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ACIMIZ ANCIMl'ZCIR. Yakında ba~hyoruz 

Barem üzerinde hararetli görüşmeler 
Başvekilimiz diyor ki : 

Biz bu kanunu memurlarımızın 
huzuru, rahah icin yapıyoruz 
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LÜZUMLU OLAN ESASLARI KOYUYORUZ. 
kecep l'eker Ronu§uyor 

Bankalar bareminin ilk müzakeresi bitiri1di 1 Münakale Vekilimizin 

İstanbul'da tetkikleri 

Mümtaz Ôkmen konuıuyor 

Muhittin Birgen'in bir makalesinden (ıkan mesele 

Birgen'e 
verdi 

Mümtaz Ökmen, Muhittin 
alkışlarla karşılanan cevap 

Milletin parasını emniyet ettiği müesseseleri 

kontrolün ana yasaya uygun olduğunu söyledi 
Büyük Millet Meclisi, dün B. Refet Camtez (Bursa) nın reisliğinde 

toplanmış, bankalar ve iktisadi müesseseler bareminin maddelerini mü
zakereye başlamıştır. 

Bu layihanın şümul çerçevesine giren müesseseleri tayin eden birinci 
madde görüşülürken Refik ince (Manisa) söz almış, hususi surette te · 
şekkül eden milli bankaların bu kanunun şümul çerçevesine girmesi te§· 
kilatı esasiyeye muhalif olduğunu söyliyerek demiştir ki : 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İstan • 
bul'da bulunan Münakale Vekili 
B. Ali Çetinkaya, bu sabah saat 
8,30 da, Şişli'de yapılan yeni te · 
Iefon binasına gitmiş, tetkiklerde bu· 
lunmuştur. Bundan sonra, Haliç'te 
havuzlara giden Münakale Vekilimiz, 
burada havuzları baştanbaşa tetkik et
miş, tamir fabrikalarını gezmiş ve ye
ni yapılacak terasnemizin projelerini 
tetkik etmiştir. B. Ali Çetinkaya bu
radan Valide kızağına giderek, ora· 
daki tersane arazisini gezmiştir. Bay 
Ali Çetinkaya, öğleden sonra liman 
riyasetine giderek akşam geç vakte 
kadar meşgul olmuştur. 

BÜTÇE ENCÜMENi 

Bütçe Encümeni bugün saat 
onda toplanacaktır. 

Londra mekluplar1 - 7 
-, "-Hiç bir kanunun teşkilatı esa-~ 

1 si yeye muhalif olmıyacağı yolundaki 1 
sarahate ittiba etmekle mükellefiz. İ lôn edilmiyen harp 

İngiliz 
kırlannda .. 

Falih Rıfkı ATAY 

· Londra 4 haziran - Lady Le
confield, karşı ufka doğru, ala
bildiğine yeşil çimenliklerini 
göstererek diyordu, ki: 

_ Eğer iki gün daha yağmur 
yağmazsa, bütün buraları sula
mak icap edecek! 

Bir ingilizin, hu çimenlerin 
nasıl yetiştirilip muhafaza edil
diğini ınerak eden bir amerikalı
ya vermiş olduğu cevabı belki 
duyınuşsunu~dur: . 

_ Pek basıt ... Bır defa eker j. 
1 , 

ki asır sularsınız · 
Mütemadi yağmur ve nem, in

giliz yeşilliğinin asıl eıran hu! 
On beş gün yağmur yağmazsa 
burada kuraklık başlamış de. 
mektir. Bir de aylarca bir damla 
auya hasret çeken Anadolu toP
raklarrnı düşününüz! 

Bize araba arkadaşlığı eden 
zat: "- Hükümetimizin en ta
lihsiz adamı ziraat nazındır, di
yordu. Bir taraftan to,!>rak ~ısır! 
Diğer taraftan, mesela Danımar
ka gibi bir memleket zi.r~atini 
piyasamıza satış yapmak ıçın or
ganize etınitıir. Onun aleyhine 
çiftçimizi hinıaye etmeğe kalk
sak, Daninıarka'yı alman kuca
ğına atmış oluruz. Halbuki milli 
müdafaamız için bu memleketin 
ehemiyetini takdir edersiniz. 

"Sonra çiftçimizi toprakta tut
mağa mecburuz. Bir defa şehire 
gelen ve diğe~ .işlerde çalışan 
köylü, istihsal ıçı~ .ar!ık kayhol
mustur. Büyük malıkaneler yal • 
nrz ·dağılmakla kalmıyor. şehir
den hiç kimse tarlaya dönmü-

t" yor. , . ...... . 
Bir tarihte ltalya Y~ gıttıgımız 

vakit Muıolini'nin ayni mevzu i
çin bize bir tavsiyesini hatırhyo

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bu bakımdan geçen gün arzettiğim 

esbabı mucibeyi tekrardan sarfınazar 
ederek hususi ve milli bankaların em -
sali yabancı memleket bankaları ya -
nında vaziyetlerini küçük düşürmek 
neticesine varacak olan bu vaziyetin 
serbest sayüamele tamamen müessir 
olduğunu tekrar arzeder ve (B) fık • 
rasının "hususi surette teşekkül e-
den ... ilh ... diye başhyan ibarenin tay
yını bir takrirle teklif ediyorum. Ka
bulünü rica ederim.,, 

Müstakil grup namına Fuat Sir-
men bu müesseselerin layihanın şü

mul çerçevesine alınması için kuvetli 
bir mucip sebep görmediklerini söy -
ledi ve bu hususta izahat talep etti. 

Bütçe encümeninin cevabı 

Bütçe encümeni namına B. Faik 
Baysal şu izahlarda bulundu: 

••- Hükümetten gelen layihada, hu
susi bir kanunla devletten bir hak te
min eden veya sermayesinin yarısın 
dan fazlası devlete ait olan banka ve 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Mogol arazisine yeni 
tecavüzler yapıldı 

ŞİDDETLİ HA VA HARPLERİ OLDU 
Moskova, 28 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: 
Mo~ol • Sovyet erkanıharbiye heyetinden verilen malUınata göre 

27 haziranda Japon - Mançuko hava kuvetleri hududa 120 kilometre 
mesafede kain Tambak - Bulak mıntakasında Mogol halk cümhuriye
ti arazisine yeniden tecavüz ctmi!lerdir. 

Japon • Mançuko hava kuvetleri takriben 80 avcı tayyaresi ve 30 
bombardıman tayyaresinden ibaretti. 

Kısa bir çarpı§madan sonra ikisi bombardıman tayyaresi olmak 
üzere 7 japon tayyaresi düşürülmÜ§lÜr. 

Sovyet tayyarelerinden altısı hareket üslerine dönmemiılerdir. A· 
ra§tırmalara devam edilmektedir. 

Yapılan bombardıman neticesinde Bainovinen'de iki küçük ev ha
sara uğramı§ ve bu evlerde bulunan beş kiti yaralanmı§tır. 

Tiençin meselesinin halli • • 
ıçın Sovyet - İngiliz 

görüşmeleri 
Londra -Tokyo arasında 
görüşmeler yapılacak 

Japon Hariciye Nazırı Arita, Hitler'in resimlerine bakıyor 

(Bu husustaki telgraflarımızı bütün tafsilatiyle 8 inci sayfamızda bula
caksınız] 

Sovyetlere verilecek 
cevap tespit edildi 

Londra, 28 a.a. - "Times" gazete · 
sinin bildirdiğine göre, İngiltere'nin 
Sovyetler Birliğine cevabı, dün ak -
şam tesbit edilmiştir. Cevap, bugün, 
B. Seeds'e gönderilecektir. Moskova
daki fransız büyük elçisi de hüküme
tinden beklediği talimatı alır almaz, 
iki diplomat birlikte olarak yeniden 
B. Molotof ile temasa gecektir. 

Bundan başka seiahiyettar mahafi
lin istihbarına göre dün akşam Mos -
kova'da bulunan B. Seeds'e yeni tali
mat gönderilmiş olup müzakerelere 
ancak fransız sefirinin de iştirak ede
bileceği anda başlanacaktır. 

Paris, 28 a.a. - Hariciye nazırı 

Bone öğleden sonra ingiliz büyük el
çisiyle görüşmüştür. 

(Sonu 8 inci say_J2da) 

1 Fuçeu ve Uençeu bölgesinde 

Japonlar ablokayı 
genişletiyo.rlar 

Japon bahriyelileri bu iki şehrfn· 
karşısındaki adaları da işgal ettiler 

Şanghay, 28 a.a. - Domei Ajansı bildiriyor: 
Japon deniz makamları aşağıdaki tebliği neşretmişlerdir : 
"Japon ihraç krtalarr F uçeu limanının civarındaki Uençeu ve Çohang· 

şin limanları önünde bulunrm Yuhuan ve Kanuen adalarını işgal edecek· 
lerdir. 

Japon müşahitler Fuçeu limanına yapılacak olan harekatın Çin sahi· 
!indeki bütün mühim limanların japonlar tarafından işgalini tamamlı • 
yacağı kanaatindedirler.,, 

Japonların son defa ihraç 
yaptıkları limanları gösterir 

harita 

Halihazırda Uençov'da bulunmakta 
olan J oan Moller adındaki ingiliz va
purundan alınan bir telsizde bu liman 
da bulunan bütün ecnebi ticaret gemi· 
lerinin bugün limanı terkedecekleri 
bildirilmektedir. 

Japon bahriyelileri karaya çıktı 
Tokyo, 28 a.a. - Japon bahriye si

Jahendazları, Uençov ve Fuçeu'nun 
karşısında kain adalara çıkarılmıştır. 
Bu kuvetler, bilahare bu limanlar ü
zerine sevkedilecektir. Bu limanların 
japonlar tarafından zaptı, Çan • Kay
Şek'in kuvetlerinin Çin sahilleri ile 
bütün münasebatını katedecektir. 

Çinliler müdafaaya 
hazırlanıyorlar 

Çunking, 28 a.a. - Royter ajansı 
bildiriyor: Verilen malfimata göre 
Çin makamları Fueçu'yu japon taar
ruzuna kar~ı müdafaaya hazırlanmak· 
tadırlar Yarından itibaren yabancı ve
ya çinli hiç bir geminin limana gir .. 
mesine veya limandan çıkmasına mü
saade edilmiyeceği zannediliyor. Fu
kien vilayeti valisi general Çenyi sa
hil müdafaasını bizzat teftiş etmekte• 

(Sonu 8 inci sayfada ) 

Temmuz, Ağustos ve eylül aylannda 

Avrupa gerginliği son 
haddine varacak 

B. Vinston Çörçil'in bir nutku 
Londra, 28 a.a. - B. Winston Churchill, bir nutuk iradederek 

ezcümle, temmuz, ağustos ve eylül aylarının Avrupa'daki gergin
liğin son haddine varacağı aylar olarak telakki edilmesi lazım· 
gelmekte olduğunu beyan etmiştir. 

Hatip demiştir ki: -

1 

--
"Temmuz, ağustos ve eyltil ayları 

Avrupa gerginliğinin en yüksek nok
tasına çıkacağı bir devre olarak te -
lakki edilmek icabeder. Bu fikirde 
olmıyanlar, hadiselerin geçen sene -
kilerden farklı olmıyacağını söylü -
yorlar. Ancak şu fark vardır ki o za
man biz Çekoslovakyaya hiç bir mu
ahede ile bağlı değildik. Şimdi ise 
nazist Almanya kendisine karşı taar
ruz ettiği takdirde müttefiklerimizle 
birlikte harbe gireceğimize dair Po -
lonyaya garanti vermiş bulunuyoruz.,. 

Hatip, geçen seneki vaziyet ile bu 
seneki vaziyet arasında büyük bir ben 
zerlik bulunduğunu, yalnız bu sene 
geri çekilmek yolları bulunmamak gi
bi bir fark mevcut olduğunu söyle . 
miştir. 

Harp olmıyacak ama ... 

Hatip, şu suretle devam etmiştir: 
"- Harp olacaktır, diyemem. An -

cak sadece Almanya'nın hazırlıkları
na ve alman hükümetinin kontrolü al
tında bulunan alman gazetelerinin e
dasına ve nazi liderlerinin nutukları
na bakılacak olursa ancak aşağıdaki 
netice istihraç olunabilir : en kötü şey 
vukua gelecek, hem de pek yakında 
vukua gelecek .. 

