s er 11asyon a ımı a ı aca tır. 1 - Erzincan garnizonu ihtiyacı 

için 160.000 kilo sı~ır eti K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

3 - Şartname l her giln komiayon
M. M. VekAleti Satın Alma Ko- dan 150 kuruş mukabilinde alınabilir. 

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

misyonundan : 4 - İsteklilerin kanunun iki ve il -
1- Tahmin edilen fiyatı 500 lira çilncü maddelerinde yazılı vesaikle 

olan bir takım İsterlizasyon tımı ka birlikte ilk teminat ve teklif mektup 
palı zarf usuliyle satın alına aktır. larını ihale saatinden bir saat eveline 

3 - Eksiltmesi 3.7.939 puarteıi 

günü ıaat ıs tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ekıilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2,3 ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale giln ve saatinden en 
geç bir saat evvelin kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzincan satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

2 - Eksiltme 15 Ağustos 939 salı kadar komisyona makbuz mukabili ver 
günü saat 11 de Ankara'da._ M. V. meleri lazımdır. (2598) 12571 
satın alma Ko. da yapılacakt r 

3 - İlk teminat 562 lira O kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz ol 
gün öğleden sonra M. M. V. 
ma Ko. dan görülür. 

k her 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanuntAn 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belge erle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan o dukla
·.mna dair vesaikle birlikte tc if mek 
tuplannı eksiltme saatinden bebem • 
hal bir saat evetine kadar A ara'da 
M. M. V. satın alma Ko.na ve elcri. 

(2S93) 12 66 

Elektro Kardiyograf ci 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Ahn 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edile 
8000 lira olan altı adet elektr 
yograf cihazı kapalı zarf usul 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14. Ağustos S 
tesi günü saat 11 de Ankara 
satın alma Ko da yapılacaktı . 

3 - tık teminat 600 lira oh 
me her gün öğleden sonra r 
satın alma Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye g irecekler 
teminat ve 2490 sayıl kanunu 
cü maddelerinde yazılı belge 
gibi işlerle meşgul tüccardan 
rına dair vesikları ile bir lik 
mektuplarını eksiltme saatind 
hemhal bir saat cveline kada 
da M. M .. satın alma Ko. r e 
vcrm~Jeri. (2594) 12 

Şişe ah naca 

11 

Ko-

e sa -

pazar 
M. V. 

art na 
M. V 

anuni 
ve 3. 

le bu 
Jdukla 
teklif 

nkara 
liğine 

7 

M. M. Vekaleti Satın Ama Ko
risyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fi a ı 4200 
lira olan on iki bin adet cam kapaklı 
iI~ç ıtşesi 14. Ağustos 939 artesi 
r,:ına saat 10 da Ankara'da r M. V. 
satın ~lma Ko. da satın alınac 

./. - İlk teminat 325 lira olu 
meal her gün öğleden sonra Ji 
rUlUr. 

J - Eksiltmeye girecekler kanunni 
teminat ve bu gibi işlerle meş ul tile -
carı:ıan olduklarına dair vesH alan ile 
b4cli'kte eksiltme gün ve saainde M. 
M . V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2S9S) 12568 

Makkap tezgôhı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 3 adet mak 
kap tezahı satın alınacaktır. Muham -
men bedeli 6000 lira olup ilk teminat 
miktarı 450 liradır. 

Şartnamesi ve evsafı kolordunun tek 
mil garnizonlarında mevcuttur ve ıy
nidır. Her yerde ve her gün görUlebi· 
lir. (2388) 12356 

Taze fasulye ahnacak 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 16. 8. Ankara Levazım Amirlifi Satm 

939 çarşamba günü saat 11 de vekalet Alma Komisyonundan : 
satın alma komisyonunda yapılacak - 1 - Ankara garnizon birlik ve mü • 
tır. esaescleri ihtiyacı için 55.000 kilo taze 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- fasulya K. zarfla ekıiltmeye konmuı-
da görülebilir. tur. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü· 2 - Tahmin bedeli 7150 lira olup 
çüncü maddelerinde yazılı vcsaikle muvakkat teminatı 536 lira 25 Kr. 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup- 3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartui 
!arını ihale saatinden bir saat evetine günü saat ıs dedir. 
kadar komisyona makbuz mukabili 4 - Ekıiltmeye gireceklerin ekıilt-
verme leri. (2599) 12S72 me giinü 2490 .ayıl kanunun 2, 3 üncü 

Makkap tezgôhı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

ı - İki adet makkap tezgahı açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3400 lira olup ilk 
teminat miktarı 255 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 15. 8. 939 salı 

maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale giin ve aaatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2472) 12445 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - 273S80 kilo koyun eti K. zarfla 

eksiltmeye konmuıtur. 
Tahmin bedeli 117.639 lira 40 Kr. o-

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan 

Lüleburgaz ıüvari tiimen birliklerinin iki taksitte ve birlikler anbarları
na teslim şartiyle senelik Yulafı kapalı zarf usuliyle ekıiltme yapılıp mu -
kaveleye bağlanacaktır: Evsaf ve şartları komisyondadır. İsteklilerin aşağı
daki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir aaat evvel kanuni 
vesikalariyle teminat ve teklif mektuplarını komisyon başkanlığına vermiı 
bulunacaklardır. 

Miktarı M. Bedeli 
Birlik İsmi Cinsi 

Tümen anbarı Yulaf 
Mer. Sv. Alayı ,, 
Babaeski ., ., 

,, Topçu 
birlikleri ,, 

Hayrabolu Sv. A. ,. 
Kaynarca ., ,, 

Kilo Lira Kr. 

180000 9450 
54SOOO 28612 50 
740000 38850 

940000 49350 
940000 25725 
545000 29975 

(2605) 
İlk teminat 

12578 

Lira Kr. Ekı. şekli tarihi saati 

708 75 Kapalı 13-7-939 11 
2145 97 " 13-7-939 11 
2913 75 .. 13-7-939 11 

3701 25 .. 13-7-939 11 
1929 38 .. 13-7-939 15 
2248 50 " 

13-7-939 15 

te 30. 6. 939 cuma günü saat 10 da An
kara Lv. amirliği satın komisyonuna 
gelmeleri. (2601) 12574 

Kömür satışı 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara askeri furunda mevcut 

4000 kilo yanmış kömür arttırma sure 
tiyle satılacaktır. 

2 - Taliplerin 30. 6. 939 cuma gün 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın 

alma komiıyonuna gelmeleri. 
(2602) 12575 

Çamaıu sodası ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu için 500 kilo çama

ıır sodası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 29. 6. 939 cuma gilnti 
saat 10 de teminatlariyle birlikte ıın -
kara Lv. amirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (2603) 12S76 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Tümenin Çatalcadaki alayı ih

tiyacı için 70.000 kilo ve Çerkeıkö -
yündeki alayı ihtiyacı için 62.000 kilo 
ıığır eti kapalı zarf uıuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme Çatalcada 
tlimen karargahında komisyon odasın
da yapılacaktır. 

2 - İhale Çatalcadaki alay için 
13 temmuz 939 çar14mba günü ıaat 11 
de. 

Çerkesköydeki alay için ayın gün 
saat on beıtedir. 

3 - Çatalcadaki alay için alınacak 

etin tahmin edilen tutarı 18900 ve ilk 
teminatı 1418 lira. Çerkezköydeki alay 
için alınacak etin tahmin edilen tuta
rı 16740 ve ilk teminatı 1256 liradır. 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden 
bir saat evci Çatalca için saat 10 na ve 
Çerkesköy için saat 14 de kadar tek • 
lif mektuplarını komisyona vermiş 
bulunmalıdır. 

S - Her iki ete ait şartname ve ev -
safları tatil günleri hariç her komis • 
yonda görülebilir. (2604) 12577 

Et ve odun alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Sarıkamışın eylül 939 başından 

Temmuz 940 sonuna kadar ihtiyacı o
lan 155.000 kilo sığır eti alınacaktır. 

Tahmin bedeli 26350 lira ve ilk temi -
natı 1976 lira 25 kuruştur. 

2 -Karsın eylül 939 başından Tem
muz 940 sonuna kadar ihtiyacı olan 
140.000 kilo sığır eti alınacaktır. Tah
min bedeli 22400 liradır. İlk teminatı 
1680 liradır. 

3 - Sarıkamışın Ağustos 939 başın
dan haziran 940 sonuna kadar ihtiyacı 
olan 3.500.000 üç milyon beş yUz bin 
kilo çam odunu alınacaktır. Tahmin 
bedeli 31500 lira ilk teminatı 2362 lira 
SO kuruştur. 

4 - Karsın ağuıtos 939 başından ha 
ziran 940 sonuna kadar ihtiyacı olan 
üç milyon kilo çam odunu alınacak -
tır. Tahmin bedeli 39000 lira ilk temi
nat 292S liradır. 

5 - Sığır eti 13. Temmuz 939 perşem 
be günü saat dokuzda ve odunun aynı 
giln saat on otuzda kapalı zarfla Sarı
kamıı mıntaka levazım satın alma ko
miıyonunda yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları bu saatten 
bir saat evcl komiıyona verilmiş ola -
caktır. 