B. Hitler'e, memleketini müthiş bir 
meçhule atmadan evel iyice düşün -
mesini söylemek isterdim. B. Hitler'i 
ingiliz imparatorluğunun sabrı tüken 
miş olduğuna iıfna edebilmek ister • 
dim.,, 

istatistik Umum Müdür&& 
B. Celal Aybar 

1940 ta 

Ü~üncü umumi 
nüfus sayımı 

Bunun için bir konun 

lôyihası hazırlandı 

1940 senesinde Türkiye'de üçüne' 
umumi nüfus sayımı yapılacaktır. İs 

( Sonu 8. inci sayfada) 



.ı--....................................................................................... 'I 
L Mahkeme röportajları Bira fabrikası 

İnhisarlar Umum 
....... - ............................. - ............................................... .1 

Kamber kapıdan bağırmış 

Ölmek var, dönmek yok! Müdürlüğüne ge~iyor 
Ankara Orman çiftliğindeki bira 

fabrikasiyle tesisat ve müştemilatının 
ve arpa silosunun İnhisarlar umum 
müdürlüğüne devredilmesi tekarrür 
etmiş ve Gümrük ve İnhisarlar Veka· 
!eti tarafından bu hususu temin için 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. Ka
nunu eğer meclisin yaz t ;tilinden e
vel çıkarmak mümkün olursa bira fab
rikası ve buna bağlı tesisler kanunun 
neşri tarihinden itibaren İnhisarlar 
umum müdürlüğü hesabına çalışmağa 
devam edecektir. 

Davayı kaybeden Mehmet şahitlere 
'' vicdanmrınızı, yalayıp yuttunuz ,, dedi 

Kimsenin konuşmasını dinlemek 
huyum değildir. Fakat daracık bir 
köşede onlar yüksek sesle konuşun
ca, benim de "ille bunları dinlemiye
yim,, dıye başka yere gidecek halim 
yok ya.-

İki kişı konuşuyordu: 
- Emıncnın duğünu Kanbersiz o -

lacak .. 
-- Kanberı.iz düğün olur mu be? 

- Olacak işte .. Çünkü nışanları bo· 
zuldu. Kanber başkasiyle evlenecek, 
Emine de bir başka delikanlı ile nı
şanlanacakmış. 

- Niye? 
- Niyesi var mı be? Her gün mah-

kemelikler ... Böyle karı kocalık mı o
lur? Böyle evde tat tuz mu kalır? 

- İyi ama altı ay birlikte oturdu -
lardı hani •.. 

Öteki "böyle ince işe aklın ermez., 
der gibi berikinin sözünü kesti: 

- Uzatma işte, dedi. Ayrıldılar ... 
Hem gel dinliyelim. Mehmetle Kan
beri içeri çağırdılar. 

Doğru söylüyordu. İkinci sulh ce· 
zanın mübaşiri, avaz avaz b~ırmağa 
başlamı~tı : 

- Mehmeeeeeet 
- Kanbeeeeeer 
Kıranta bir kırk"Jıkla, uzun boylu 

bir otuz'luk salona daldılar. Hadi biz 
de arkasından ... Onlar "suçlu • dava
cı,, iskemlelerine, biz dinleyicilerin 
arasına ... 

Dava eden Mehmetmiş. yani orta 
boylusu, kırantası.. Kanberi göstere
rek dedi ki: 

- Bu efendi benim baldızım Emi -
ne'nin nışanhsı idi. Bu işin tatsız o
lacağını anlattık. El birliği ile nışan· 
larını bozduk. Hatta dün de gene bun 
tarın yüzünden cürmümeşhut mahke
mesine gelmiştik. Bu efendi hke
melik olmıya mı kızmış, yoks;:ı aşka 

bir derdi mi varmış, neymiş, ır de 
akşam üstU Hamamönü'ndeki c" imi ; 
ze geldi. Kapıya asıldı. Kom u arın 
da duyabileceği bir sesle: 

- Benim çamaşırlarımı, eşy. 1 rımı 
verin, artık alakamız kesildi. N diye 
durur sizde sandıklarım? diye b ğır
dı. 

Ben de kapıya çıktım. Ncza tle: 
- Efendi eşya bu türlü istenmez. 

Getir iki şahit .. Senet sepet ya hm 
At imzanı altına. Al sandığını ltu
ğuna, git .. dedim. Ama bu efen ı be
nim nezaketle konuştuğuma kı, d ve 
bastı küfürü, savurdu hakareti. der
ken bekçi Şevket efendi geldi ra • 
kola gittik, davacıyım. 

- Böyle mi oldu Kanber? 
Kanber, nezaketine bala hay an ol 

duğum bir halle, mahcubiyetle a ını 
önilne eğdi: 

- Hayır efendim, hayır, dedi Hiç 
de böyle olmadı. 

- Evlerine gitmedin mi? 
- Gitmiye gittim. Ama bu ef 

nin dediği gibi değil.. 
-Ya? 

di-

- Ben bu efendinin baldızı ha ı".ll· 
la nışanh idim. Hatta altı ay kad da 
birlikte oturup kalkmışhğımız ~ r
dır. Her ne ise .. Sonra ayrıldık. B ... n 
dün akşam evlerine uğradım. K yı 
çaldım: 

- Mehmet Efendi, kardeşim r· 
tık çamaşırlarımın sizin evde du 

baş örtülü, siyah mantolu mahcup 
kız_ 

- Nışanlıydık ama ayrıldık, dedi .. 
Sonra dün de gene mahkemeye gel· 
dik, mahkeme olduk, gittik. Derken 
akşam üstli bu •.. 

Emine, bu, derken gözünü çıkara
cakmış gibi parmağını Kanbere uzat
tı. Hani ömründe ilk defa görüyor
muş gibi bir hal aldı. Halbuki altı ay ... 
Ne ise bize ne 1 

- .... Bu geldi. Kapıya abandı. Eş
yam da eşyam diye tutturdu. Eniştem 
verelim, dedi, o küfür r-tti: 

- Ben lıir kere canımı bu yola go
muşum. Sandığımı bavulumu sizi ba
ğırta bağırta ahnm. Ölmek var dön
mek yok, dedi. 

- Sonra noldu? 
- Bekçi geldi. Merkezlik olduk. 
- Küfür ettiğini söylüyorsun duy· 

dun mu? 
Emine bu suale hayret etti: 

- Duymaz olur muyum, dedi, hem 
de bu gulahlarımınan... ve siyah baş 
örtüsünün altındaki kiıpel\ kur'akları· 
nı gösterdi. 

Hadise sırasında bahçede oturan
lardan Ayşe de şahit sıfatiyle dinlen
di. Ayşe dedi ki ; 

Memleketin arpa istihsalatına en 
mükemmel bir pazar olan bu modern 
tesisin yeni sahibi elinde daha ran -
dımanlı neticeler vereceği muhakkak
tır. 

İstanbulda Kıulay ~allası 
baılıyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Kızılay 
haftası bu cumartesi günü başlıya· 
caktır. Bu münasebetle İstanbul'da 
büyük liazırlıklar yapılmıştır. Sekiz 
gün devam edecek olan Kızılay haf • 
tasında Kızılay Cemiyeti menfaatine 
birçok temsiller verilecek ve büyük 
mağazaların vitrinleri, Kızılay'a yar
dımda bulunmağa teşvik edici dekor
larla &Üsleneaektir. 

11-1 AVA 

~~ 
- Avluda oturuyoruz. Derken ka

pının çıngırağı döğlildü. Bu Kanber 
efendi imiş. Malını mülkünü istedi. 
Şahit getir, dediler, bu sırada arala· 
rında gürültü çıktı. Ama Kanber e
fendinin "ölmek var, dönmek yok., 
dediğini duydum. 

- Küfür etmiş, diye iddia ediliyor, Yurtta havalar s1<ak gidiyor 
ne dersin? 

Bayan Ayşe, kolundaki bir alay al
tın bileziği §angırdata şangırdata eli
ni kaldırdı. Adeta mühür basıyormuş 
gibi masaya vurdu: 

- Duymadım - dedi - neye yalan 
söyliyeyim. Hem ben o sıarda çocu
ğumla meşguldüm de ... 

Kadriye de misafirlerden, şahit .. O 
da Kanbcrin yatak yorganını istediği
ni ve" ölmek var, dönmek yok t,, dedi
ğini duymuı.. Küfür edip etmediği 
sorulunca da: 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiş, rüzgar şimal istika· 
metinden saniyede 1 metre hızla es -
miştir. Günün en yüksek sıcaklığı 33 
derece olarak tesbit edilmiştir. 

Yurdda Kocaeli bölgesi ile Egenin 
cenup kısımları ve Akdeniz kıyıların
da hava açık, cenup doğusunda az bu
lutlu, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların metremurabbaına b:raktık
ları su miktarları Tatvan'da 85, Van
da 26, Rize'de 6, Sarıkamış ve Hope'· - Uzaktaydım. Duymadım doğru -

su .. dedi. de 4, Siirt'te 3, Hakkari ve Ardahan-
Bekçi Şevket de d"nlendi Ş k t. da 2 kilogramdır. ı . ev e . • o.. ~ 1 E~ . k 1 

- Merkezden, dedi. Vazifemi al· . ~uzgar ?r genın cenup ısım arı 
dım. Gidiyordum. Tam Cümhuriyet ıle Akdenız kısımları ve cenup do -
mektebinin oralarda baktım ki halk ğusunda garpten, diğer bölgelerde u

mumiyetle şimal istikametinden sani-
bunların eve doğru koşuyor. 

- Ne var yahu? diye sordum. Ki
mi? 

- Cinayet, dedi. A-iam öldürmüş -
ler. Kimi: 

- Yangın var, evler tutuşmuş. Ki
mi de: 

- Sel basmış, birkaç ev yıkılmış, 

dedi. 
Koştum, vardım. Meğer Kanber e

fendi ile Mehmet efendi yüksek ses
le konuşuyorlarmış. Küfür ne duy

madım. 

Yalnız eşyaların bir kısmım Meh

met getirdikten sonra Kanber: 

- Bu kadar mı, dedi, ben aylarca 
taşıdım. Daha yüzükler var, hatta 

söylemesi ayıp ... 
Şevketin "söy.lemesi ayıp!., dediği, 

Kanberin istediği eşya içinde Emi

ne'nin iç çamaşırları da bulunduğu 

yede en çok 7 metre kadar hızla es • 
miştir. 

Yurdda en yüksek sıcaklıklar Bur· 
sa ve Antalya'da 32, Balıkesir ve Ia
lahiyede 35, Bodrumda 37, Akhisar ve 
Nazilli'de 38 derecedir. 

yolundaki sözüdür. 
İcabı düşünüldü: 

- Kanberin Mehmede hakaret etti
ği ,.alnız Emine tarafından söylen· 
miş, diğerlerinin duymamış, Emine -
nin de Kanberle eskiden mşanlı bu
lunmuş olduğuna göre ... 

Hakaret fiili sabit olmadı. Mehme-
din beraetine karar verildi. 

Çıktılar. 

Koridorda Mehmet Ayşe ile Kad -
riyc'ye yanaştı. Hınçlı hınçlı : 

- İkiniz de , dedi, vicdanlarınızı 
ekmek peynirle yaladınız, yuttunuz. 
Hadi allah selamet versin ... 

1 Bir Türk dostunun ölümü 1 

Mr. Gilleıpie 

Büyük bir türk dostu ve Türk - A
merikan dostluğunun bir müjdecisi 
olan Amiral Bristol'la birlikte Türki
yeye gelmiş ve yirmi senedir aramız
da sempatik bir dost olarak yaşamış 
olan Mr. Gillespie'nin vakitsiz ölü -
münden sonsuz bir teessür duyuyo . 
ruz. 

Henüz genç denecek bir yaşta ha
yata gözlerini kapı yan. bu sevimli 
türk dostu, Amerika elçiliği ticaret 
Ataşesi vazifesini gördüğü ve bu va
zife muayyen bir çerçeve içinde gö
rülecek bir iş olduğu halde, o. bunun 
dışında ve üstünde her zaman içinde 
yaşadığı memleket ve aralarında bu
lunduğu millet hakkında sevgisini 
göstermekten bir dakika geri durma
mıştı. 

Mister Gillespie'nin bugün öksüz 
kalan çocuklarından bir ikisi Türki -
ye'de doğmuşlardır. 

Onu sevinçli günlerimizde gayet 
neşeli, kederli günlerimizde mesela, 
Ebedi Şef'in cenaze töreninde bizim
le beraber ağlar görmüştük. 

Okyanos'un öte tarafındaki demok
rasi ve hüriyet ülkesinde doğan bu 
gayretli, faziletli Amerikan vatanda -
şı, yakın şarkın canlı bir demokrasisi
ni kucaklıyanhür Türkiye'de kendisi
ni yabancı hissetmiyordu. 

Biz de onun ölümü karşısında bir 
yabancının değil, bir yakınımızın ölü
münden duyulacak elemi duymakta. 
yız. 

Amerika, Türkiye ile yaptığı tica
ret anlaşmalarında, hiç şüphesiz, bu 
yüksek karakterli memurundan bir 
hayli faydalanmıştır. 

İstanbul'da ve Ankara'da kendisini 
birçok tanıyan ve tanıyınca sevenler 
pek çoktu. Onlar için, bu aziz türk 
dostunun hatırası hiç bir zaman unu
tulmı yacaktır. 

Çocuklarına ve vatanına başsağlığı 
dileriz. N. A. 