7 .- Şartları ve evsafı Dokuzuncu 
kolordu tarafından 374 sayılı kitap 
her garnizonda ve her zaman görüle-
bilir. .(2606) 12579 

Askeri Fabrikalar 

1000 metre mikabı ceviz 

tomruğu ahnacak 
Mü-

duklarına dair Ticaret odası vesikasi)' 
le mezkQr gün ve saatte komisyon:ı 
müracaatları. (2515) 12488 

3 ton Difenilüretan ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satm Alma 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9150) lira o· 
Ko- lan 3 ton Difenilürctan Askeri Fabri .. 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira 
olan 1000 metre mikabı ceviz tomruğu 
Askeri Fabrikalar umum müdürlilğil 

merkez satın alma komisyonunca 10. 

katar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komiıyonunca 14. 7. 1939 c1111a 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edile· 
cektir. 

7. 1939 pazartesi günü saat 14,30 da Şartname parasız olarak komisyon • 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname dan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
(2) lira mukabilinde komisyondan ve- nat olan (686) lira (25) kuruş ve 2490 
rilir. Taliplerin muvakat teminat olan numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
(3.000) lira ve 2490 numaralı kanunun deki vesaikle komisyoncu olmadıkla • 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko . rına ve ve bu işle alakadar tüccardan 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a . olduklarına dair Ticaret odası vesika· 
lakadar tüccardan olduklarına dair Ti aiyle mezkur gün ve saatte komisyo • 
caret odası vesikasiyle meıkClr gün ve na müracaatları (2Sl6) 12489 
saatte komisyona müracaatları 

(2376) 12419 

100 ton Avrupa Linters 

pamuğu ahnacak 

5 kalem vidamn muhammen 

bedeli hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü• 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- misyonundan : 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- 10. 7. 939 pazartesi günü saat 15,30 
misyonundan : da pazarlıkla ihale edilecek olan bet 

Tahmin edilen bedeli (45.000) lira kalem vidanın muhammen bedeli 21. 
olan 100 ton Avrupa Lintcra pamuğu 6. 1939 tarihli gazetede yalnış olarak 
Askeri Fabrikalar umum mildürlüğü 22.000 lira ve muvakkat teminatı da 
merkez satın alma komisyonunca 10. 1650 lira olarak çıkmıştır. 
7. 1939 pazartesi günü saat 16 da pa • Şartnamede olduğu gibi muhaın • 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname men bedelinin (2200) ve muvakkat 
(2) lira (25) kuruş mukabilinde ko · teminatının da (165) lira olduğu il!fl 
misyondan verilir. Taliplerin muvak · olunur. (2519) 12491 
kat teminat olan (3375) lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları · 
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez · 
kOr gün ve saatte komisyona müraca · 
atları. (2377) 12420 

S ton il No. h sanlralit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 5 ton 11 No. lı Santralit Askeri 
Fabrikalar umum müdürlUğil merkez 
satın alma komisyonunca 12. 7. 1939 
çarşamba gUnil saat 15 te pazarlıkla i
hale edilecektir. 

Yevmiye asgari 500 ve azami 

1500 kilo destere ve kaba 
talaı sahıı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Azami ve asgari miktarı yukarıda 
yazılı talaılar Aıkeri Fabrikalar u • 
mum müdürlüğü merkez ıatın alma 
komisyonunca 17. 7. 1939 pazartesi gii 
nü sat 14.30 da açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Beher kilosunun tahmini 
bedeli (SO) aantimdir. Şartname para· 
sız olarak koıniıyondan verilir. Talip• 
!erin muvakkat teminat olan (196) 1i • 
ra (88) kurut ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mcz .. 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (693) lira (75) kuruıu ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde- kur gün ve saatte komisyona mliraca "' 
!erindeki veaaikle komiayoncu olma • atları. (2607) 12580 

dıklarına ve bu igle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası ve- 197 5 adef bOJ benzin tenekesi 
sikasiyle mezkOr gün ve ıaatte komiı-
yona müracaatları. (245S) 12428 sahlacak 

19 ton petrol ahnacak Aıkeri Fabrikalar Umum Mü• 
dürlüiü Merkez Satın Alma K~ 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- miıyonundan : 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· Beherine 10 kuruş bedel tahmin e • 
misyonundan : dilen 1975 adet boş bezin tenekesi As .. 

Tahmin edil~n bedeli (4750) l.ira O· keri Fabrikalar umum müdürlüğü 
lan 19 ton petrol Aıkcri Fabrıkalar merkez .atın alma komisyonunca 30. 
umum müdürlüğil merkez satın alma 6. 1939 cuma günü saat 16 da açık ar· 
komisyonunca 28. 6. 939 çargamba gü- tırma ile satılacaktır. 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecek- . 
tir. Şartname parasız olarak komisyon Şartn~ı:ıe par.asız .olarak komısyo~-
dan verilir. Taliplerin muvakkat te _ dan verılır. Talıplerın muvakkat temı
minat olan (356) lira (25) kurut ve na olan (14) lira (82) kuruş ve 2490 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele - s~yılı ~anunun 2 ve ~.' maddelerinde· 
rindeki vesaikle komisyoncu olma _ kı. vesaıkle. mezkOr gun ve saatte ko
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar . mısyona müracaatları. (2608) 12581 

dan olduklarına dair Ticaret odası ve· 
•ikasiyle mezkcır gün ve •aatte komis· 5 ton Ferro - Molipten. 

14250 Kg. Sutkostik 

yona müracaatları. (2461) 12432 

6 ton Silico - Mangan. 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma K~ 
misyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko olan beş ton Ferro - Molipten ve 6 
misyonundan : ton Silico - Mangan Askeri Fabrika -

Tahmin edilen bedeli (2138) lira o- lar umum müdürlüğü merkez satın al· 
lan 14250 Kg. Sutkostik Aıkeri Fahri- ma komisyonunca 17. 7. 1939 pazar
kalar umum müdürlüğü merkez satın tesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale 
alma komisyonunca 14.7.939 cuma gü- edilecektir. Şartname parasız olarak 
nü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edile- komisyondan verilir. Taliplerin mu -
cektir. vakkat teminat olan (1125) lira ve 
Şartname parasız olarak komisyon- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerin 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi- deki vesaikle komiıyoncu olmadıkta -
nat olan (160) lira (35) kuruş ve 2490 rına ve bu işle alakadar Tilccardan ol
nu~aralı ~anunun _2 ve 3. maddelerin-, doklarına da~r Ticaret odası ve~ikasiy 
dckı vesaıklc komısyoncu olmadıkta • le mezkur gıin ve saatte komısyona 

rına ve bu i le alakadar tüccardan ol • müracaatları. (2609) 12582 

Beş kalem vida ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 

misyonundan : 
Merkez Satın 

3000 Paket 5 X SOmm. Dip vidası. ) 
5000 ,, 5,5 X 35 ,, Kuşak ,, ) 

Alma Ko 

2000 ,, 6 X 40 ,, Kulp ,, ) Beher pakette 144 
2500 ,. 4 X 20 ,, Menteıe vidası ) adet olacaktır. 

100 ,, 5 X 4S ,, Sandık ., (Pirinç) ) 
Tahmin edilen bedeli (2200) lira olan yukarda yazılı beş kalem vida 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
10-7-939 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komiııyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (165) 

lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu itle al!kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. (2500.) 12492 



27. 6. 1939 

Adliye Vekôleti 1 

Sömikok Kömürü ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 1. - Vekalet ve temyiz binaları ka -
~tıfcrleri ihtiyacı için alınacak olan 
~S :~n yerli türk antrasiti sömikok 
) llıuru kapalı zarf usuliyle eksiltme
' konulınuıtur. 
,/-Eksiltme 10. 7. 939 tarihine mü
~ıf pazartesi günü saat on beşte An-

ada temyiz binasında vekalet leva
~llı \1e daire müdUrltiğü odasında top
) 11at\ eksiltme komisyonu tarafından 
apılacaktır. 

lb 3 ._ İstekliler bu hususa ait §artna
~ '~.i vekalet levazım ve daire müdür· 
Clltıden parasız alabilirler. 

kAlete gönderilecek nüshanın makina 
ile yazılması ve türkçeye tercüme 
metninin, orijinal metnin beher say -
faıiyle karşılıklı tanzim edilmesi 
şarttır. 

5 - Hazırlanacak tercümeler, en 
geç müsabakanın hitam tarihi olan 
15.Vl.1941 tarihine kadar maarif ve -
kaleti Ar genel direktörlüğüne teslim 
edilmiş olacaktır. 

6 - Bu müsabakaya iştirak etmek 
istiyenlerin, adlariyle sarih adresleri
ni maarif vekaleti Ar genel direktör
lüğüne yazı ile bildirmeleri ilan olu • 
nur. (2160) 12297 

·s;~atve lçtimaiM. V. 

Afiş bastınlacak 
tt,.·i- Kömürün beher tonu için tah -
111 edilen bedel yirmi bet liradır. Sıhat ve içtimai Muavenet Veka· 

~ s_ Eksiltmeye iştirak edecek olan Jetinden : 
) ttklilerin bedeli muhammenin % 1 - Halk sağlık propagandası için 
d.S lu niııbetinde olan 685 lirayı nak • nümuncleri vekalette mevcut (10) cins 
~t"4 veyahut devletçe nakit makabi - renkli afişin beherinden onar bin adet 
d ~de kabul edilen tahvilatı mal ııan - olmak üzere ceman (100.000) adedinin 

1fırıa teslim etmiş olduklarına dair bastırılması kapalı zarf usulü ile ek • 
~an sandık makbuzlariyle teklif mek- ailtmeye konulmuştur. 
}lar1n1 havi mühürlü zarflarını ek • 2 - Bu iş için tahmin edilen fiyat 
~t l' k ( ~ trıe saatinden bir s~t eve ıne a: 7.500) liradır. 
r lcomiııyon riyasetıne vermelerı, 3 - İhale sıhat ve içtimai muavenet 

~ıradan teklif mektubu gönderecek o vekaletinde teşekkül eden hususi ko -
~ların da aynı saate yetitmesin_i te- misyon marifetiyle ve Z8.6.1939 çar -
~nen daha evelden postaya tevdı et- şamba günü saat (15) de yapılacak • 

lıııt olınaları ve dış zarflarını mühür tır. 
lbıırnu ile ayrıca mühürlenmiş olması, 4 - Teminatı muvakkate miktarı 
~L • 1 11;onıisyon muvakkat temınat o a - (562) lira (50) kuruştur. Teminatı mu· 
'ak nakit mahiyetinde tahvil alamı - vakkate nakden veya tahvil olarak ko
~Cağından beşinci maddedeki sara • misyonca alınamıyacağından bunun 

t, riayet edilmesi. daha evel vezneye yatırılmış olması ve 
(2508) 12481 makbuzun zarfa konulması lazımdır. 

Maarif Vekaleti 

Muallim muaYlni olmak 
isteyenlere 

Maarif Vekaletinden ı 

tal - Orta ok1;111arda . _türkçe, tarih • 
u~l'lfya, riyazıye, tabııye, fransızca, 
~ca ve ingilizce muallim muavini 
~~ iıtiyenler için bu ıene imtihan 

11.acaktır. 
l ~ - İıntibanlar 1 eylül cuma günü 
~tltıbul üniversitesinde başlıyacak -
t, 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
t) Türk vatandaıı olmaları, 

11') Yaşlarının 20 den ekıik ve 45 den 
'ıla olmaması, 
lt C) Hüınühal erbabından oldukları, 

t hangi bir surette uıahkilıniyetleri 
aıltla.dığı hakkında bulundukları vila -
~et veya kaza idare heyetinden alınmıı 

t rtıazbata ibraz etmeleri (halen me· 
lıııır •e muallim olanlar bu kayıttan 
~~tesna olup mensu~ oldu~la:ı daire 
~rinin vereceği vesıka kifıdır.) 

1 ti) Her türlü hastalıktan ve mual • 
ltıılik etmeye mani vücut Arızaların
~ salim olduklarını ispat eder taa • 
dikli hekim raporu ibraz etmeleri, 
' lt) En az lise veya 4 veya 5 ıınıflı 
~hetınen okulu mezunu veya bunların 
lıı11ldili tahsil görmüt olmaları. 

1 
!.tuaılim mektebil"den ~ezun ~lan. -

~tın en az iki ders senesı muallımlık 
ttı?ıiş bulunmaları lbımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
aıcıukıan takdirde kanuni şartlar da • 
bilinde her hangi bir orta tedrisat mu· 
tllirtı muavinliğine tayin edilecekler • 
dit 

S - Yukarıdaki şartları haiz olan 
~zetler bir istida ile vekilete milra· 
~t edeceklerdir. Bu istidaya ıu vesi· 
~ar bağlanacaktır. 

A.) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas· 
djLı• • 

ıı: ı ıuretı. 

&) Tahsil derec..elerine ait şahadet • 
~~c veya vesikalarının asıl ve yahut 
'ııtetıeri. 

C) Hüsnühal mazbatası. 
Ç) Bulundukları yerlerin maarif i · 

~esinden numunesine göre alınmış 
~lidikli sıhhat raporu. . 

lt) Maarif idaresinden taadıkli ve 

f~toğraflı fit . .. kl .. ~ .. d 
l?) Altı adet 4x6,S büyu ugun e 

~ttonsuz fotoğrafları. 
llu vesikaların en son 15.8.1939 tari· 

~itte kadar vek~lete gönderilmit olma· 
'ı ltzımdır. Bu tarihten son.ra vekilete 
~Urıcaat etmiş olanlar imtıhana alın · 
~ıYacaktır. (2200) 12172 

2 eser . f ercüme ettirilecek 
Maarif Vekilliğinden : 

1 - Fau.,t piyesinin bi~i~ci .kısmı 
tıe JUl Sezar piyesinin en ıyı. ~·~ ıe • 
~İlde dilimize çevrilebilmelerı ıçın bu 
(L. • • • ıs vr 1939 ta· 
~ı eaerin tercümesı ışı · · .. 
tıhinden itibaren iki sene muddetle 
iııU!!abakava konmuştur. . 

2 - Ya:'pılacak tercümeler, maarıf 
'ttlcilliğince tetkik edildikten sonra, 
~aust'u terceme edenler arasında bi -
ti... •1. v . k lOOO ve Jül Sezar'ı .. cı ıgı azanana • . . . . v 

ltrcüme edenler arasında bır!ncıhği 
~zanana 500 lira mükafat verılecek • 
lir 
3 - Bu eserler doğrudan d?~r~ya 

~ltılrnıf oldukları dilden dılımıze 
~t"rilecektir. . 
~ - Tercümelerin kolayca ~etkık e

«iıcbilmelerini temin maksadıyle, ve-

5 - Şartnameler bedelsiz olarak 
Ankara'da sıhat ve içtimaı muavenet 
vek~leti sağlık propagandası ve tıbbi 
istatistik umum müdürlüğünde ve İs· 
tanbul'da sıhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Zarflar 28.6.1939 günü saat: 04) 
de komisyona verilmiş olmalıdır. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmiyeceği gibi kanunun tarifi dai· 
resinde hazırlanmamış ve mühürlen • 
memit olan zarflar da kabul edilmez. 

(2207) 12235 

1 ktisat Vekôleti 

Avrupa'ya gönderilecek talebe 
lktrsat Vekaletinden : 

Dericilik, yünlü ve pa,muklu men -
sucat tahsili için Avrupaya gönderi -
lecek talebeyi seçmek üzere 2. S. 939 
tarihinde Ankara, İstanbul, Bursa ve 
İzmir bölge sanat okullarında açılan 
müsabaka imtihanına girenlerden aşa· 
ğıda isimleri yazılı 6 istekli muvaffak 
olmu~tur. (2580) 

1 - Abdullah Arkun 
2 - Nihat Ogen 
3 - İhsan Ergün 
4 - Mehmet Güçkan 
5 - Kamil Yiğiter 
6 - Celalettin Arkun 12538 

lktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

Artvin/ Çoruh vilayetinin Hopa ka
zasına tabi Viçe nahiyesinin Ebuhem
§in köyünde şimalen Çukul deresiyle 
Abu deresinin birleştiği noktadan sa
at camiine vasl olunan hattı müsta
kimin Çikolit (Taşköprü) köprüsün
den Kula neferliği tepesine mevsul 
hattı müstakimi katettiği A noktasın
dan başlayıp Sallazor tepesi saat ca· 
mii hattı müstakiminin Çikolit köprü 
sü (Taşköprü) Kula neferliği tepesi 
hattı müstakimini katettiği B nokta
sından geçerek Sallazor tepesine hat
tı münkesir, şarkan Sallazor tepesin
den Pandikür köprüsüne hattı müsta· 
kim, cenuben ve garben Pandikür köp 
rüaünden başlayıp Çukul deresiyle A
bu deresinin birleştiği noktadan geçe
rek hudut başlangıcı olan A noktası
na hattı münkesir ile mahdut 921,7 
hektar hali ve sahipli arazide Hacı 
Şahinoğlu Faik, Tahsin ve Zırh oğlu 
Ahmet taraflarından aramakla mey· 
dana çıkarılan Manganez madeninin 
60 yıl müddetle adı geçenler uhdesine 
ihalesi yapılacağından maadin nizam· 
namesinin 36 ve 37 inci maddeleri mu 
cibince bu işe itirazı olanların 10. 6. 
939 tarihinden itibaren iki ay müddet 
içinde Ankara'da İktısat vekaletine ve 
mahallinde makamı vilayete bir isti
da ile müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. 2117 

Jandarma 

Pijama ve terlik almacak 
J andanna Gene) Komutanhğı 

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. isteklilerin belli gün ve 
aaatte komisyoAA baş vurmaları 

.(2474) 12447 

ULU~ 

Nakliyat yaptrr1lacak 
inhisarlar Umum Müdürlüiünden ı 

Naklolunacak tu% 
Miktarı Ton 

Sevk mınta
kaları 

Ton başına 
nakliye ücreti M. bedeli Teminatı 
kuruş Lira Lira 

18.000 Karadeniz mınatkalan 350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

4.725 
2.700 
1.125 

12.000 Akdeniz ,. 
10.000 Marmara denizi H 

40.000 114.000 
1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarında Karadeniz, 

Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun nakli işi 
5-VI-939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık suretiyle eksilt-
meye konmuştur. · 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri ile 
teminatları yukarda yazılıdır. 

111 - Pazarlık 30-Vl-939 günü saat 15 te Kabataşta levazım ve müba· 
yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir Anka
ra Baş müdürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden veya gerek 1 ve ya 2 mın
taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan 

teklif tercih edilir. 
VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralariyJe birlikte pazarlık için tayin 

edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri. (4182-2346) 12316 

Ankara Harita Genel Direktörlüğüne şehri 

ücretle kartoğraf memuru allnacok 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

Aranan evsaf ve şerait ıunlardır: 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Askerliğini yapmak 
3 - Otuz yaşını geçmemek 
4 - Orta tahsilini bitirmek 
S - Yapılacak muayenede sıhhati tam olmak 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir gOna hali bulunmamak 
7 - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak 
8 - İmtihan Ankara'da Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 
9 - Müracaat 31 Temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur. 