Bir Amerikan film şirketinin 

Türkiyede (evireceği filmler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Bir A

merika sinema film şirketi tedrisi 
mahiyette filmler çevirmek üzere Pa
ris'ten Hindistana kadar bir seyahat 
yapmaktadır. Bu seyahat, Amerika 
maarif nezareti hesabına tertip edil -
mit bulunmaktadır. Heyet, birkaç gü
ne kadar İstanbula da gelecektir. İs· 
tanbul'dan sonra da, Bursa, Kemalpa
şa, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Ber
gama, Manisa, İzmir, Bilecik, Eskişe
hir, Sivrihisar, ve Ankara'ya gide -
cektir. 

Ahmet Agaoğlu i~in mevlUd 
1 Temmuz 1939 cumartesi günü sa

at 15,30 da ikindi namazından sonra 
Zincirli camiinde Ahmet Ağaoğlu i
çin mevlut okutulacaktır. Kendisini 
sevenlerin ve arzu buyuranların teş -
riflerini saygı ile dileriz. 

Çocukları 

Bir tetkik seyahatinde 

Spor bakımından edinilen 
umumi bilgi ve intibalar 

General Cemil Taner'in beyanatının son kısmı 
Yurt içinde spor işlerini tetkik için bir seyahat yapan beden ter• 
biyesi genel direktörü General Cemil Tahir Taner'in bu tetkikten 
edindiği intibaların ilk kısmını neşretmiştik. Bugün de sayın ge
neralin beyanatının son kısmım okuyucularımıza veriyoruz: 

Gerede lediklerini söylemekte ve bunu teda
rik mecburiyetinde kaldıklarını, aksi 
halde amatör sporcuların antrenman 
ve müsabakaya gelmediklerini söyle
mektedirler. Bu sözler bazı sporcular 
için olmakla beraber idarecilerin bazı 
hususlarda zaaflarını göstermektedir. 
Hakiki spor heveskarı hevesli bulun
duğu sporun basit malzemesini ken
disi tedarik eder. Kulübüne puvan ve 
gol temin etmek için bidayette sporu 
bir menfaat mukabili kulüp namına 
yapan sporcuya gösterilen bu zaaf 
sporda yükselmeği temin etmez. 

Gerede kasabasında bir spor kulübü 
vardır. Gerede'nin çok faal belediye 
reisi bu kulübe güzel bir idare odası, 
büyük bir salon ve bir malzeme odası 
vermiş ve gençlerin biltiln çalışma 
imkanlarını hazırlamıştır. Ayrıca 
15X27 ebadında büyük bir zemini 
beton salonu jimnastikane olmak üze-
re tahsis etmeği ve bu kafi görülmez
se gönderilecek plana göre daha bü -
yüğünü meydana getirmeği kabul et
miştir. Yalnız bu kadar imkanın ha
zırlanmış olmasına rağmen gençlerde 
arzu ettiği faaliyeti görmediğinden 
de müştekidir. 

Bolu"daki spor eğitmenimizi arada 
sırada Gerede'ye göndererek burada -
ki faaliyetin arttırılmasına çalışaca • 
ğım. 

Gerede'de 1.400 rakımında bulunan 
Esent«;,Pe çok güzel çamlığı ile ve i
çerisine itina edilmiş parkı ve gazino
su ile iyi bir tebdilhava yeri olmakla 
beraber bilhassa kasabanın hemen ya
kınında bulunması ve her türlü ihti -
yaçların kolaylıkla temin edilmesi ve 
k'arın uzun müddet kalması dolayısiy
le ayni zamanda iyi bir kış sporları 
merkezi olabilir. 

Bilhassa İsmet paşa istasyonuna 30 
kilometrelik bir şosa ile bağlı olması 
haftalık tatil günlerinde bile kayak
cıları burada toplamağa müsaittir. An
kara • Bolu - Adapazar demiryolu ya· 
pıldığı zaman kış sporları bakımın

dan daha fazla heveskar toplıyabilir. 
Arazi hem kayak sporlarına hem de 
yazın dağ sporlarına müsait bulun
maktadır. 

Buraya da 50 sporcu alabilecek kü
çük bir kayak evinin yapılmasını fay
dalı buldum. Buranın kulübüne de 
Bolud'a imal edilmek şartiyle 10 ka -
yak temin etmeği vadettim. 

Gerede kazasında da Gerede - Bolu 
yolu üzerinde Reşadiye gölü kışın ka
lın buz tabakası haline geldiğinden 

buz sporları için heveskarlar buradan 
.da istifade edebilirler. 

Kızılcahamam 

Burası çamlık, suyu çok güzel ve 
sıcak sulariyle, yolu ve dahili tesisatı 
tamamlandıktan sonra Ankara'nın ta
bii bir istirahat, sayfiye' ve kür yeri 
olmağa namzettir. Buranın yerli

0

nüfu
su az olduğundan spor bakımından 
daha ziyade hariçten geleceklerin ya
pacakları spor faaliyeti olabilir. Bun
lar da daha ziyade tenis, yüzme, çam 
ormanlarında yUrüyüf, avcılık gibi 
sporlardır. Halen kasabada bir spor 
kulübü yoktur. Spor faaliyetine geç
mek için beden terbiyesi nizamname • 
sinin çıkmasını beklemektedirler. 

Umumi görüıler 

Bu gezişim esnasında yaptığım te
maslardan umumi mahiyette olmak ü-
zere bazı bilgiler ve intibalar edin • 

dim. Mesela: 
1 - Amatörlüğün anlayış tarzında 

. bazı yanlışlıklar gördüm. Bugünkü 
kulüplerin başında bulunan idareciler 
kendilerinin faal bulundukları za-
mantarda donunu, çorabını kendileri 
tedarik ettikleri halde bugünkü genç
lerin donunu, çorabını kulüpten bek-

2 - Kulüplerin yardımcı suretiyle 
yazılmıı olan balarla beraber asıl fa
al bulunan azanın da imzalariyle ta -
ahhüt ettikl~ri aidatı vermedikleri ve 
kulüp idarecilerinin de bunları hatta 
icap ederse kanuni şekilde tahsile te· 
şebbüs etmedikleri görülmüştür. Ku· 
lüp denilen bir müessese kendi azası· 
nın vereceği aidat ve yapacağı sportif 
müsamerelerle toplıyacağı hasılat ile 
yaşar. Ve kendi basit malzemesini 
şahsa mahsus olanlarını şahıslar, ku • 
lübe ait olanlarını da kulüp temin e
der. Bölgeler kulüplerce temin edil • 
mesine imkan olmıyan büyük masra· 
fa mütevakkıf tesisatı meydana getir· 
mekle kulüplerin faaliyetine saha ha -
zırlarlar. Yoksa bölgeler ellerindeki 
mahdut bütçeyi kulüplerdeki futbol 
heveskarlarının donuna, çorabına, es· 
krim heveskarlarının kılıcına, maske· 
sine, tenis heveskarlarının raketine, 
topuna, yilzücülerin mayolarına, bi -
siklet heveskarının bisikletine, oto
mobil heveskfirının otomobiline sarfe• 
derse asıl tesisat için elinde para kal· 
maz. 
İcabında bu gibi teferruat kabilin • 

den olan yerlere de bölgeler muvak • 
kat bir zaman için teşvik mahiyetinde 
olmak Uıere yardımda bulunabilirse 
de bunun amatör sporcuların daimi 
surette bir hak gibi istemesi ve bek· 
lemesi caiz olamaz. 

3 - Bazı yerlerde halkevlerinin 
kendi içlerinde kulüplere yer vermesi 
bilhassa içtimai terbiyede birlik temi· 
ni bakımından çok faydalı görülmüş· 
tür. Gerçi bazı gençler böyle munta -
zam bir yerde nezaret altında bulun· 
mağı buralarda istedikleri lehce ile 
ınuhataplarına veya hasım saydıkları 
bir mukabil teşekkille söz söylemeği 
daha kolay bulmaları itibariyle uzak 
bir mahalde bir kahvehane üstünde ki
ralık bir odada kulüp kurmağı tercih 
ettikleri, fakat halkevlerinin bu şekil 
yardımları neticesi gençlerin umumi, 
içtimai hareketlerinde günden güne 
salah görüldüğü alakalılarca söylen -
mektedir. 

sına lüzum kalmadı. Onları verivc 
evime götıireyim, dedim. Çünkü m 
var nem yoksa nışanlımızdır di e o
nun evine taşımıştık. 
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4 - Bölgelerde bölge başkanla
rının haftada veya hiç olmazsa 15 
günde bir müsait zamanlarda ajanları 
ve kulüp başkanlarını toplıyarak 
umumi spor faaliyeti ve dilekler hak
kında görüşmeler yapmaları bidayet
ten itibaren bir çok yanlışlıkların ve 
lüzumsuz dedikoduların önünü almak 
ve faaliyete muntazam bir istikamet 
vermek bakımından faydalı mütalea 
ediyorum. Nitekim bazı bölgeler bu 
hareketlerle muvaffakiyetli neticeler 
almaktadırlar. Bu seyahatimden böl
gelerle ve kulüplerle görüşlerimiz ve 
düşünüşlerimiz etrafında anlaşma 
yapmak suretiyle çok istifade ettim. 
Zaman zaman memleketin muhtelif 
bölgelerinde tetkiklerime ve mahal
linde karıılıklı anlaşmaya devam ede· 

Bu Mehmet efendi de : 
- Bu kanun işidir. "Ver., de} ce 

eşyanı veremem. Getir iki şahit, et 

sepet yapalım, dedi. 
Ben o sırada şahidi, şuhudu e-

den bulayım. Baktım bahçede m ;a
fıı leri oturuyor: 

- İ§te bu bahçede misafirlt ıniz 
var, onlar şahit olsunlar. İmza 
derim, dedim. 

e-

Meğer onlar şahit olamazmış en 
ne bileyim ben. Şahit başka ne lıi 

olur? Bunun üstüne Mehmet e endi 
sesi yiıkseltti. Kapıyı çat diye ra· 
tıma vurdu. Getirip ônüme bir l ul 
attı ben: 

Daha olacak Mehmet efendi, 
cek oldum. Kızılca kıyameti o z 
kopardı. Derken gürültüye bckçı 

e-

di. Karakola gittik. Gene de kal at 
bende. guya küfür eden de ben, 
de benden davacılar ... 

Kanber ''bu işten ben doğrus i:: 
şey anlamadım!,. der gibi başın 
yanına sallayıp yerine oturdu. r • 
ken ıahitlerin istimaına başlandı. Öy
le ya bu gürültünün şahitleri de v u. 
He!J' bat ıahit kim bilir misiniz' E
mine ... Hani düğününü Kanbersb: ya· 
pacak olan yirmi iki yaşındaki, sıyah 

Sıcak hazretleri 
Bu sene kendisini epeyce, özle

dik demiyeyim ama, bekledi.le. Fa
kat nihayet sıcak hazretleri tepe· 
mizdedir. 

Zaman zaman çıkan fırtınalar, 
süreklice yağan yağmurlar yüzün
den bu yıl bahar uzadı ve yaz gecik
ti. Onun ıçin bir .iki gündür, bize 
kavuşan sıcak hazretleri, bu sene 
yemye§İI ağaçlar ve henüz sararmı
yan çimenler üzerine bağdaş kur· 
mak fırsatını buluyor. 

Kızgın sıcak, hafızamda derhal 
cenubun çöllerini canlandırdığı i
çin onu babayani bir adama benze
tir ve bağdaş kurarak oturduğunu 
tasavvur ederim. Hatta, galiba, o 
sebeple, kendine hürmet olsun di
ye, sıcak hazretleri dedim .. 

Gene bana sıcak, şair Şeyh Ga
lip'in: ' 

Giydikleri ifitabı temmuz 
İçtikleri ıulci cihan • ı<lz 1 

beytinde hallerini tasvir ettiği 
kabileye mensup bir adammıt gibi 
gelir. 

Eskiden karakıı bastırdığı, kar 
yağmağa başladığı zaman, kömür· 

cülerin göğüslerini açıp : 
- Bağrıma yağ be mübarek! 
diye sevindiklerini söylerlerdi. 
Şimdi de sıcaklar bastırınca buz

cuların ve elektrikli buz dolabı sa
tanların gözlerini güne§e çevirip: 

- Biraz daha yak, biraz daha ka
vur! 

diye temennide bulunacaklarını 
tasavvur edebiliriz/ T .1. 

Şincui ve Florinalı! 

Tarihle uğraıtığı için olacak, 
gündelik hiıdiaelere dair intıbala
rını yazmakta pek acele etmiyen 
bir İstanbul muharriri, ölümünün 
kırkma doğru Filorinah'dan "Şi

nasi ve Filorinah Nazım" bathkh 
bir fıkra ile bahsetti. 

Bu fıkraya göre zavallı Filo
rinah ölümünden üç bet saat ön
ce bir kalem, kağıt istemit ve ü-

zerine fU kelimeyi yazmıt: 
- Angıburcuk ! 
Fırkrayı okurken muharririn 

bu minaıız kelime dolay11iyle Şi
nasi'nin de ölümünden önce bir 
giğıt isteyip üzerine : 

- Feakemuni 
gibi manasız bir kelime yazmıı 

olduğundan bahsedeceğini ıaru
yordum. 