10 - imtihan ve hususatı saire için harita genel direktörlüğü kartoğraf 
şubesi müdüriyetine milracaat edilmelidir. 12494 

Sığır eti alınacak da belediyeler imar heyeti fen şefli -
ğinden ve Kızılhisar belediye reisli· 

Harta Genel Direktörlüiünden: ğinden alınabilir. 
ı - Harta kıtası eratının Ağustos 

939 iptidasından Temmuz 940 sonuna Eksiltmeye i§tirak etmek isteyen • 
kadar bir senelik ihtiyacı olan 10,000 lerin belediyeler imar heyeti fen şef -
kilo sığır eti açık eksiltme suretiyle liğinden vaktinde iştirak vesikaları al 
alınacaktır. malan ve bu teklif mektuplarına koy-

2 _ Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba malan lazımdır. Tekliflerin tayin edi
günü saat ıo da Cebecide Harta Gn. len günde saat 14 e kadar Kızılhiaar 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla. belediye reisliğine vermesini veya pos 
caktır. ta ile bu saate kadar göndermiş olma· 

3 _ Eksiltmeye konulan 10,000 kilo ları lazımdır. 12587 
sığır etinin azamı muhammen fiyatı 
tutarı 3300 lira olup, muvakkat temi -
nah 247 lira 50 kuruştur. Muvakkat 
teminat olarak yalnız maliye makbuzu 
veya banka mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele· 
rinde yazılı vesaikle beraber yazılı 
gün ve saatte; §eraitini öğrenmek is
teyenlerin de her gün komisyona mü· 
racaatları (2611) 12584 

Nafia Vekaleti -. 

Demir ve saç malzeme 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

12.7.939 çarşamba gUnü saat 15 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla • 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3231,30 lira muhammen bedelli muh -
telif demir ve saç malzemesinin açık 
eksiltme usulü ile yeniden eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlü • 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruş
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saat 15 de mezkQr komis· 
yonda hazır bulunması lazımdır. 

(2582) 12559 

Dahiliye Vekôleti .. 
Harita yaptlnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Orman korum.o 
' 

3 kalem yiyecek 

alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan· 
bğından: 

İstanbul'da orman koruma talim • 
gabı ihtiyacı için 20,000 kilo bulgur, 

7000 kilo nohut, 6000 kilo kuru üzüm 
pazarlık suretiyle alınacaktır. Eksilt
meııi 29 haziran 939 perşembe günü 
saat 11 d~ Ankara'da Yenişehir'de or· 
man koruma genel komutanlık bina • 
sındadır. 

Bulgurun beher kilosunun muham • 
men bedeli 10 nohudun 10,5, kuru Ü· 

zümün 20 kuruştur. Muvakkat temi • 
natları bulgurun 150, nohudun 55, li · 
ra 13 kuruş üzümün 90 liradır. İstekli 
!erin yazılı günde komisyona müraca· 
at etmeleri ilan olunur. 

(2442) 12470 

Divanı Muhasebat 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Ankarada Divanımuhasebat Da· 

iresi kaloriferi için kapalı zarf usu
Jyie alınacak yerli kok kömürüne 
dair ili.n. 

Divanımuhasebat Riyasetinden: 
Miktarı: ızo tonu daire tarafından 

kati ve 50 tonu ihtiyari olmak üzere 
170 tondur. 

Münakasa tarihi: 12. 7. 1939 çarşanı 
ba günü saat 11 de Divanı Muhasebat 
idare ve hesap işleri müdürlilğünde 

23. 6. 1939 da kapalı zarfla eksiltme· müteşekkil satın alma komisyonunda 
si yapılacağı ilan edilen 3000 lira mak olacaktır. 
tu keşif bedelli, Kızılhisar kasabası Taahhüdün müddeti: Taahhüt ağus 
meskun ve gayri meskQn sahasının ha· tos 939 iptidasına kadar ifa edilmiş o
li hazır harta işine talip zuhur etme - lacaktır. 
diğinden eksiltme 10 gün uzatılmış - Muhammen bedel: 4335 liradır. Ta -
tır. tipler muvakkat teminatları ve kanu -

Eksiltme 3. 7. 1939 pazartesi günü nun muayyen vesaik ve tekliflerini 
saat 15 de, Kızılhisar belediye daire - aynı gün ve saatte Ankarada mezkilr 
sinde toplanacak eksiltme komisyonu mUdilrlüğe müracaatla makbuz muka -
tarafından yapılacaktır. Muv~kkat te- bilinde teslim etmeleri lazımdır. Buna 
minatı 225 liradır. dair ıartnanıe parasız olarak daireden 

§artnameleri parasız olarak Ankara alınabilir. (2484) 12457 
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Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinin 

toplanan Heyeti 22 / 6 / 1939 tarihinde 

Umumiyesinde hissedarların hazirun cetveli 
Hissedarın Sahip olduğu hisse Rey adedi 

Adedi İtibari kıymeti Asaleten Vekaleten 

Türkiye Şeker Fahri-
kalan A. Ş. 18.000 180.000 10 
Türkiye lş Bankası 250 2.500 2 
Sümer Bank 250 2.500 2 
B. Behçet Adakan 250 2.500 2 
.. Suphi Argon 250 2.500 2 
,, Bezmi Ötkeren 250 2.500 2 

19.250 192.500 6 14 

Resmi ve gayri resmi gazetelerle vaki ilanat üzerine ve Ticaret Vekale
tince Heyeti Umumiye içtimaına Hükümet Komiseri olarak tayin edilen 
Ticaret Vekaleti Şirketler mümeyyizi Bay Hicabi Fıratlı'nın huzurunda 
toplanan hissedarlar fevkalade Heyeti Umumiyesinde Şirketin sermayesi 
olarak 200.000.- liradan 185.000.- liralık kısmın Vekaleten ve 7.500.- li· 
ralık kısmın ise asaleten temsil edildiği anlaşılmış ve bu suretle kanunen 
muktazi ekseriyet nisabının mevcudiyeti tesbit edilmiştir. 

Heyeti Umumiye Şirketin idare Meclisi Reis Vekili Bay Behçet Ada• 
kan'ın başkanlığı altında küşat edilerek en fazla hisseye malik hissedarlar• 
dan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Vekili Bay Nafiz Kıcıman 
ile Türkiye lş Bankası Vekili Bay Hazım Kuyucak rey toplamak vazifesi• 
ni ifaya davet edilmiş ve Başkan ile rey toplamıya memur zevat tarafından 
Bay Nuri Pare katipliğe intihap olunduktan sonra aşağıda yazılı ruznamııt• 
de mevcut maddelerin müzakeresine başlanmıştır: 

Ruzname 
1. - Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında idare Meclisi raporunun ol;un• 

ması, 

2. - Tasfiye memurunun tayini ve selahiyetlerinin tesbiti. 
3. - Tasfiye murakıbının intihabı. 
Ruznamenin kıraatini müteakip idare meclisi raporu berveçhiati oku;. 

muştur: 

22 Haziran 1939 tarihinde toplanan Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi Heyeti Umumiyesine İdare Meclisi Raporu 
Sayın şirketiniz her nevi ticari, sınai ve zirai muamelatla iştigal et• 

mek maksadiyle teşekkül etmiş ve ilk iş olarak Türkiyeye Şeker Fabrika· 
lan Anonim Şirketi teşkilatının makine yedek al~tleri, işletme ve ziraat 
malzemesi mevzulariyle ve bilhassa şeker satışlarının idaresini deruhte ey• 
lemiş ve bunları mevcut imkanlar dahilinde muvaffakiyetle başarabilmiştir. 

Ancak, en esaslı iştigal mcvzuunu teşkil eden şeker astışları, bir taraf· 
tan Sıvas • Erzurum hattının pek yakında inşaatının imalinden sonra şark• 
taki satışların doğrudan doğruya fabrikalar tarafından idreai zaruretinden. 
diğer taraftan İstanbul'daki satışlarından Türkiye Şeker Fabrikaları Ano· 
nim Şirketinin İstanbulda bizzat tesis edeceği bir büro vasıtasiyle icrası 
kararından dolayı Şirketimizin iştigal mevzuu çok daralmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında şirketimizin fesih ve tasfiyesini sayın heyeti u
mumiyenize teklif etmeği muvafık addeyledik. Bu teklifin kabulü halinde 
işlerimizin Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ile tesbit edilecek 
şartlar dahilinde mezklir Şirkete devredilmesi aelahiyetlerinin intihap ede· 
ceğiniz tasfiye memurlarına verilmesi hususunda muvafakat buvurmanızı 
rica ederiz. 

İdare Meclisi 
İmza İmza Imza İmza 

Suphi Argon Bezmi Ötkeren Behçet Adakan Kizım Tatkent 
Bu bapta söz istiyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isti• 

yen olmadığı anlaşıldığından Hissedarlardan Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketi Vekili Bay Nafiz Kıcıman tarafından verilen aıaiıdaki 

takrir okundu. 