Halbuki iki ölünün ihtizar ha· 
lindeyken biribirine benziyen bir 
tek taraftan bı idi 1 

Sayfiyel~rJe malıiyaj! 
Bir latanbul gazeteainin kadın 

ıayf asında fÖyle bir batlık gör
düm: : 

"Sayfiye yerlerinde nasıl ma· 
kiyaj yapmalıyız?,, 

Bence bu auale verilecek cevap 
ıudur: 

"O tekilde yapmalı ki aık sık 

ziyarete gelen eş, dost; hısım, 
akraba kim olduuğnuzu tanıya
masın!,, 

Kcıtık adası! 

lıtanbul ıazetelerinde okun· 
duğuna göre reasam Çalh lbra
him'in satın almak istediği Ka
tık adası, sahibi olan doktor Hı
zıryan'ın varisleri tarafından aa
tılığa çıkarılmıthr. 

Variıleri, doğruıu, tam müna
ıip zamanı seçmiıler. Gazeteciler, 
mizahçılar, karikatürcüler Çallı'
nın bu arzuıu dolayııiyle Katık a
daıını Kıbriıadaıı kadar dallan· 
dırdılar, budaklandırdılar. Bu ka
dar ilan, avuçlar doluıu lira ıar
fedilıe yapılamazdı. 

llancıhk modern re11amlıkta 
bir ıubedir. Çallı İbrahim o fU· 
beye menıup olmadıiı halde, ba
kınız,bu adanın bu kadar töhret 
ve rağbet kazanmaaına ıebep ol· 
du. 

Çalh'ya, bu adayı alıp almıya
cağını telefonla Ankara'dan soran 
bir meraklı, meıhur reaaamdan ıu 
cevabı almıı: 

- Bakalım arkadaf, kıımeti· 
mizde varsa uK.atık,, bize çıkar! 

ceğim. • 

ÇAGRI 
X Teşkilatı Esasiye Encümeni bu

gün saat 15 te toplanacaktır. 
X Ziraat encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Adliye Encümeni·yarın 30-6-939 

saat 10 da toplanacaktır. 
X Maliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

X Meclis hesaplarının tetkiki en -
cümeni bugün saat 10 da toplanacak -
tır. 

X lktısat Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Vergilerde itiraz ve temyiz usul
lerine ve mercilerine ve vergi ihbar· 
namelerinin tebliğ suretine dair ka · 
nun layihasını müzakere için seçilen 
muvakkat encümen bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

X İ•kan kanunu muvakkat encü -
meni bugün saat 10 da toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni 
30-Vl-1939 cuma günü saat 10 da top
lanacaktır. 
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................................... D NYA o . HABERLERi 
Amerika ve müstakbel 

harp 
Avrupa devletleri arasındaki 

lııiinasebetler gerginleştikçe, Ame• 
l'ika'nm müstakbel harpte takip e
deceği hareket hattı gittikçe alaka
h celbeden bir mesele halini almak· 
la.dır, Filhakika Amerika'nm sem· 
l>a.ti&i demokrat devletler tarafın· 
dıı.dır. Fakat acaba bu sempati, A· 

• ~erika'yı, büyük harpte old~~~ g~
hı, bu devletlerle bir harbe auruklı· 
)eeek midir? 

Anşlus'tan sonra 
--~-----------.........-. 

Memel'de 
vaziyet 

Varşova, 28 a.a. - Kurjer Warsa -
vski gazetesine göre, Göring'in liman 
tahkimatını kontrol için yakında Me
mel'e geleceği hakkında mezkur şe -
birde şayialar dolaşmaktadır. 

AMERİKA KONGRESİNDE 

Bitaraflık kanununun 
tadili İçin müzakere başladı 

i 1 k celse hararetsiz geçti 
Vaşington, 28 a.a. - Mebusan meclisi, h~ri~i~e enc~meni ta.ra

fından tevdi edilen bitaraflık kanunu pro1esınm muzakeresıne 
başlamıştır. 

----ı Projede derpiş edilen noktalar şun-
- ___ j lardır: 

Aınerika'nm müstakbel bir Av. 
l'upa harbine iıtirakine mani ~la~ 
'il büyük engel, büyük harbe ıtti· 
~lkten doğan hayal sukutudur. A
llıerikaldar 1914 harbi çıktığı za · 
lııa.n bu r:ıücadeleye karşı lakayt 
ka.ın:ışlardı. Fakat büyük ~ik~a~~~ 
tlınıuı hükümetinin beceriksızhgı 
liİl:ünden nihayet Amerika 1917 
'ttıesinde harbe iştirak etti. Ve iti
laf :\evletlerinin nihai zaf~r kazan
llıalacma yardımetti. Harbın sonun
da imza edilen sulh muahedeleri A· 
lılerika efkarıunıunıiyesi için bir ha
hı.\ ıukutu obnuıtur. Bu şartlar al -
lıııda Amerika, aldatddığını _He~i sü
terek, kendi kıtasma çekılmış ~e 
A.~pa işleriyle meşgul olmamaga 
karar vermiştir. 

Gazete, anşlustan beri Memel'de ha
yatın hakiki bir durgunluğa uğradığı
nı, köylülerin her köyde pek aşağı se
viyede tesbit edilmiş olan fiyatlar ü
zerinden yiyecek maddeleri alım sa
tımını kontrol eden hususi ajanların 
himayesinde bulunduğunu yazıyor. 
İşçi ve memurların ücretleri çok 
azaltılmış ve turizm hareketi dur
muştur. Memleketin iç tarafı ile ala
kası kesilmiş olan limandan giden ge
len vapur yok gibidir. 

Mısır hariciye nazırının 1. - Harp zuhurunda "Amerika'nın 
-------~-------------- emniyetini veya sulhu muhafaza et· 

mek, yahut da Amerika vatandaşları-
ya pti ğ i seyahatten sonr~ nın hayatını korumak., için lüzum gö

~ rüldüğü takdirde Cümhurreisi, muha
rip devletlerin kimler olduğunu tayin 
edecektir. 

Amerika'nın bu kararı, Avrupa'· 
da. siyasi vaziyet gerginleş!iği za
ltıan yapılan bir tak~m . ~ıtarafhk 
~a.rıunlariyle ifade edılmıştı. Bu ka
~Unlara göre müstakbel harpte: 

ı _ Amerika tebaası muharip 
devletlerin gemilerinde seyahat et -
llıiyeceklerdi. 

2 _ Muharip devletler Amerika 
llİYasalarından para borçlanannya

Calı::Iardı. 

Gazete ilave ediyor: 
"Al manyaya iltihakın nereye mün· 

cer olduğunu görmek Danzigliler i -
çin faydalı olur.,, 

İngiliz ordularının 

mevcudu arttırıldı 
Londra, 28 a.a. - Ordu meclisi, bir 

beyaz kitap neşretmiştir. Beyaz kitap, 
ordu subay ve eratı mevcudunu 275 
bine çıkarmaktadır ki ilk tahminlere 
nispeten 89.300 kişi fazladır. 

Bu vesika, bu miktarın 1939 senesi 
için derpiş edilmiş olan zabitan ve ef
rat miktarının azamisi olduğunu ve 
bu meyanda silah altına alınmış olan 
ihtiyat efradın da bulunduğunu tas • 
rih etmektedir. 

Mısır - Romanya 
münasebetleri 

Bükreş, 28 a.a. - Radar ajansı bil
diriyor: Mısır hariciye nazırı. Yahy.a 
paşanın Romanyayı resmen zıyaretı, 
iki memleketi biribirine bağlıyan sa
mimi dostluğun müşahedesi için yeni 
bir fırsat teşkil eylemiştir. 

Yahya paşanın Başvekil B. Kalines
ko, hariciye nazırı B. Gafenco ve di
ğer hükümet azası ile yaptığı görüş
meler esnasında, iki memleket arasın· 
da mevcut mühim ekonomik münase.: 
betleri bir kat daha fazlalaştırarak i· 
ki memleket arasındaki dostluğu in
kişaf ettirmek hususunda iki tarafın 
kati azmi kendisini göstermiştir. 

Muharip devletlere karşı 
alınacak tedbitler 

2. - O andan itibaren Amerika va
tandaşlarının o devletlere ait vapur -
tarda seyahat etmeleri menedilecek -
tir. 

3. - Muharip devletlerin kimler ol
duğu ilan edilmesini müteakip bu dev 
ltelerin hükümetlerine kredi açılma -
sı veya bunlarla esham ve tahvilat a· 
lım satım muameleleri yapılması me· 
nedilecektir. Yalnız bu hükümetlere 
kısa vadeli ticaret kredileri açılabi -
lecektir ki bunlar da her üç ayda bir 
Cümhurreisi tarafından ilan edilecek
tir. Kanuna mugayir hareket edenle· 
re 50.000 dolar para cezası veya ha -
pis cezası verilebilecektir. 

Kanun cenubi Amerika'ya 
tatbik edilmiyecek 

3 _ Parası ödenip de mülkiyeti 
'-tın alanın eline geçmedikçe eşya· 
l\ın Amerika topraklarından ayrıl -
llıasına müsaade etmiyeceklerdi. 

Bu kanunlar henüz Amerika'da 
lıttbik edilmektedir. Fakat Amerika 
~fkarıumumiyeıi Almanya.'nın, l
ta.Iya'nın ve Japonya'nın tecavüzle
ti karşısında bu b~la~aflı~tan aynl
llııya temayül etrnııtır. Bınaenaleyh 
tiındi bitarafhk kanunlarmın tadili 
hahis mevzuudur. Hariciye encüme-
1\hıe tevdi edilen bir layihaya göre, 
kanunun birinci maddesi ıu yolda 
değiştirilmektedir : 

Çin harbinde Japonlara 
A manen 4. - Eşyalar Amerikadan ihraç e

dilmeden evel tasarruf hakları bir ya· 

hancıya devredilecektir. 

"Harp zuhurunda Amerika'nm 
emniyetini veya sulhu muhafaza et· 
~ek ahut da vatandaşlarmm siya
seti '. ykorumak için lüzum gördüğü 

nı h . d 
la.kd" d reisicümhur mu anp ev• rr e _ . d 
letlerin kimler olduugnu tayın e e· 

tektir.,, . 

B t d ilde dikkat edılecek nokta 
u a .. " 

llldur: bugünkü kanuna gore, mu-
4,. . d vlet devletler hukukunun .. rıp e " _ . 
.._ h . olarak tanıdıgı devlettır. •••U arıp . 
" . b' harp çıkarsa, bu harbe ıt-
,ı: anı ır· . . 
tir4 k den devletlerın hepsı de mu-
h a. t~ Amerika'mn bitaraflık ka· 
arıp ır. h 

.. " haribi" devletler ukuk.u· ••unu mu 
il k b l ettiği manada anlamak· 
un a u . h "b" 

t d yeni kanun ıae, mu arı ın 
a ır. . . b k k 

l . . . ··rnhurreısıne rra ma ta-
ayınını cu . . 
d B dernektir kı hır devlet dev-
ır. u, .. uh • d 

ı~uer hukukuna gore m. anp . e 
ol .. hurreisi, o devletı muharıp 

ısa, cum d b" fl k add . rek hakkın a ıtara ı 
etmıye ··mı .. - b"k 

ltanunlarının hüku erını tat ı et-

ttıiyebilir. 

B k nunların delaletiyle bugün 
u a "k .. k 

il.\ söylenebilir ki Amerı a, muata • 
bel bir harpte bitaraflık ka~unla~ı· 
il Al ya hakkında tatbık edıp 
ı man b"k . k 

lt\gilter hakkında tat ı etmıyece • 
tir. Belki de bu, devletler bu~uk.u • 
'il.un kabul ettiği bitaraflık ~aıc!.ele
•. ı"rdir Fakat çok ınce ele-
•ıne mugay · .. .. 
... k lursa bugunku hukuk te-«ece o , . . . 
l. kk"l . go'"re bıtarafhk dıye hır a ı erıne • • 
'V • t" mevcut olmaması lazım-
azıye ın .k , b b" d H halde Aınerı a run u ıta-
ır. er .. b" 1 ' taflığı kendisine g_o~eh ır kan ayışı 

"ardır. Ve bildiği gıbı are et ede-

tektir. 

A ·ka'nm beynelmilel muva -
merı . 1. b' 

,,, d derece ehemıyet ı ır a-c.ene ene .. 
iırlık olduğu nazarutıbara alınacak 
ol b'tarafhk kammlarındaki ta-

ursa, ı • • d k" h 
dilin delalet ettiği mana a ı e e· 
illiyet bütün vuzuhiyle an]a§dır. 