Takrir 
Heyeti Umumiye Sayın Başkanlığına: 
Aşağıda takririmin reye vazedilmesini dilerım. 
1. - İdare Meclisi raporunda yazılı sebep ve vaziyetler dolayısiy1e Şir· 

ketinizin fesih ve tasfiyesine, 
2. - Bay Bczmi Ötkeren, Bay İhsan Umar'ın tasfiye memuru olarak 

tayinlerine, 

3. - Haiz oldukları kanuni ve istattiter sel~iyetlerden ba§ka Tasfiye 
memurlarına, işlerimizin tasfiyesiyle Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim 
şirketiyıie tesbit edilecek şartlar dahilinde mezkur şirkete devredilmesi se• 
Jahiyetinin de verilmesine, 

4. - Tasfiye işlerini usulen murakabe etmek üzere İstanbul Ziraat Ban
kasında kontrolör Bay Vefa Anaydın'ın mürakip olarak tayin edilmesine. 

karar verilmesi. 
İmza 

Nafiz Kıcıman 
Bay Nafiz K1cıman'ın takriri müttefikan kabul edilmiştir. Ruznameae 

müzakere edilecek başka madde kalmadığından Heyeti umumiyeye ait zap
tın metni aşağıda yazılı tevkilnamede: 

Tevkil varakası 
22 Haziran 1939 tarihli perşembe günü sureti fevkaUdede toplanmıı olan 

Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinin bu Heyeti Umumiyeıine ait 
zaptın Heyeti umumiye namına Heyeti umumiye Reisi Bay Behçet Ada -
kan ve rey toplamağa memur Bay Nafiz Kıcıman'la Bay Hazım Kuyucak 
ve Katip Bay Nuri Pere tarafından imzasını kabul ve tasvip ederiz. 

Yazılı zevat tarafından imzası hazirun tarafından kabul ve tevkilname 
imza edilmiş müteakiben kendilerine teşriflerindr.n dnlayı Başkan tarafın· 
dan teşekkür edilerek celseye nihayet verildi. 2350 

Hôli tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketi tasfiye Heyetinden : 
Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinin 22 Haziran 1939 tarihinde 

toplanan fevkalade Heyeti Umumiyesinde Şirketin aşağıda yazılı ıekilde 
fesih ve tasfiyesine ve Tasfiye memurlarının tayinine karar verilmiştir. 

1. - idare Meclisi raporunda yazılı sebep ve vaziyetler dolayısiyle Şir .. 
ketimizin fesih ve tasfiyesine, 

2. - Bay Bezmi Ötkeren, Bay İhsan Umar'ın Tasfiye memuru olarak 
tayinlerine, 

3. - Haiz oldukları kanunt ve istatüter selahiyetlerden başka Tasfiye 
memurlarına, işlerimizin tasfiyesiyle Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi ile tesbit edilecek şartlar dahilinde mezkur Şirkete devredilmesi 
selahiyetinin de verilmesine, 

4. - Tasfiye işlerini usulen murakabe etmek üzere İstanbul, Ziraat 
Bankasında Kontrolör Bay Vefa Anaydın'ın murakip olarak tayin edilme
sine karar verilmiştir. 

Şirket esas mukavelenamesinin 86 ıncı maddesi mucibince bilcümle ala· 
caklıların matlliplarına kaydettirmek üzere 11 temmuz 1939 tarihinden iti· 
haren bir sene zarfında Ankara'da Şirket merkezine veya İstanbul'da bulu· 
nan muamelit merkerine tahriren veya şifahen müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Tasfiye Memuru 
İhsan Umar 

Taıfiye Heyeti 
Tasfiye Memuru 

Bezmi Ötkeren 
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me komisyonunda yapılacaktır. müteşekkil artırma eksiltme koırııs Devlet Orman iş. 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu i- ba günü saat 14 de kadar daimi encü -
le birlikte ihale günü gösterilen saat - men riyasetine vermeleri - gelmeleri 

olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1510 bin beş 
yüz on liradır. tc vilayet daimi encümeninde ha - lazımdır.. (4140/2285) 12254 . b"l k . . . nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gıre ı me ıçın ıs- . ıt 

Sahhk Köknar tomruğu 

Devlet Or:man İ§letmesi 
bük Revir Amirliğinden : 

Kara-

1 - Büyük düz bölgesi katiyatın -
dan Karabükte istasyonda revir önün
de istifte mevcut "652" adet muadili 
"567" metre mikap "543" desimetre 
mikap köknar tomruğu açık artırma 

ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he -
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname 
si Ankara orman umum müdürlüğün -
de, Ankara ve İstanbul orman çevirge 
miidürlüklerinde ve Karabükte Dev -
Jet orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
"'13" liradır. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesi ile 3. 7. 939 günü saat "11" 
de Karabükteki revir merkezine müra 
ı:aatlan. (4279/2405) 12373 

Vakıflar U. Md. 

Kira lı k arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 

Tabakhanede Ali Nazmi apartmanı 
ittisalindeki 482 vakıf sayılı arsanın 

senelik kirası açık artırmaya konul -
muştur. Senelik muhammen kira bede 
li (120) lira olup muvakkat teminatı 
(9) liradır. İhalesi 3. 7. 939 pazartesi 
günü saat 16 da Vakıflar umum mü· 
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapı -
lacaktır. Tutmak ve şartnlarını öğren
mek isteyenlerin adı geçen müdürlü · 
ğc müracaatları. (2536) 12503 

D. Demiryollar1 

Badana ve bo a işleri 
Devlet Demiryolla 

ları İkinci lıletme Art 
ailtme Komisyonundar 

ve Liman· 
a ve Ek· 

Keşif ve muhammen c eli 3003 li
ra olan Ankara iııtasyoı u::ıdaki umu
mi idare binasının bari badana ve 
boyası vesair temizleme • lcri 3 tem
muz 939 tarihine rastlıy pazartesi 
günü saat 16 da Ankara stasyonunda 
ikinci işletme müdürlügü binasında 
toplanacak komisyon tara ından iha -
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 
Şartname ve mukavele projeleri i-

kinci işletme komisyon aleminden 
parasız verilir. 

İsteklilerin muvakkat t r:ıinat olan 
225,23 lirayı Ankara vezı c ine teslim 
ettiklerine dair makbuz eya banka 
teminat mektuplariyle k~ ınun tayin 
ettiği vesaiki hamilen m ayyen gün 
ve saatta komisyonda ha r bulunma-
ları ilan olunur. (2330) 12312 

Ankara ValiliQi 

Kum parsell i 
Ankara Valiliğinden • 

Çubuk deresi mecrasınc 
dareye ait 530 ve 230 lira 
bedelli 1 ve 4 No.lu kum ı 
5. 6. 939 dan itibaren on 
edilen açık artırmıya tali 
ğından 2490 sayılı kanunu 
maddesinin son fıkrası m 
6. 939 tarihinden itibaren 
detle pazarlığa konulmuşt 

:l temdit 
çıkmadı -
43 üncü 
ıbince 15. 
ay müd -

Taliplerin her pazartesi e perşem
be günleri saat 15 de mul ammen be -
delin % 7,5 nisbetindeki t .inatlariy· 
le birlikte vilayet daimi cümenine 
ve şartnamesini görmek ı te~enler.in 
hususi idare tahakkuk ve t hsıl mü · 
dürlüğüne müracaatları i olunur. 

(2492) 12462 

200 adet pulluk ah acak 
Ankara Vilayetindeı 

zır bulunmaları ilan olunur. 
(2445) 12471 

50 adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

ı - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet 
sandıklı ve üç demirli ecnebi mamu • 
latı pullukların 7. 8. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarf usuliyle vi • 
tayet daimi encümeninde ihalesi yapı
lacaktır. 

2 - Pullukların muhammne bedeli 
5500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin, pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmı§ depozito akçesi makbuzu i· 
le birlikte ihale günü gösterilen saat 
de vilayet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 2446) 

12472 

adet pulluk alma ak 
Ankara Vilayetinden : 

Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üze
re satın alınacak olan (200) adet iki 
demirli ecnebi mamulatı pullukların 

7. 8. 939 pazartesi günü saat 15 de ka -
palı zarf usuliyle vilayet daimi encü -
meninde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
7000 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin, pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu -
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu i
le birlikte ihale günü gösterilen saatte 
vilayet daimi encümeninde hazır bu -
lunmaları ilan olunur. 2447) 12473 

· Ankara ·eelediyesi 

2 İmdadı sıhi otomobili ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye aıhat işleri için alına
cak olan (10400) lira kıymeti muham
meneli iki adet imdadı sıhi otomobili 
on beş gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma gün sa
at 11 de Belediye encümeninde yapı -
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (780) lira -
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek isteyen 
lerin her gün encümen kalemine mü -
racaatları ve isteklilerin de 14. 7. 939 
cuma günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri ilan o -
lunur. (2610) 12583 

Benzin ahnacak 
Radyo Müdürlüğünden : 

22. 6. 939 günü saat 10 da açık eksilt 
mesi yapılmak üzere 7, 12, 16 ve 19 
günlerinde ilan edilen asgari 18000, a
zami 19800 litre benzine talip zuhur 
etmediğinden açık eksiltme 3. 7. 939 
pazartesi günü saat 11 e talik edilmiş
tir. 