A.Ş. ESMER 

Aleni teşekkür 
Refıkamın vazıhamlinde dikkat ve 

d. . .1 kendisini muhakkak bir 
ırayctı ı e v 

tehlikeden kurtaran dogum ve kadın 
hastalıkları mütehassısı . kıymetli 
el kt Bay Emir Necıp Ata.kam o orumuz 
il d - esnasında büyük yardım 

e ogum "b" 
r.r·· t g· Iık yurdu sahı ı opera • .. os eren sa . 
tör Bay Şevket Peke ve refıkam~n 
hastalığı esnasında candan yakınl~gı 
ile h" anından ayrılmıyan kabıle 

ıc Y kk'" ı · · b" l3ayad Nigara aleni teşe ur erımı ır 

\1ecibe bilirim. 
Ankara vilayet seferberlik müdürü 

Kazım Arat 

yardımlarda bulunurken 

Almanya Çin'e harp 
malzemeSi gönderiyor 

5. - Cümhurreisi muhariplerin ih

tiyaçları için toplanacak iane miktar

larını neşredecektir. 

6. - Bitaraflık kanunu, cenubi A

merika cümhuriyetleri hakkında tat;· 

bik edilmiyecektir. 

Kanun, silah ihracatı müsaade na • 

melerinin istihsali için mer'i olan 

nizamnameleri teyit edecektir. 

Hongkong'ta görülen 
Paris, 28 a.a. - Ekselsiyor gazete

sinin Londra muhabiri, Almanların 
Çin'e verdikleri harp malzemesi hak
kında dikkate §ayan malilmat ver· 
mektedir. 

Hong-kong mahkemesinde haliha -
zırda mühim bir dava cereyan etmek
teqir. Almanya, bir taraftan Çin ile 
yaptığı muharebede japonlara manen 
yardım ederken, diğer taraftan da 
Çin'e mühim miktarda harp malzeme
si göndermektedir. 

Çin hükümetiyle bir lirma . 
arasındaki Java 

Vaka, şudur: 
Hong-kong'un en büyük ve en mü

him ithalat ve ihracat müesseselerin
den biri, nizami olmadıkları iddiasiy
le Almanya'ya sipariş edilen 10.000 
gaz maskesini teslim almak istemedi
ğinden dolayı Çin hükümetini dava 
etmekte idi. 

Muhakeme esnasında bazı şiddetli 
münakaşalar da olmuştur. Şahitler, 
Almanya'nın Çin ile geniş mikyasta 
silah ve cephane ticareti yaptığını 
söylemişlerdir. 75 milimetrelik 8.000 
krupp obüsü, transit suretiyle Çin'e 
sevkedilmek üzere Hamburg'dan Hon 
Kong'a gelmiştir. 

Bu malzemenin kıymeti 42.000 ster
ling olarak tahmin edilmektedir. Ber
lin, bir yandan italyan - alman aske
ri ittifakına girmesi için Japonya'yı 
tazyik ederken, diğer taraftan da 
Hamburg yoliyle Çin'e yaptığı silah 
sevkiyatına faaliyetle devam etmekte
idi. 

Diğer cihetten Skoda fabrikaları 
Çekya'nın işgalinden sonra Çin ile 
yaptıkları mukaveleyi feshetmek şöy
le dursun Çin hesabına harp malze -
mesi imalini arttırmışlardır. 

İspanyadan dönen 

İta iyon lejyonerleri 
Napoli, 28 a.a. - 300 zabit ile bir. 

likte İspanya'dan avdet eden 5000 lej
yoner, bu sabah Sardenya ve Piemen
te. vapurları ile buraya gelmişlerdir. 
Pıemente vapuriyle fransız Fasını 
terketmiş olan 75 italyan ailesi de 
gelmiştir. 

. Mavi, siyah ve yeşil ok teşekkülle
rınden altı tabur, karaya çıktıktan 
•o.nra tecemmu etmişler ve prens de 
P!emont tarafından teftiş edilmişler
dır. 

bir dôvanın tafsilôtı 

i rlôndalı tethişçilerin 
. bir suykasti 

Yeni metinde kanun, muhariplere. 

her nevi eşya, cephane ve harp mal • 
zemesi satılmasına müsaade etmekte • 

dir. 

ilk müzakereler hararetsiz oldu yenı 

Londra, 28 a.a. - Sitenin küçük bir Vaşington, 28 a.a. - Bitaraflık ka-
sokağında yıllardanberi kaydedilme - nununun tadili hakkında yapılan ilk 
miş bir şiddette bir yangın çıkmı.ş ve ] gün müzakereleri az hararetli olmuş, 
bütün sokak yanmı~tır. At~ş 3~0 ıtfa· yalnız projeyi vücuda getiren Bloom 
iye neferinin 50 tulumba ıle ~ç s~at ile üç cümhuriyetçi söz almıştır. Cor· 
çalışması üzerine durmuştur. Şımdıye bett Fish projenin aleyhinde bulun -
kadar enkaz altından 4 yaralı çıka· 
rılmıştır. 

Dört büyük binanın harap olması
na sebebiyet vermiş olan yangının 
İrlandalı tethişçilerin eseri olduğun
dan şüphe edilmektedir. 

muştur. 

Meclis bugün, tadil teklifleriyle e-

sas kanun hakkında reye müracaat· 
ten önce, müzakereye devam edecek
tir. 

Fransız gazetelerine •• gore 

Avrupa vaziyeti .ciddi, 
fakat hailevi değil 

Fransa her türlü tahakküme karşı koyacak 
Paris, 28 a.a. - B. Daladiye'nin me

busan meclisindeki beyanatını bahis 
mevzuu eden gazeteler, bu beyanatı, 
harici vaziyette herhangi yeni bir ve
hametin doğurmuş oJmadığını fakat 
bu beyanatın yalnız hakikati olduğu 
gibi bir kere daha hatırlatmak mak · 
sadını istihdaf ettiğini bildirmekte -
dir. 

Maten gazetesi diyor ki: 
"Bu kati lisanda, demagojiye ve ko

laylık gösteren sözlere kapılmamak 

bahsinde bir ihtar, bugünün hakikat· 
terinin anlaşılmasında kalpler arasın
daki birliğin sıkılaştırılması için bir 
hitap görmelidir. Yoksa, Avrupa va
ziyeti, birdenbire sureti hususiyede 
vahimleşmiş değildir. Avrupa vazi • 
yeti, dün nasılsa bugün de aynıdır: 
ciddi, fakat hailevi değil.,, 

Müzakerelerin mühim ciheti 
Pöti Parizyen diyor ki: 

"Dünkü meclis müzakerelerinde an
latılması en güç olan cihet, bütün mec 
lisin, en ufak bir serzenişi yükselme
den, hükümet reisinin sözlerine karşı 
gösterdiği büyük alakadır. Cebir ve 
şiddet tehditleri karşısında eğilme· 

mek ve her türlü tahakküm teşebbüs· 

terine karşı koymak bahsindeki fran· 
sız azmini gösteren sözlerin mecliste 
karşılaştığı müttehit alkış tufanı da 
bilhassa kaydedilmeğe değer bir hadi
se idi.,, 

Fransa her türlü tahakküme 
karşı koyacak 

Ordr diyor ki: 
"Başvekil Daladiye, Fransanın dün

ya üzerinde sükunun avdetini istiyen 

ve buna çalışan bütün milletlerle iş

birliği yapmağa hazır olduğu hakkın

da yeniden teminat vermiştir. Fakat 

Başvekil, aynı zamanda, Fransanın 

her türlü tahakküme karşı kaymağa 

azmetmiş olduğunu da bildirmiştir. 
Bütün enternasyonal siyaset sergü
zeştçileri, bu sözleri işitsinler. Teca
vüz, Avrupa'nın herhangi bir nokta
sında muzaffer olur olmaz, hemen der 
hal, mah1m bir kader kaidesine tebai
yet ederek, garbe doğru dönmektedir. 
Şarki Avrupa' da yapılacak fedakar -
lıklardan bizim için herhangi bir em
niyet çıkacağını sananlar, bunu akıl
laqndan çıkarmamalıdır. Bu vaziyet· 
te vazifemiz, Başvekilin söylediği gi
bi, silahlanmak, birleşmek ve teyak -
kuz içinde beklemektir.,, 

c D U N K O ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
VAKİT 

Almanya ve ltalya hatalarını 
görecekler mi? 
Asım Us bu başmakalede, Almanya ile 

İtalyanın müşterek bir hatta birleştikl.e
rini, bütün Avrupanın ve bütün dünya
nın uykusunu kaçıran karışık vaziyetin 
bu çifte hatanın neticesi olduğunu, Al • 
manya ile İtalya bu hatayı görüp anhya
cak olurlarsa çığırından çıkan beynel -
milel münasebetleri yeniden bir düzene 
koymak mümkün olacağını söylüyor. 

CUMHURİYET 

Sovyetler ittihadının vaziyeti 
Yunus Nadi, bu başmakalede, Sovyet 

Rusyanın sulh cephesine iştiraki lüzu -
mundan fazla uzarken, bir yandan da Al
manya ile bilahare siyasi mahiyet alabi
lecek iktisadi müzakerelere giriştiği ha
ber verildiğini yazıyor ve şimdiki şartla 
içinde totaliter devletlerle Rusya ara -
unda derhal bir anlaşma vukuu ihtimali 
olup olmadığını, araştırarak, totaliter 
devletlerin rus aleyhtarlığını tebarüz 
ettirirken. böyle bir anlaşmanın im -
kansızlıibnı söylüyor ve sovyetlerle mü
zakerelerin uzaması büsbütün başka se· 
beplerden ileri geldi,Zini kaydettikten 
sonra Rusyanın yeri sulh cephesinde ol
duğunda tereddüde mahal bulunmadığı -
nı ilave ediyor. 

TAN 
Akdenizde Fransa'nın mevkii 

M. Zekeriya Sertel, ttirk • İngiliz an • 
!aşmasının ehemiyetini izah eden dünkü 
makalesine devamla bugün de türk - fran
sız anlaşması dolayısiy\e Fransamn Ak
denizdeki mevkiini izah ediyor ve türk -
İngiliz, türk - fransız anlaşmalarından 
sonra Akdenizdeki muvazenenin sulh 
cephesi lehine kuvetlenmiş olduğunu, 
Akdenizin bütün anahtarları bu cephe • 
nin elinde bulunduğunu ilave ediyor. 

. Üç prensip ve Türkiye 
Sadri Ertem, bu serlevha altındaki 

makalesinde, türk - İngiliz anlaşmaaın •• 
dan soonra, türk - fransız anlaşmasının, 
sulh ve demokrasi cephesinin ikinci za • 
ferini teşkil ettiğini, dostların bu anlaş. 
manm beşeri ve reel kıymetini derin bir 
hazla idrak ederken düşmanların yei11 ve 
iztiap için.de bulunduklarını söylüyor 
ve anlaşmanın büyük değerini anlatmak 
için bundan başka delile ihtiyaç bulun -
madığını izah ederek Türkiyenin sulh 
cephesinde beıeri ideal, ıreopolitik ve 
milli bünye bakımından yer aldıiını ila
ve ediyor, 

AK$AM 
Açık söz, kaçık söz 

Fazıl Ahmet Aykaç, buırünkü başma. • 
kaleainde, vaktiyle okuduğu büyük e.di • 
bin "Açık söz başka, kaçık söz başka" 

Bir polis nıemurunu 
öldüren katil 

19 sene ağır hapis 

cezasına mahküm oldu 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Ağır 

ceza mahkemesinde bundan üç sene 
kadar evel işlenen bir cinayetin kara
rı tefhim edilmiştir. 937 senesi şubat 
ayında Dizdariye'de Mahmutpaşa yo
kuşunda bir cinayet olmuş ve Nazmi 
adında bir sabıkalı hırsızlık için gir
diği evin sahibi polis Hasan Basri'yi 
bıçakla öldürmüş ve oğlu gene polis 
memuru Nevzadı yaralamıştı. Vaka 
günü Nazmi, Salim adındaki arkada -
şını gözcü koyarak polis Hasan Bas
rinin evinin ikinci kat penceresine 
tırmanmış ve oradan yatak odasına 

girmiştir. Yatak odasında Hasan Bas
rinin karısı Nadireye ait el çantasını 
karıştırırken polis Basri gürültüyü 
duymuş ve baba oğul yukarı çıkmış -
!ardır. Baba oğul yatak odasında Naz

mi ile birdenbire karşılaşmışlar, fa. 
kat sabıkalı hırsız, Hasan Basri'yi ani 
olarak yere itmiş ve üzerine çullan
mıştır. Oğlunun yardımiyle Hasan 
Basri bu tecavüzden kurtulmuştur. 

Bunun üzerine Hasan Basri hırsızı 
korkutmak ve yakalamak için havaya 
bir el silah atmıştır. Bu sırada Nazmi 
kolunun altında sakladığı kunduracı 

bıçağını çekerek, Hasan Basri'nin üze
rine saldırmış ve gırtlağından ağır su
rette yaralamıştır. 

Bundan sonra kaçmağa teşebbüs e
den sabıkalı, Hasan Basrinin oğlu 

Nevzatla sokak kapısında karşılaş

mış ve bunu da bıçağiyle yaraladık -
tan sonra gene kaçmağa teşebbüs et
mişsede civardan yeti~enlerin yardı· 
miyle yakalanmıştır. 