Taliplerin yevmi mezki'ırda 262 lira 
84 kuruş muvakkat teminatları ile be -
raber radyo müdürlüğüne müracaat -
lan. (2612) 12585 

Vilôyetler 

Kapah eksiltme ilam 
İstanbul Belediyesinden : 

28. 6. 939 tarih çarşamba günü saat 
15 de İstanbul Belediye daimi encü -
meni odasında (30368) lira (97) kuruş 
keşif bedelli Atatürk köprüsünün iki 
başında yapılacak betonarme köprü -
ler inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş 

!eri genel, hususi ve fenni şartname -
leri, proje, ke if hulasasiyle buna mü
tcferri diger 1 lira 52 kuruş mukabi 
tinde F. 1. müdürlüğünde verilecek -

Maden kömürü alınacak 
6 - Keşif ve şartnamesini görmek 

isti yenler her gün, eksiltmeye girecek 
olanlarda kanunun icap ettirdiği ve
saik ve teminat mektuplarını havi tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar makbuz mukabilin
de komisyona vermiş bulunmaları. 

teklilerin (3595) lira (50) kuruşluk 4 - Eksiltmeye girebilmek içı ~ııJ' 
muvakkat teminat vermesi ve bundan tekliler 4250 lira muvakkat tertı:1 ,.r 
başka da 939 yılına ait ticaret odası vermesi ve bundan başka aşağıdaki 

Haydarpa§a Lisesi Satın Alma 
Kurumundan : 

kayıt vesikası ile ihale gününden en sikaları getirmesi lazımdır. bil 
az sekiz gün evel Trabzon vilayetine A _ Yüz bin lira kıymetinde 

Haydarpaşa lisesi pansiyonu için 
satın alınmak üzere azami 1800 ton tu 
venan maden kömürü 14. VI. 939 ta -
rihinden itibaren on be:l gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
nulmuştur. 

müracaat ederek vilayetten alacakla - bina yaptığına dair vesika: 'Iİ' 
rı bu işe ait ehliyet vesikası ibraz et - B _İhaleden en az 8 gün evel ~ , 

(2401) 12397 1 . b "d" . bıl me erı mec un ır. yete müracaatla eksiltmeye gıre 

İnşaat münakasası 
5 - Tkelif mektupları yukarıda ü - mek için alınmış ehliyet vesikası. ~ 

çüncü maddede yazılı saatten bir saat C - 939 yılına ait ticaret odası 

Eksiltme 29. VI. 939 günü saat 15 
de Beyoğlu İstiklal caddesi Karlman 
karşısında liseler alım satın komisyo -
nu binası içinde toplanacak olan ko -
misyonda yapılacaktır. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunce
li vilayeti Nazimiye kışla ve ahırı ik
mal inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 
32653,83 liradır. 

eveline kadar Trabzon sıhat müdürlü kası. dJ 
ğ~ne. ~etirilerek eksiltme .. komisy~nu D _ İnşaat müddetince iş ~aşı~ı' 
reıslıgıne makbuz mukabılınde venle- diplomalı bir mühendis veya bır a)ı' 
cektir. memuru bulunduracağına dair ta 

Posta ile gönderilecek mektupların hütname. 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate . d• 6' 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü- 5 - Teklıf mektupları yukar! ~ 

Tahmin bedeli beher tonu 11 lira 50 
kuruş hesabiyle mecmuu (20700) ve 
ilk teminat 1553 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

hür mumu ile iyi kapatılmış olması la cünsü maddede yazılı saatten ~ır ıtJ 
zımdır. Postada vukubulacak gecikme eveline kadar komisyon reisliğıne r 
ler kabul edilmez. (2588) 12562 buz mukabilinde verilecektir .. po6t• il' 

le gönderilecek mektupları nıhaye~ İstekliler şartnameyi her gün mesai 
saatleri içinde mektepte görebilirler. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin cari 
sene ticaret odası vesikası ilk teminat 
makbuz veya banka mektuplariyle bir 
likte teklif mektuplarını eksiltme sa -
atinden en son bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon başkan 
lığına vermeleri. 

C - Bayındırlık işleri genel şart -
namesi 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam çüncü maddede yazıtı saata kadar uııı 
miş olması ve dış zarfın mühür l1l dl 

Zarfların kanuni şekilde kapatıl -
mış olması ve posta ile gönderilecek 
teklif mektupları zamanında gelmiş 
olması lfizımdır. (4222/2348) 12365 

Soğuk hava deposu 

ve saire inşaatı 

D - Keşif hülasa cetveli 
E - Hususi şartname 
F - Yapı işleri umumi ve fenni şart 

namesi 
G - Seridöpri 
H - İsteyenler bu işe ait evraktan 

Elazığ Belediyesinden : 

1 - Elazığ vilayeti merkezinde ye
niden yapılacak olan asri ve fenni 
mezbaha binası inşaatı kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

yapı işleri umumi ve fenni şartname - 2 - Bu inşaatın keşif bedeli 
siyle bayındırlık işleri genel şartna · (16159) lira 46 kuruştur. 
mesinden madaasını 1,5 lira mukabi -
linde Tunceli Nafıa müdürlüğünden 3 - Muvakkat teminat (1212) lira -
satın alabilirler. Yapi işleri umumi dır. 
ve fenni şartnamesini ve bayındır - 4 - İhale 17. Temmuz 939 pazartesi 
lık genel şartnamesini görmek isteyen günü saat 15 te Elazığ belediye encü -
ler Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz meni odasında yapılacaktır. 

olarak görebilirler. 5 - İsteklilerin ticaret odasına 939 
Edirne Belediye Riyasetinden: 3 _Eksilme 4. 7. 939 salı günü sa - yılında kayıtlı bulunduklarına ve bun 

25 Mayıs 939 tarihinde ihalesi icra at 15 de Tunceli nafıa müdürlüğü bi- dan evel Iaakal on bin liralık bina in -
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle nasında kapalı zarf usuliylc yapılacak şaatı yapmış olduklarına dair vesika 
münakasaya konulan 72822 lira 60 ku- tır. ibraz etmeleri ve ihaleden sekiz gün 

b h - k h 4 Ek "it · b"l ek ı"çı'n ı"s evel resmen mu'"racaatla vesika almala-ruş bedeli keşifli mez a a sogu ava - . sı meye. gıre ı m . -
deposu ve buz fabrikasının münakasa- teklilerın 2449.4 lıra muvakkat temı - rı lazımdır. 
sı fesh edilmiş ve bu defa inşaat kıs - nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 6 _ İstekliler keşif, fenni şartname 
mı ile tesisat kısmı ayrı ayrı olmak ü- haiz olup göstermesi lazımdır. ve sair evrakı Elazığ belediye encü -
zere ve 20 gün müddetle tekrar müna- A - İhaleden en az 8 gün evcl Tun- meni kaleminde görebilirler. 
kasaya konulmuştur. İnşaat kısmına celi vilayetine müracaat ederek bu işe 

· 7 - Eksiltmeye gireceklerin beşin-iştirak edecekler 32564 lira 36 kuruş girebilmek için alınmış ehliyet vesı -
ci maddede bahsedilen vesikalar ile üzerinden ve tesisat kısmına iştirak e- kası. 
muvakkat teminatlarını havi olarak decekler 40258 lira 24 kuruş bedeli ke- B - Ticaret ve sanayi odası sicil 

şif üzerinden yüzde 7,5 yedi buçuk te- vesikası (939 senesi). 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin-
minat vermcğe mecburdurlar. Talip • de hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı dördüncü maddede yazılı vakitten bir 
ler 2490 sayılı kanun ahkamına göre b" l" k d T h saatten ır saat eve ıne a ar un- saat eveline kadar makbuz mukabilin-
ihzar edecekleri teklif mektuplarını · d k" k ·1 k celi Nafıa dairesın e ı e sı tme o - de encümen reisliğine vermeleri la -
3 temmuz pazartesi günü saat 16 ya misyonu reisliğine makbuz mukabilin zımdır. 12588 
kadar Edirne belediye encümenine de teslim edilecektir. Posta ile gönde-

tevdi etmeğe mec?.u~.durlar. İhale . 4 rilecek mektupları nihayet 3 üncü mad Kapalı zarf usulı'le eksı'ltme ilana 
temmuz ?39 salı .. gun~ saat 15 de Edır- dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ne beledıye encumenınde yapılacak - ve artırma eksiltme ve ihale kanunu -
tır. Proje ve artnamel r 360 kuruş na uygun olarak mühür mumu ile iyi
b~del mukab.ilind~ _Edirne belediye ce kapatılmış olması lazımdır. Posta -
sınden tedarık edılır. da olacaka gecikmeler kabul edilmez. 

(5272/2404) 12372 (2450) 12439 

Okul binası yaphrılacak 

Diyarbakır Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyar
bakır Yenişchirde 30579.89 lira bedeli 
keşifli beş dersaneli ilk okul ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele sureti, 
C - Ek hususi şartname, 
D - Bayındırlık ve yapı işleri ve 

fenni şartnameleri. 
E - Bu evraklar Diyarbakır Nafıa 

Dairesinde görülebilir ve istenilir. 
3 - Bu işin ihalesi 3 temmuz günü 

saat 10 da Diyarbakır vilayet daimi 
encümeninde kapalı zarfla yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
2293.49 liralık muvakkat teminat ver
mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et -
mek lazımdır. 

A - Nafıa Müdürlüğünden alınmış 

miıteahhitlik vesikası, 
B - 939 mali yılına ait ticaret odası 

vesikası 

İnşaat münakasası 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

17.7.939 pazartesi günü saat 15 de 
İstanbulda nafıa müdürlüğü eksiltme 
odasında (49641.63) lira keşif bedelli 
İstanbul Valide bağ talebe ve öğret -
men sanatoryomu ikinci kısım ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliylc eksiltme -
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -
teri genel hususi ve fenni şartnamele
ri proje keşif hülasasiylc buna müte -
ferri diğer evrak (248) kuruş mukabi
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3723) liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
az (40.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış o!· 
duğu vesikalara istinaden İstanbul ~ı
layetinden eksiltme tarihinden 8 gu.n 
evel alınmış ehliyet ve 939 yılına aıt 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 17.7.1939 pazartesi günü sa
at 14 e kadar İstanbul nafıa müdürlü-
ğüne vermeleri. ( 4537 /2527) 12558 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gün -
doğmuş kazası hükümet binası inşası 
keşif bedeli: hususi şartnamesindeki 
sarahat ve tafsilata göre mevcut mal -
zemeden istifade kaydı şartiyle (is -
tekli bu şartı kabul ettiğine dair pul -
lu bir taahhütnameyi tekşif mektubu
na bağlıyacaktır.) 