Yaralı Hasan Basri hastaneye gö -
türülürken yolda ölmüştür. İki sene
denberi devam eden bu katil hadisesi
ne ait muhakemenin bundan evelki 
celselerinde, iddia makamı, Nazminin 
işlediği bir cürmün delillerini orta • 
dan yok etmek ve çaldığı malın elin
den alınmasına mani olmak için ikin· 

a.a. M atbuııt Serv1sı 

mealindeki vecizesini ele alarak, totali· 
ter devletler matbuatının çarpık man • 
tıkla ve samimiyetsiz göm.ille yaıdıkları 
yazıların şayanı teessüf mahiyetini be -
lirtiyor ve hür, müstakil ve şerefli bir 
memleket olan Türkiyenin en buhranlı 
ve en hüsranh zamanlarda bile daima a
çık sözlü davrandığını, fikirlerini mak
satlarını 15 senedir apaçık söyleyip dur
duğunu izah ettikten sonra bize emper
yalizmi atfetmek istiyen kafaların fena 
niyetlerini belirterek bunlarda en doğru 
ve hayırh şeylere inanmak istemiyen i -
natcı iman hasisliği, yahut her türlü ya
lan hazinesi olabilir zengin bir hürafe 
madeni bulunduğunu kaydediyor ve di -
yor ki : "Evet biz hüsnü niyete gÜvenen 
insanlarız, zira o hüsnü niyet ve azimdir 
ki şimdiye kadar aleyhimizde uydurul -
muş nice yalan ve iftiranın bizzat uy -
duranlar eliyle ortadan silinip gitme'Sini 
mucip oldu. 

Hortlamasından korktuğumuz 
bir zihniyet 

Dikkatler sütunundan "Ete narh" den
di, olmadı. 

"Pazarlıksız satış dendi. Doğru dürüst 
etiket konması bile temin edilemedi. 

Şimdi de, düğün yasağı talimatname • 
sinde israr ediyoruz. Halbuki bu, tabiatı 
eşyaya z1t olduğu için tatbikatı • büyük 
bir ihtimal ile pek yakında - muvaffaki -
yetsiz netice ve: en fenası, bu gibi iyi 
düşünülmeden icraata girişilmiş nizam.. 
lar, o silinmesi icap eden : 

- Adam sen de ... Devlet yaı;ağı ... Hük-
mü üç giın sürer ... - zihniyetini hortla • 
tabilir. Bilhassa bu nokta ehemiyetlidir. 

SON TELGRAF 
Tehlike geçidi 

Ethem İzzet Benice, bu Unvanlı baş • 
makalesinde Fransa Başvekili B. Dala
diye'nin parlamentoda söylemiş olduğu 
nutku bahis mevzuu ederek Avrupada, 
gerek uzak şarkta vaziyetin vahim oldu
ğunu, sovyetlerle japonlar arasında kan
lı bir bava muharebesi cereyan etmekte 
bulunduğunu yazdıktan sonra şöyle de -
mektedir : 

"Fransız başvekilinin söylediği nutuk· 
günün hadiseleri karşısında en hakiki 
bir makes hizmetini gostennektedir.,, 

HABER 
Y ecucı mecüc 

Necip Fazıl Kısakürek, bu fıkrasında 
uzak şarkta japonlarla ruslar arasında 
bir aydanberi harp mevcut oloduğu ha -
berini yazdıktan ve ilanı harpsiz harbin 
japon icadı oldugunu, japonların yalnız 
ilinsız değil haberi bile sızmıyan harbi 
idare etmek maharetini gW11term~kte ol
duklarını ilave ettikten sonra bir gün ge. 
lecek cüssece küçük, sayıca pek büyıik 
bir insan sürüsünün bütün dünyaya ya -
yılacağı, yıkıp yakacagı, kırıp dökcceki 
suretinde bundan yüz sene evci ortada 
dolaşan hayal şeklindeki rivayetin bu -
gün bir gerçekleşme mukaddimesi yaşa
makta olduğunu kaydediyor ve "Yecüç 
mecuc kadrosu icin 100 milyon japon ka
fi gelmezse 400 milyon çinliyi de hesaba 
katabilirsiniz., diyor. 

Satye tahkikatı 

Dün b~r cok kimseler .:. 

daha dinlendi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Satye 

binasına ait tahkikata bugün de de 
vam edilmiştir. Satye şirketinde dün 
akşam geç vakit bir arama yapılmış. 

lüzumlu görülen bazı evrak müddeiu
mumiliğe getirilerek dördüncü sorgu 
hakimliğine teslim olunmuştur. 

Müddeiumumiliğin, dördüncü sor • 
gu hakimliği tarafından Şahin Giray, 
Ziya Taner ve Sedat Ödül hakkında 
tahkikatın gayri mevkuf olarak devam 
"edilmesi hususunda verdiği karara i -
tiraz ettiğini bildirmiştim. Bu mesele 
yi tetkik etmekte olan ağırceza mah ~ 
kemesi, müddeiumumiliğin bu itirazı
nı reddetmiştir. 

Dördüncü sorgu hakimliği bugün 
de on beşe yakın şahidin ifadelerini 
almıştır. Şahitler arasında, devlet li -
manları umum müdür muavini Hamit 
Saraçoğlu, Satye şirketi müdürlerin -
den Laziyan, denizbank materyel şefi 
İbrahim Burak, İstanbul nafıa müdü
rü Bedri bu]unmakta idi. 

Dördüncü sorgu hakimliği, evrak ü
zerindeki tetkiklerini bitirmek üzere
dir. Bu evrakın bir iki gün içinde A
ğırcezaya gönderilmesi kuvetle muh -
temeldir. Sorgulara yarın da devam o· 
lunacaktır. 

ci bir ağır suç işlemesi dolayısiyle ö
lüm cezasına mahkum edilmesini iste

miştir. Hakim heyeti uzun süren bir 

tetkikten sonra, bugün geç vakit bu 

husustaki kararını tefhim etmiştir. 
Verilen kararda, Na7minin Hasan 

Basri tarafından suç üstü yakalandı • 

ğı, binaenaleyh çalmağa vakit bula

mamış olduğunu, aynı zamanda ölen 

Hasan Basrinin karısı tarafından çan 

tadan parasının çalındığına dair bir 

ifade mevcut olmadığını göz önünde 
tutmuş ve Nazminin kaçıp kurtulmak 

maksadiy~e Hasan Basriyi yaraladığı 
neticesine vararak Nazmi hakkında 
19 sene ağır ı.~..,is C""a~ı verrn; .. t;~ 
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İlalya'nın stratejik vaziyeH 
Bu memleketin merkezi vaziyetinin 

faydalan, komşulannın çevreleyici 

taarruzlarına uğramak tehlikesi 

dolayısiyle epey azalmaktadır 

A kdenizin merkezini, 
• Libya sahilleri ve on 

ikı adaların idame ettiği 
muazzam bir baraj gibi ka· 
teden İtalya birinci dere • 
ccde bir stratejik mcvkie 
sahiptir. Bu eayede Akde • 
niz havzasının bittim mü • 
nakalelerini tehdidi altın
da tutabilir ve hava kuvet
leri vasıtasiyle taarruzunu 
etrafını çeviren memleket· 
lerin gobegine kadar götü
rebilir: Bu gunkü tayyare
lerin suratiyle Bordo, Pa -
ris, Belgrad, Ati na, Tunus, 
Cezair, Lombardıyanın, Si
cılyanın veya Sardunyanın 
hava meydanlarından an • 
cak iki saat mesafededir • 
ler; 1stanbul, Ankara, Sü • 
veyş ve Kahirenin Rodosa 
olan mesafesi de aynıdır. 

İşgal ettiği stratejik mev 
kiden, italyan hava kuvet • 
leri, istediği gibi filoları • 
nın faliyetini şarki veya 
garbi Akdenizdcki harekat 
sahasının en mühim nokta
sı üzerinde teksif edebilir, 
hasım filoların Tulon, Ce
zair, Tunus, Malta üslerin· 
den istifade etmelerine ma
ni olabilir, Fransanın ce -
nup şarkiıini, Mısır ve 
balkan devletlerini bom • 
bardıman edebilir. Ta -
rihi ve mantıkı inkar e • 
dcrek İtalya komşulariyle 
harbe girişirse, derhal harp 
hatlarının merkezinde yer 
almış olur ve hasımların • 
da tehlikeli yaralar açabi • 
lir. Fakat bu merkezi vazi
yetin faydaları komşnları -
nın çevreleyici taarruzları
na maruz bulunmak tehli -
kesiyle tadile uğrar. 

İtalya bu bakımdan has -
saten nazik bir mevkide bu 
lunmaktadır : Arazisinin 
derinliği azdır; Pô vadisi 
ancak 400 kilometrelik bi 
genişlikle uzar ve yarım 
adanın en geniş noktası 25 
kilometreyi geçmez. Bti 
tün istihsal burada temer 
küz etmiştir. Memleketi 
coğrafi hususiyetleri vazi 
yeti büsbütün güçleştirir 
Arazinin büyük bir kısmı 
nı örten Apenin dağları 
endüstrinin hemen tama • 
mının dar Pô vadisinde te· 
kasüf etmesine sebep ol 
muştur. Buradaki cndüstrı 
mıntakası hava kuvctlcri i
çin kolay bir şikar teşkil e
der. 

8 ir kaç saat içinde, 
harp fabrikalarının 

umumi heyeti tamir edil • 
mez tahriplere uğrıyabilir. 
Diğer taraftan, dağlar yü • 
ziınden, şimalle cenup ara • 
sında irtibatı temin eden 
demiryolları deniz kenarı • 
na sıkışmıştır, bu da açık • 
tan gelen taarruzlara karşı 
bunların müdafaasını im -
kansız kılmaktadır; müna
kale çarçabuk kötürümle -
şebilir, bu yüzden askeri 
harekat ve memleketin u -
mumi faaliyetleri felce uğ
rar. 

Limanlar için de aynı 
tehlike variddir: Doğru • 
dan doğruya tehlikeye ma
ruz bulunan sahillerde 1i • 
manları koruyacak derin 
körfezler mevcut değildir. 
Ve mudafaa tayyarelerinin 
mudahalesine imkan kal • 
madan bombardıman edile • 
bilirler. Denize karşı kapa
lı olan Napoli körfezi de 

hava hücumlarına karşı a • 
çıktır. Denizde, Palermo'
yu Kagliyari'den ayıran 
160 millik tarassudu deniz 
kuvetleri tarafından de -
vamh surette temin oluna -
bilir. Fakat hava kuvetleri· 
ne karşı devamlı bir baraj 
kurmak imkansızdır ve 
bombardıman tayyareleri 
mania ile karşılaşmadan he 
dcflerine ulaşabilirler. 

Libya"da, coğrafi şartlar 
daha mahzurludur. Bütün 
mühim tesisler sahildedir 
ve gerisinin çöl olması bun 
ların geriye alınmasına da 
imkan vermez. İmparator· 
luğun bu vilayetine ku • 
manda eden başlıca askeri 
merkezler: Tobruk, Bin • 
gazi, Trablus seri bir tah • 
ribe maruzdurlar. 

İtalyanın bir Avrupa har 
binde işgal cdcce~i .mcrke· 
zi vaziyet ve arazının dar • 
lığı müdafaasının bütün un 
surlarını pek nazik bir ha
le sokmaktadır: Limanlar, 
hava meydanları, harp fab
rikaları, ikmal merkezleri, 
münakalcler. 
Mcşum bir hata ile ken • 

disinc hasım edinmek tch -
likcsine maruz bulundu • 
ğu devletlerin vaziyeti bam 
başkadır. İngiltere olsun, 
Fransa veya balkan devlet· 
leri olsun, bu memleketler 
yarım adaya nazaran geniş 
sahalar arzcdcn ve dünya • 
nın başlıca ikmal merkez -
leriylc serbest münakale • 
!erden istifade eden çevre • 
leyici bir vaziyete malik • 
tirler. 

Bu devletler, taarruz· 
larını müşterek düş

man üzerinde birleştirmek 
imkanına daima malik ka • 
larak, tesislerini dağıtmak 
suretiyle tahribi daha güç 
bir vaziyete koyabilirler. 
Bilhassa Fransanın deniz 
üsleri Fransanın veya Ce • 
zairin garbinc çekilebilir. 
Fransız fabrikalarının bir 
kısmı icabında Fasa veya 
lngil;ereye naklolunabilir 
ve buraları da ciddi bir teh· 
dide maruz kaldıkları tak • 
dirde Amerikanın istihsa • 
lindcn istifade edebiliriz. 
Balkan ve yakın şark dev -
letlcri de aynı şekilde ted • 
birler alabilirler: Tuna o • 
vaları, Rusyanın, Anadolu· 
nun veya Mısırın derin~i~ • 
Ieri taarruz kuvetlennın 
masun olarak bulunacağı 
üslerini istedikleri kadar 
uzakta tesis etmek imkanı· 
nı onlara verir. 