Ayrıca 15957 liralık inşaat. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi. 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
İsteyenler bu şartnamelerle evrakı 

nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 Temmuz 939 pa -
zartesi günü sat onda Antalya nafıa 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

Taliplerin teklif mektuplarını tam 
saat dokuza kadar komisyona makbuz 
mukabili vermiş bulunmaları şarttır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat esası üzerinden yapı -
lacaktır. 5 - Taliplerin teklif mektuplarını 

pazartesi günü ihale saatinden bir sa
at evel komisyon reisliğine makbuz 
mukabili vermeleri lazımdır. Posta ge· 
cikmeleri kabul edilmez. 

5 - Eksiltmeye iştirak için muvak

Kapah zarf usulile eksiltme ilam kat teminat akçesi c1196) lira (78) ku 
ruştur. 

6 - Dördüncü maddenin A fıkra -
sındaki müteahhitlik vesikasın -
daki eksiltmeye çıkarılmış olan her 
hangi iş için istenildiği açıkça ya
zılmak şartiyle eksiltmenin yapılaca
ğı günden en az sekiz gün evci bir isti
da ile vilfiyct yolu ile Nafia müdürlü
ğünden istenilecek ve bu müddet zar -
fında vesika talebinde bulunmıyanla -
rın eksiltmeye giremiyecekleri 

12378 

Su tesisatı yaptınlacak 

Trabzon Vilayetinin Sıhat ve iç
timai Muavenet Müdürlüğünün ka
palı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab -
zon nümune hastanesinin mutfak, ça· 
maşırhane ve etüv tesisatıdır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
(47,940) liradır. Kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

z - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardan ibarettir: 

6 - İsteklilerin dış teklif zarfını 
koyacakları evrak: 
İhaleden sekiz gün evel nafıa daire 

sinden alınmış müteahhitlik vesikası 

ticaret odası vesikası. 12589 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Elazığda yeniden yapılacak 
174.991 lira 11 kuruşluk keşif bedelli 
orta okul binası inşaatının bu sene 60 
bin liralık betonarme kısmı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ile iyice kapatılması arttır. post• 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 5~ 12 

400 ton mazot a l ı nacO~ 
Samsun Belediye Reisliğindetl 1 

Elektrik ve su terfi santralı içil 
kapalı zarf usuliyle 

·ıı. 
1 - 400 ton mazot mübayaa ed1 

cektir. 
2 - Muhammen bedeli: 29 bin ıifl' 

dır. . , 
3 - Muvakkat teminat: 2175 Jır' 

dır. t 
~ıı 

4 - İhale: 20 7. 939 perşembe ~Jı 
ı;aat 15 te belediye daimi encümen~ 
zuhunda ve 2490 sayılı kanun hilk 
lerinc göre yapılacaktır. .. , , 

5 - Taliplerin, gerekli evrakı g~ i1 
mek ve daha fazla malumat almak ıÇ 
belediye elektrik işletme müdürlii~;. 
ne müracat etmelidirler. 12 

/ 

Kazalar 

Harita yaptırılaco~ 
Vezirköprü Belediye Riyasetiıı' 

den: 

80 hektar meskun 30 hektar ı'~ 
meskun vüsatinde tahmin edilen ve 
zirköprü kazasının hali hazır ~· 
yaptırılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli "2300" ?!~ 
dır. Muvakkat teminat akçesi "172 
ra "50" kuruoı::tur. 

~ ., 
Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle0;0 

İhtisas vesikaları musaddak talipl~.~ 
Vezirköprü belediye riyasetine ını.ı 
caatları lazımdır. c· 

Kati ihalesi 11 Temmuz 939 salı g t 
nü saat 16 da Vezirköprü belediye 0 t• 
imi encümeni huzurunda yapılacaktı 

Müracaatlar ihale saatine kadar 1"' 
bul edilir. 12468 

Su borula rı a ls nacak 
Ödemi, Belediyesinden : 

Ödemiş su tesisatı ilavesi için 41~ 
lira muhammen bedelli çelik jote as 
falt yüksek tazyik~ müt~hammil bO~ 
ve aksamı açık eksıltme ıle satın alı 
caktır. 

Muvakkat teminat 357 liradır. t11•; 
le 7 Ağustos 939 pazartesi günü saıı 
15 de daimi encümende yapılacaktı!• 

Eksiltme şartnamesini arzu edell: 
tere belediye tarafından gönderiJec~11 
ği ilan olunur. (2917/2586) 12511" 

Mazot ve makine yağı ahna<•• 

Bayındır Belediyesinden: 

Bayındır belediye inin bir seneli~ 
takriben ihtiyacı olan 30 ton mazot<' 

4320 kilo makine yağının satın atııııı1' 
sı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılrıı1~: 
tır. Muhammen bedeli takriben 289' 
liradır. Müddeti 20. 6. 939 dan 10. 1· 
939 za kadar olup ihalesi 10. 7. 939 ?'~ 
zartesi günü saat 16 da belediye etı' 
meninde yapılacaktır. 

ı - Vilayet çiftçilerin 
üzere satın alınacak olan · Kütahya Garnizon Satm Alma tır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

Zarflar 2490 sayılı kanunun hüküts" 

leri dairesinde ihaleden yarım saat t' 

vel verilmiş ve gönderilmiş bulunııı' 
lıdır. Şartname Bayındır belediyesiıı' 
den aranılmalıdır. (2196/2587) ı2s6 

tC'kerlekli ve tek demirli e ehi mamu Muvakkat teminat (2277) lira (67) Komisyonundan : 

ı:tı pullukların 7. 8. 939 p artesi gü- kuruştur. 
nü saat 15 te kapalı zarf u uliyle vila- İsteklilerin teklif mektupları ve bu
yet daimi encümeninde ih 1 si yapıla· na benzer iş yaptığına dair idarelerin
caktır. den almış olduğu vesikalara istinaden 

2 _ Pullukların muhan en bedeli İstanbul Belediyesi fen işleri müdür-
5200 liradır. lüğünden eksiltme tarihinden (8) gün 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul evel dilekçe ile alınmış ehliyet ve 939 
:tiraat müdürlüklerinden meccanen a- yılına ait Ticaret odası vesikaları ve 
tınabilir. muvakkat teminat makbuzu veya ~ek-

4 - lsteklilerin, pulluk ar n % 7,5 tubu ile 1-rabcr usulü dairesinde ıh -
tutarı olan meblağa ait banka mcktu - zar edecekleri teklif mektuplarını ha· 
bu veya hususi muhasebe veznesine vi kapalı zarflarını 28. 6. 939 çarşam -

1 - Kütahya'da tayyare garnizonu
na şehir şebekesinden itibaren yaptı
rılacak su tesisatı eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 20.125 
yirmi bin beş yüz yirmi beş liradır. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 939 perşem
be günü saat 11 de Kütahya merkez 
komutanlığındaki komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

C - Bayındırlık işleri genel şart
nemesi 

D - Yapı işleri umumi fenni şart
namesi 

Sıhi tesisata ait umumi ve fenni 
şartnae, hususi şartname, keşif cetve -
li. İsteyenler bu şartname ve evrakı 
(240) kuruş mukabilinde Trabıon na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

şunlardır : 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Fenni şartname 
Hususi şartname 
Hülasai keşif 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavelename 
İstekliler bu şartname ve evrakı vi

layet nafıa müdürlüğünde görebilir -
ler. 

3 - Eksiltme 17. 7. 939 tarihinde 3 - Eksiltme 10. 7. 939 tarihine te -
pazartesi günü saat (15) de Trabzon sadüf eden pazartesi günü saat 15 de 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıca 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat '2 
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27 - 6 - 1939 ULUS -11-

DİKKAT: 

F F 
EN BİRİNCİ KAN, 

FOSF ARSOL'u, bütün kuvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvet ve lttah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur. 

50 Lirahk 

PERTEV 

Kullanınız. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaa 

... -... -.. -
~ M. NEDİM İRENGÜN ~ 

Et fiyatlan 
Belediye Reisliğinden: 

Et fiyatlarrnda yapılan yeni değitiklikler aşağıda göste
rilmiıtir. Sayın hal1 ·~ ~~ olunur. (2615) 

Yeni Fi. Krş. 

Kuzu Eti 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti (kemiksiz) 
Sığır eti (kemikli) 

32 
34 
40 
34 
29 

..iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.a 

§ KUM OCAKLARI : 
------
----

--Orman Çiftliği mıntakası dahilinde İstanbul boğazı civarındaki E 
kum ocakları 30-6-939 cuma günü saat 15 de Orman Çiftliği Müdü-
riyetinde arttırma suretiyle taliplerine kiralanacaktır. 2368 -----D. z. i. K .. Orman Çiftliği ---

,ı 111111111111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111;: 

Askerlik iıleri 
·~·-··· İcra ve İflôs 

DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmittir. · 

Her yerde ıararla pullu kutuları isteyiniz ve pulıuz 
kutuları tiddetle reddediniz 7239 

~ = -... ... ... ... .. .. .. .. ... ... .. ... .. .. .. ... ... ... 

- Alanya icra Dairesinden : 
.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. -Yeni hal No. 1 - 59 TL. 2246 ------Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- :E 

ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan te- : 
min edebilirsiniz. 22267 ---

Yedek subay okuluna 

gideceklere 
Alanya belediye dairesine masraf -

tan başka 2500 lira borçlu çe ikamet -
gahı bellisiz İzmir Tilkilik Osman za 

Ankara Askerlik Şubesinden de çıkmazı 14 No. evde Elektrik mü • 

-----------
-----------

Türk Hava Kurumu 
. ----- -- -

~ ~ Airam ampulleri Ankara deposudur 
~ -

Kısa hizmetli olmak hakkını haiz hendisi Şükrünün haciz altına alın • 
mekteplerden mezun olmuşta henüz . . 
yedek subay okuluna sevk edilmemiş mış olan 532 parça 674 kılodan ıbaret 

----- ------- Büyük Piyangosu ----'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

F 
Cebeci Haıtaneıi -

ak, Burun, Boğaz mtitehass111 
DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye kötesi ıarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485 - 16 2003 

MOZAYİK 
~\~ 

ı. 

'Marka 

Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer-
merden, kendine mahsus rengi, par
laklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik-

........ kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
• caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O -Satıhk 

Döşeme parkesi 
Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve di§budaktan ma • 
mOI 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 
posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 

FLiT 

rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -
kentle satış yerleri: Nazmi Balkanoğ
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Hasan Baldudak Telefon: 1423 

iyi lngilizce bilen 

Bir bayan - Müsait şeraitle İngi 
lizce ders vermektedir. Pazardan ma 
ada öğleye kadar 3936 Telefona mü 
racaat. 2284 

SayJ51Z 
ıinekıeri 

FLiT 
•• İLE 

Ol.DURUNUZ 

, 
• 

Umumi deposu J llrespln, 
lstanbuı, Gılıtı, Voyvoda ilan ı 

orta askeri ehliyetnamesi olanlar ı. ı ve 2~06 lira 1~ ~uruş m~h~men kı~
Tem. 939 da okulda bulunmak üzere metlı 40 beygırlık kompıle ışlcr va.zı
sevk edileceklerdir. yette Dizel markalı elektrik motörile 

Gerek Ankaralı ve gerekse Ankara· malzemesi birinci arttırma olan 1. 7. 
da yabancı olanlardan bu şeraiti haiz 939 cumartesi gününden itibaren 15. 
bulunanların 27. haziran 939 gününe 7. 939 cumartesi tatil saatine kadar A
kadar, yerli olanların Ankara yerli ve lanya cümhuriyet meydanı karşısın • 
yabancı olanlar da Ankara yabancı as- daki 215 No.lu mahcuzun bulunduğu 
kertik şubelerine müracaatları ilan o- binada açık arttırma ile satılacağın -
lunur. (2510) 12483 dan talip olanların % 7,5 nisbetindeki 

Enstitüler 

pey akçesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubu ibrazla 938/ 35 dosya 
ınüracaatları ve o gün mahcuz mal % 
75 i bulmadığı takdirde ilk arttırma -
yı takip eden 15 gün içinde aynı yer 
ve aynı saatte satılacağı ilan olunur. 

Kopala zarfla eksiltme (2589) ı2s63 

ilônı 

YiJksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden : 

Mahkemeler 
1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış 

mevsiminde kalorifer tesisatı olan bi- Malatya Sulh Hukuk Hakimli-
naların kalorifer kalorifer tesisatı ol- ğinden : 
mıyan binaların kok kömürü sobasiyle Malatya'nın tekmezar mahallesin -
195 gün müddetle ısıtılması kapalı den bentli Halil oğulları İsmail ve 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş - Hüseyin vekilleri avukat Hüsnü Tu
tur. 

2 - Muhammen bedeli (23340) lira lun ile aynı mahallede Şükrü Çavuş 
muvakkat teminat % 7,5 dur. kızı Fatma ve oğulları Sait, Ali ve kı-

3 - İhale 8 7. 939 tarihine tesadüf zı Cemile, Zübeyde, Zahide ve Mak
eden cumartesi günü sat 11 de rektör- bule aralarındaki izalei şüyu davası· 
lük binasında müteşekkil komisyon nın d~.ru~~asında: ~müdd~e~al~yhler -
tarafından yapılacaktır. d;n Şukru Çavuş oglu Alının ıkamet-

4 - Daha fazla izahat ve parasız gahı meçhul bulunduğundan gıyap 
ıartname almak isteyenlerin enstitü kararı~ın ilanen tebliğine ve muha • 
daire müdürlüğüne müracaatları. kemenın 4-7-939 salı günü saat 9 tali-

(2490) 12476 kine karar \'erilmiş olduğundan ayni 
gün ayni saatte mahkemeye gelmesi , 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün· gelmediği takdirde muhakemeye gıya 
den : hında bakılacağı ilan olunur. 

Bay Niyazi 17-6-939 tarihinde sandı· 
ğımıza bıraktığı para için verilen 
10355 numaralı bonoyu kaybettiğini 
söylemiştir. Yenisi verileceğinden es
kisinin hükmü olmıyacağı ilan olu -
nur. 2353 

U L U S - 20. inci yıl. - No: M29 

imtiyaz aalıibi 
lakender Artun 

YENi 
BU GECE 

Tavsiye mektubu 
Gündüz iki film birden 

1 - TAVSİYE MEKTUBU 

2 - YALNIZ SENİN İÇİN 

Grace Moore 

Geceleri bir film gösterilir 

Fiatlar: Balkon 35 Salon 15 

- -------
------ Üçüncü keşide: 11 tem mu% 939 dadır - -- -- ----------
-------- Büyük i~ramiye S0.000 liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· E ----- -: terle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... = - -- -- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Zayii er 
Zayi Ruhsatname - Turan un fab

rikasına ait 2500 No. lu birinci sınıf 

muafiyet ruhsatnamesi zayidir. Yeni
si alınacaktır. Eskisinin hükmü yok-
tur. 2361 

Zayi - 24 şubat 1339 tarihinde İs
tanbul Ticaret mektebi !lisinden al -
mış olduğum tasdiknameyi zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmamış olduğunu ilan ede -
rim. 

248 numaralı Ahmet Vefik Bartu 
2352 

Zayi - Çorlu askerlik §Ubesinden 
aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini çıkartacağımdan htikümstiz 
olduğu ilan olunur. 

318 doğumlu Ali Sırrı oğlu Osman 
Tahsin Eser 23 71 

Zayi - 938 senesinde Aydın orta 
okulundan almış olduğum 457 numa
ralı diplomamı kaybettim. Yenisini 

BUGÜN BU GECE 
İki film birden 

I - Dag kıralı 
2 - Şemsiyeli Canavar 

fiatlar: Balkon 35 - Salon 15 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 

Gece 21 de 
12,15 de ucuz Halk matinesi 
KARISI ve DAKTİLOSU 

alacağımdan eskisinin hükmü olmadı-
ğı ilan olunur. Kamil Uğurel 

2372 

Zayi - Ankara belediyesinden al• 
dığım 2036 numaralı kamyon plakala• 
rını kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu· 
nur. Necati Topatkaş 

2373 

.1111111111111111111111111111111111111111.. - -= SİNEMALAR yazlık tarifeye = - -- -E ba~laını§ttr : - -
'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 

Hakkı Aparhmanı No. 1 

sus 
BU GECE 

Fevkalade komedi 

Kibar Garson 

Gündüz: 

12 - 14 - 16 - 18 Seanslarında 

Namuslu Kadin 
(Afife) 

Fiatlar: Balkon 35 - Salon 15 
Umum! neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Mlldürll 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Bu gece 21 de Açık Hava Sinemasında Radyo Kıraliçesi Shirley T emple 

'===========================================================::: 



• • •• • • • • • • 
GUMRUK TARl1ESINDE YAPILAN TENZii.AT VZERINE 

e iUA 91, X uwddi 

ua=-'-•-llCA 9 ~ ~di 
~---~=---

e RCA 911 J(, uwddi 

e RCA 911 U ~ti. 

Daima birinci oıdu~u gibi, RCA, 1939 
radyo çeşitlerinin yeni satış fiatlarını 
birinci olarak ilana muvaffak olmuştur. 

Bu harikulAde radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi şüphesiz bula
caksınız. 

Fiatıarı ise, elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

veni RC A radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FIATLARI 

6 ay taksitle 

RCA 94-X 

RCA 95 

RCA 86 X-4 

modeli T. L 35.-

• 

• 

12 ay taksitle 

RCA Niagara • 

RCA 98 • 
RCA 911 • 

RCA 912 • 

RCA 911 - K • 
RCA 912-K • 

911 - u " 
• 

~ 

BOURLA 

5 ıambalt 

8 • 

11 • 

12 • 

11 .. lobııuıı 

12 D • 

• 50.

" 70.-

• 115.-

• 170.-

• 225.-;-

• 270.-

• 305.-

• 360.-

11 0 ıaonramorn • 450.-

12 • • • 565. ·-

15 " • • 650.-

BiRADERLER 
ISTANBUL - ANKARA - IZMİR 

e RCA 91ZU ~ 

••• 

e Ju:.A Nlagara 144f>deti. 

~ 

e ilC.A 911 ~ 

~ 

e RC.A 91Z K f.Mf>dd/; 