Böylece havacılık bakı • 
mından, İtalyanın çevresİf! 
de bulunan devletlerin katı 
üstünlükleri tt;barüz eder. 

İtalyanın coğrafi vaziye
tinin bir neticesi olan zaa • 
fı, memleketin istihsal kay· 
nakları pek mahdut olduğu 
çin, daha vahim akibctler 
':ioğurabilir. Deniz müna • 
ıtalelerinin mutlak surette 

esilmesi metodik surette 
ahribe uğrıyan malzeme 

ve mühimmatını yenilemek 
mkanını vermez. İtalyan 
üksek kumanda heyetinin 
'Yıldırım hıziyle atılacak 
üyük hava ve kara kuvet • 
eriyle., harbi kısa keserek 
u mahzuru önlemek iddi • 
sında olduğu malfımdur. 
cyccana ve gurura pek 

müsait bir millete böyle bir 
arcket yaraşır, fakat bü • 
ilk Avrupa devletleri ara· 

r İçimizd ki Şeytan 
"Tefrika No: 87 Yazan: Sabahat~in ALI 

sında vukua gelecek bir 
harpte böyle bir hareketin 
süratlc neticeyi alacağına 

inanmıya tecrübe ve man -
tık manidir. 

Garp devletleri ve bal -
kan devletleriyle girişece -
ği bir harbin İtalyayı ma -
ruz bırakacağı ölüm tehli -
kesi karşısında, şefleri böy 
le bir uçuruma sürüklen -
melerine nasıl razı olabi -
birler ? 

Le Temps 

Gene Göbels 

yazıyor: 

Alman milleti, vaktiyle 
kolayca ifsad edilebilirdi. 
Fakat, biz almanlar bu gün 
artık adama ağzının payı • 
nı verecek mevkideyiz. Bu 
arada, Londranın ortaya at· 
tığı yalanlara var kµvctlc 
mukabele etmek için, icap 
eden çare ve imka~la~ı. te -
min ettiğimizden, ıngıl.ızle: 
rin propaganda makınesı 
tekrar son hızla çalışmıya 
başladı. B~ ma~inc, .. c~_karı 
umumiycyı telaşa duşure • 
cek havadisleri yağdırmı • 
ya koyuldu. 

Alman askerlerinin a • 
yaklanmış olduklarından 
işçilerin grev ilan etikl~ -
rinden, milletimizin muhtc 
lif tabaka ve sınıfları ara • 
sında hoşnudsuzluk ve pro
tektora topraklarında anar 
şi hüküm sürdüğünden bah 
sedilmektcdir. 

Lakin, bunların hepsi ca
zibesıni kaybetti. Bizim 
milletimiz, nasyonal sos • 
yalist mektebini bitirdi. 
Biz Britanyalıların teca -
vüzüne karşı artık silahsız 
değiliz. Biz. hem kendimi -
zi müdafaa ediyoruz, hem 
de eski nasyonal sosyalist 
usulünce, mukabil taarruza 
geçiyoruz. Olduktan sonra, 
adamakıllı olsun. Bizim mu 
kabil darbemiz çok ağırdır. 
Kar§ım1za pislik sapanı ile 
çıkılınca, otuz metreden 
flore ile mukabele etmiyo
ruz. Zamanla bizim de pos· 
tumuz kalınlaştı. 

Politikada büyük bir tec 
rübesi olan ingiliz propa -
gandası, Avrupa kuvet mu· 
vazenesi oyunlarında ilk 
defa olarak, bugüne kadar 
hesaba katmadığı yeni bir 
muarızın peyda olduğunu 
görüyor .. İngilizler, tek 
başlarına üstad kesildikle -
ri bu noktada bizim tara • 
fımızdan geride bırakıl • 
mışlardır. 

Nasyonal sosyelist hare -
keti, propagandaya karşı 
koymak ve propaganda ta
arruzuna geçmek hususun
daki bilgilerini alman mil -
Jetine devretmiştir. Bizler· 
de artık propagandadan 
bazı şeyler biliyoruz. Mü • 
cadclemiz esnasında, pro -
paganda bizim yegane sila
hımız idi. İç politikadaki 
hasımlarımız mutlak bir 
surette hakimiyeti ellerin • 
de bulundurmuş olmaları • 
na rağmen, bir kaç ravnd -
da kendilerini yere serdik. 
Bugün, o günlerdeki gibi 
silahsız degiliz. Bugün, bir 
millet olarak, dünyanın en 
muhteşem ordusuna sahi -
biz. 

Dr. Göbbels 
Fölkişer Beobahter 

daha mesut buluyordu. 

(._.__R_A_o_v_o __ J 
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İngiliz - Fransız - Türk anla~ması 
Bugün, takip edilecek aylar zarfında çok ağır basa -

cak bir h§disenin vukuu bekleniyor. Büyük harpteki 
hasmımız Türkiye, resmen bizim müttefikimiz olacak

tır. 

Hemen bir senedenberi ona bir dostluk paktiyle bağ-
lıydık. O zaman B. Rüştü Arasla bu paktı müzakere et
miş olan B. Georges Bonnet, yakın şarkın başlıca dev -
Jeti olan Türkiyenin dostluğu, büyük Avrupa buhra -
nının ortaya çıktığı bir sırada, bizim için ne kıymetli 
bir müzahir olacağını takdir etmiş ve ona Suriye siya -
setimizin eski hatalarının icap ettirdiği fedakarlıkları 
kabul etmek liyakatini göstermi§tir. Bunca "muahede 
paçavraları., arasında bu paktı imzalıyanların içlerin -
den biri aleyhine müteveccih hiç bir birliğe girmemek 
hususundaki mihver devletlerinin genişleme hırsları· 
nın dünyayı iki kısma ayırdığı bir sırada, dostça riayet 
etmiş olduklarını müşahede etmek memnuniyet verici 
bir keyfiyettir. 

Demokratik devletlerin kurmuş oldukları tecavüze 
mukavemet sistemi içinde, Polonyanın şimal noktasını 
tuttuğu emniyet zincirinde Türkiye cenup rapt nokta
sını teşkil etmektedir. lngiliz - fransız yardımı şarkta· 
ki müttefiklerimize ancak bekçisi Türkiye olan boğaz
lar vasıtasiyle yapılabilir. Çünkü Baltık yolu kapana -
cak ve karadan muvasala yolu mihverle onun peykleri 
tarafından müdafaa edilecektir. 

Fakat Türkiye yalnız boğazların muhafızı değildir. 
Balkan ve şark paktı sayesinde yakın şarkta sahip ol· 
duğu nüfuz onu .şarki Akdeniz muvazenesinin temel 
direği haline getirir. Süveyş geçidini serbest bulundur 
mak istiyen Türkiyeyi kendine hasım etmemelidir. Ro 
manya ve Yunanistana verilmiş olan garantiye fili kıy
met verecek yegane şey olan lngiliz - Fransız· Türk 
askeri anlaşması mihver devletlerinin iştahlarına 

karşı kuvetli bir sed teşkil eder. 
Umulduğu gibi, Mısır, şu veya bu şekilde tedafüi 

birliğe iltihak ederse, Akdeniz statükosunu bozmak 
istiyecekleri bu fikirlerinden vaz geçirecek bir blok 
vücuda gelir. 
Fransız - Türk anlaşması Moskova ile olan müzake

relerin akdini tacil etmek neticesini doğuracak mıdır? 
Bu pek tabiidir. EDITH BRICON 
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Gelecek harp ve 
Lehistan 

Paris'tcn yazılıyor : 
Sovyctler Birliğiyle Le -

histan arasında halen bir 
itimatsızlık hüküm sürdü • 
(ünü fransızlar da teslim et 
mcktc olmalarına rağmen 
Parisin askeri politikacıla
rı, iki memleket genel kur· 
maylarının daha sıkı bir su 
rette mesai teşrikinde bu • 
lunmalarını talep etmekte • 
dirlcr. 

"Depeche de Toulause,, 
de general Ormengaud di
yor ki : 

" Lchistanın emniyeti 
Sovyctler Birliğinin cm -
niyetine sıkı bir surette 
bağlıdır. Bu büyük devle • 
tin yardımı olmassa, Lehis
tanın vaziyeti müşkül olur. 
Harp kabus Ukranya ile 
Baltık sahillerinde pusuda 
beklerken, bu devletlerin 
tehlikeyi ehemiyetlc telak
ki etmemeleri büyük bir 
dikkatsizliktir . ., 

Fransız genel kurmayı i· 
le sıkı münasebeti olan ge -
ncral Armengaud, gerek 
Varşova'da, gerek Mosko • 
vada, mali ve otoriter va -
sıtalarla mücehhez bir fran 
sız hava misiyonunun bu· 

lundurulmasını ileri sür -
mckte ve demektedir ki: 

Fikirleri fiil sahasına 

koymak, nazari mülahaza • 
Jarla uzun uzadıya meşgul 
olmamak zamanı gelmiştir. 

Armengaud, sovyetlerin 
Lehistana yapacakları yar
dımı şu bakımdan mülaha -
za etmektedir : 

Sovyetler, Lehiatana, tay 
yare imali için ham ve yarı 
mamfıl maddeler vermek 
suretiyle yardımda bulu • 
nabilirlcr. 

Ancak, bu maddeler da • 
tıa şimdiden Lehistan hu -
dudunda depo edilecek o • 
lursa, bu tedbirlerin bir 
harp halinde, bir manası o
labilir. 
Yazı sahibi, bir harp ha -

lindc, Lchistanın yapacağı 
ilk isabetli hareket olmak 
üzere, bütün kuvetleriyle 
derhal şarki Prusyaya taar
ruz etmek, hava silahile de 
Şileziya, Bohemiya, Sak · 
sonya ve Berlin civarına 
saldırmak olduğuna işaret 
etmektedir. General bu hu -
susta diyor ki : 

"Bu cihet Varşovada 

da mütalca ve mülahaza e-

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Postalan 

TURK!YE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

l648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 

dilmektedir. Ancak, bunu 
yapabilmek için imkan ve 
vasıtaya lüzum vardır. Bu 
bakımdan en chcmiyetli o -
lan nokta, mihver devletle
rine havada bir üstünlük ve 
ya hiç değilse, onlarla bir 
beraberlik temin etmektir. 
Bunun için ise sovyctlcrin 
yardımına ihtiyaç vardır. 

Armcngaud Sovyetler • 
deki tayyarelerin 5000 ta· 
ne olduğunu tahmin edi -
yor. Bunun 1500 ü avcu, 
1500 ü bombardıman, 1000 i 
hücum. 1000 i de keşif tay -
yaresidir. Bunların 1500 ü 
uzak şarkta, 3500 Ü sovyet
lerin garbinde bulunmak -
tadır. Bu sonuncu kısım 
Avrupaya tahsis edilmiş -
tir. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

Nevyork Sergisinde 

Türk paviyonu 

T.A.Q. 
19.74 m. 1~1115 Kes./ 20 

1·. A. P. 
Sl.?O m. 94<15 Kes./ 20 

ANKARA 

12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÔİ r 

Kw. 

K.w. 

ı - -·-·--·· Nişaburek peş
revi. 

2-Ziya paşa Niıaburek 
ağır semai - Ey gul ne 
acep sılsilei. 

3-Hasan aga - Nişaburek 
oarkı - Camei ıurhile. 

4-Aziz efendi. Nişaburek 
~rkı - Kırdı ceçırdı. 

5 - -··-···- Nişaburek şar
kı • Gormek ister. 

6-Ali Rifat - Nişaburek 
şarkı - Meyledip bir fÜ· 
lizare. 

7 - -------· Ni§aburek saz 
semaisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, a • 
janı ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK (Kanı pro
cram ·Pi.) 
19.00 Program 

19.05 MÜZİK (Senfonik par -
ça - Pi.) 

19.15 TÜRK MÜZİÔİ (Fasıl 
Heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı, a • 
jans ve meteoroloji haberle-

Nevyork sergisinin tam ri. 
göbeğinde, sadece Market 20.15 Konuıma (Ziraat saati) 
Strcct adı verilmiş olan 2o.30 TÜRK MtJZ1Gt (Muh-

telif şarkılar ve dugün adet-
yerdc yeni şarktan bir par· !erine ait tiırkuler) : 
ça, türk pavyonu kurul • 1 ---------· Hicazkar peş • 
muştur. revi 
Dışındaki mavi çinilerle 2 _Lemi • Hicazkar şarkı • 

bu bölgenin en göze çarpan Son aşkımı canlandıran 
binası olan bu pavyonda 3-Arif bey. Hicazkar şar-
bir türk kahvesi pazarı, lo- kı • Bir halet ile süzdü 
kantası vardır. Ve bir ba- ,ene 
kışta burada asırlarca eski 4-Arif bey · Suzinak şar • 
şark kültürü ile garbin ye- kı - Papusuna ermek Ü· 

ni kültürünün imtizac et - zere. 
k 5 - Rahmi bey • Suzinak 

miş olduğu göze çarpma • şarkı • Bir sihri tarap. 
tadır. 6- Udi Eşref • Suzinak 

Pavyonun methalinde ıarkı • Günden eline cf • 
selvi ağaçlarının gölgele • zun oluyor. 
diği bir avluda çinilerle ya- 7 _Mustafa Nafiz • Suzi • 
pılmış dört havuz vardır ki nak ı;arkı • Ümitsiz bir 
bunlara birer demir yılan sevişle. 

ağzından dökülen serin su- 8 - ------· Düğün idetleri-
Jarla dışarının güneşli ve ne ait türküler. 
sıcak caddeleri bir tezad 21.10 Konuşma 
teşkil etmektedir. 21.25 Naşelik plaklar - R. 

Avlunun tarafında heri· 21.30 MÜZİK (Şan resitali • 
kisi de Türkiycdc hüküme- Ruhi Su: Bas Bariton) : 

1 
1 - Haydn - "Mev imler" tin inhisarı altında bulunan 

is;ki ve tütün köşesi, bir ta-
rafında da eski lstanbulda ra ait eserlerdir. Müzenin 
b~lunan çarşıyı hatırlatan merkezinde on dördüncü 
bır pazar vardır. asra ait türk vazoları ve 
Burada~ üzerl~ri gü~üş • bronz eşyaları vardır ki, 

le sanatkarane ışlcnmı, a - gayet pahalı ve nefis şey -
ğızlıklar, çubu~lar, tc.sbih- ]erdir. 
lcr, tabakalar, ışlcmelı bol- Burada bir köşede sayfa
ren_kli t~rk blu~ları, çocuk tarı bir gazete sayfası bil -
elbıselerı vcsaıre bulun· yüklüğünde gayet musan -
maktadır. na bir kitap vardır ki her 

Avlunun bir başka tara • tarafı altun yazdızlarla tez 
fında Türkiyedeki bütün hip edilmiştir. Buradaki 
maden işletmelerini inhisa- rahlelerde fevkaiadedir. 
rı altında bulunduran Eti 
bankın köşesi vardır. Bu -
rada duvara asılmış olan bir 
levhada şu kelimeler oku • 
nuyor: "Her maden işçisi -
ne daha iyi bir hayat temin 
etmek, Türkiye cümhuri • 
yetinin sosyal programı i -
cabıdır.,, 

Binanın ikinci katında 
bir büro vardır ki turistler 
burada yolculuk, kiracılık 
ve seyahat kolaylıkları hak 
kında diledikleri malı'.imatı 
alabilirler. 

Kulenin tepesinde bir mü 
zc vardır ki buradaki eşya 
zaman zaman değiştirile • 
cektir. 
Şimdi burada eski halı • 

lar, oymalı kapılar, rahle -
lcr, kakmalı sandıklar, tcş· 
hir edilmektedir ki bunlar 
on üçüncü asırla on yedin
ci asır arasındaki zamanla-

Binanın her iki nihaye • 
tinde iki köşk veya hutse· 
bil vardır ki cvelce bu çeş -
melcri zenginler fakirler 
için yaptırırlardı. Burada 
yazın sıcak günlerinde se • 
rin içkiler satılacaktır. 

Avlunun methallerinden 
birisinin dışında Türkiye • 
nin bir çok yerlerinde gö • 
rülen neviden bir çeşme ve 
yalağı vardır ki üzeri güzel 
renkli çiniler ve dekoras -
yonlarla süslenmiştir. 

Türkiyenin esas bükü -
met sergisi milletler holün
de ve sulh sarayı karşısın • 
da kurulmuştur. 

Burada en fazla göze çar· 
pan eser, 38 yaşında bir 
türk hcykeltraşı olan Züh· 
tü tarafından yapılmış olan 
iki büyük heykelle, Tür -
kiycnin ilk Cümhurreisi 
Atatürk'ün bir büstüdür. 

yordu. Bedri bundan cesaret aldı: 

çi Oratonosundan 
prkısı 

"Sib 2-W. A. Mozırt • 
flut'' Operasından 
rastronun aryası. 

3 - L. Van Beetbo•cll 
" Fidelio " operıfill 
"Rocco" nun (Pırl 
kısı) 

4 - Fr. Schubert . • d)Ci 
kıL ve olum (Lıe 

5 - G. Verdi - •·sıın0~1! canegra " oper• 
Fıesconun ronıaııt•· 

22.00 MUZlK (KıiçukŞ~~ 
tra • Şef: NECll' A 

l - Julius Fucik • li 
(Vals) . 

2 - J. Strauss • DinatJll 
(Esrarengiz valı) 

3 - Emmerıch Kaınıaı'ı 
Cambazhane prerıJ . 
peretinden (l'otpıırı 

4- jac. Grit - MaY11 ıb 
ljamı (Vals) 

5- jac. Grit - Mart 

23.00 Son ajans haberleri., 
raat, esham, tahvilatı ~· 
biyo • nukut borsası ( 1 

23.20 MÜZİK (Cazband. 
23.55-24 Yarınki program. , 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLSl 

13.20 London - RecYO~~ 
19 Hamburg - 20.15 ,,,. 
21 Floransa, Roma 

ORKESTRA KONSE~fs 
VE SENFONİK KOı' 
LER: 20.15 Breslav, ~ 
land Zender -20.30 F 0 

sa, Paris - Prag. 
ODA MUSİKİSİ: 15.2St 

burc - 20.45 Monte .n 
- 22.30 Sarbruk - 22.
lonya. 

SOLO KONSERLERİ: ~ 
London • Recyonal - 1 Doyçland Zender -. 
Kolonya - 19 Berhn 
19.15 Berlin 

NEFESLİ SAZLAR (fd~ 
s.): 12 Hamburg -
Prag 

ORG KONSERLERİ VE Jl 
ROLAR: 17.30 Kolon)'•· 

HAFİF MÜZiK: 17.10 fd2( 
- 18 Hamburg -
Frankfurt, Konigsberı. 
nih, Ştiıtgart. 

HALK MUSİKİSİ: U.30 
gart - 12.20 Bratisla"' 
15 Prag - 18 Ştıitıa 
20.45 Hamburg - zı.30 
gart. 

DANS MÜZİÖİ: 21.30 TS 
- 22 Monte Ceneri. 
- 22.20 Droytviç -
Viyana - Z2.45 Pariı • 
fel kulesi, Pariı • P.T. 
23 Floran~a. Milino - ( 
London • Recyonal 
Hilton Orkestrası) -
Budapeşte. 

Zühdünün büyük heY 
lcrinden birisi bronz 
eliyle tarih, öncesi se 
lü olan güneşi tutan bir 
ci gösteriyor ki bu, yük 
mek ve ilerlemek azmin 
fade etmektedir. 

Öteki heykel bir ayaı 
Asyaya, bir ayağını Avtı 
paya basmış, elinde bi 
tutan bir genci göste 
tedir. Çünkü Türkiye, l 
ğaziçi ve Çanakkalede 
kıtayı biribirine bağlı 
bir ülkedir. 

Burada gene türk kül 
rünü gösteren bir takı 
serlcr mevcuttur. 

Divarlardaki resim 
Türkiyenin yeni ve 
medeniyetine ait escrl 
dir. 

Burada dağıtılan re 
kitaplarından bir tanesi 
deniliyor ki : 

"Türkiyede bir ki~ 
ilk bakışta bugünkü t ~ 
medeniyetinin sayılmaz 
sırların medeniyetinin 
sentezi olduğunu gö 
Çünkü Avrupa, Asya ve 
rupanın ortasında kurı 
muş olan bu ülke, bir 
medeniyetlerin inkişafı 
da büyük roller oynarn 
tır.,, 

Genç kadın Bedri'yi görünce yerinden kalktı: "Ablam ölüm halinde! ••• ,, dedi ••• "Doktoı·lnr bir 
iki günlük ömrü var diyorlar ... Ondan sonra benim 
evime taıınır mısınız?.. Annem sizinle teselli bu
lur ... ,, 

doğru eğilmiı, ağır adımlarla yokuı yukan çıkı· 
yordu. 

"Ne yaptınız?" diye sordu. Macide durakladı. Bedri'nin kolunu bırakmııtı. 
Kalbi deli gibi çırpınıyor, gözünün önünden bin bir 
türlü hayaller, manzaralar, insanlar, dumanlar, 
renkler geçiyordu .•• 

) emin ederim ki Mac de' den daha kıymetli hiç bir 
~ey mevcut değildir. Bunun kadrini bil ••• " 

"Ömer tahliye edildi ..• Fakat •.. ,, Bil· müddet dü
ıünerek kelime aradı. Sonra yÜzÜnÜ başka tarafa 
çevirdi ve mınldandı: ''Fakat baımı alıp gitti. Beni 
hiç aramayın!.. Ne sen, ne Macide ••• dedi. Yalnız 

kalmak, yeni bir hayatı denemek istiyor ... Kendini 
iki kitinin mesuliyetini yüklenecek kadar kuvetli 
hissetmiyor! ••• ,, 

Sonra manasız ve yersiz bir ıey söylemiş gibi 
ürktü ve Macide'nin cevabını korku ile bekledi. Fa
kat genç kadın gayet tabii bir sesle: 

"Niçin ümidinizi kesiyorsunuz?,, dedi. "Abla
nız gençtir ... Ben ona gayet iyi bakarım ••• ,, 

Ablasının mahut ziyaretinden Bedri'nin ·ıaberi 
olduğunu deminki sözlerinden anlamıştı. Bunun i • 
çin ilave etti: 

Fakat bu hal ancak bir an sürdü. Derhal kendi· 
ni topladı. Tekrar Bedri'ye tutunarak: 

"Hayır ••• Hayır ... GideJim!,, dedi. 
Hemen ayağa k11J arak arkasını döndü, gardi

yanın uzattığı kağıdr aldı ve kapıya doğru yÜrüdü. 
Bedri arkasındE:..D geliyordu. Sokağa çıkınca 

durdular ve biribirl r"ne baktılar... Her ikisi de 
sapsarı kesilmiıti. Ö 
Bedri bu eli yakalıy 
boynuna sarıldı. Ömf': 

r sağ kolunu dimdik uzattı. 
ğı yerde kıtTlısındakinin 

n de kendi vücuduna sarıl· 
dığını ve bu esnada d ikanlmın her tarafının tit· 
r diğini hissetti. 

Ayrıldıktan ııonra Ömer hiç bir fey söylemeden 
deniz tarafına İnen d ve dik sokaklardan birine 
daldı. Bedri Macid İn bekliyeceği kahvelere 
doğru ağır ağır yürüdu. 

Ne yapacağını, Macide'ye bunları nasıl anlata
cağını değil, sadece Ömer'i, arkadaıı Ömer'i, Ma· 
cide'nin hala sevdiği ve ihtimal hep 11eveceği Öme· 
ri dü.tünüyor ve onu, her şeye rağmen, kendinden 

Tekrar sustu. Macide de susuyor ve Ötekine ba
kıyordu. Bir §ey söylemeden yanyana yÜrümeğe 
başladılar. Nihayet Bedri: 

"Bunun böyle biteceği belli idi!,, dedi. 
Macide, daha ziyade kendi kendine imit gibi 

mırıldandı: 

"Evet belliydi!,, 
Bedri baıka bir ıey aöylemek istiyor fakat cesa· 

ret edemiyordu. Onun dudaklarının kımıldadığını 

gören Macide sordu: 

"Ne dediniz?" 

"Hiç ... Şimdi size gideriz ••• Ben Ömerin eıyala

rını alır, onun uğrıyacağı bir yere bırakırım ••• Son-

ı·a ... ,, 

Tekrar tutuldu. Macide önüne bakıyor ve dinli-

"Ben her §eyi unuttum!,, 
Genç adamın ne kadar üzüldüğünü, ne kadar 

sıkıldığını görüyor ve ona acıyordu. Cesaret vermek 
için kolundan tuttu ... 

Sultanahmet'ten Alemdar yoku~una doğru yü
rüdüler. Bir aralık Macide ensesinden çekilir gibi 

olduğunu sandı. Garip bir ses bu hisse mukavemet 

etmesini söylüyordu ... Fakat dayanamıyarak batını 

geriye çevirdi. 

Arkalarından, on bet yirmi adım uzaktan 0-
mer geliyordu, Macidc'nin batını çevirmesiyle o· 

nun ıeriye dönmesi bir oldu ... Şimdi, batı biraz öne 

Genç adam gözlerinde nihayetsiz bir hüzün ile 
batını salladı. 

''Evet ... Gidelim ... ,, 
Birkaç adım yürüdükten sonra dönüp baktı ve 

Ömer'in ortadan kaybolmuı olduğunu gördü. 
"Onu unutamıyacaksınız ! .. ,, dedi .. "Ondan ay

nlamıyacakaınız ! ,, 
Macide düıünceli gözlerle yanındakini süzdü. 

Sonra elini cebine sokarak Ömer'e yazmış olduğu 
mektubu çıkardı: 

"Öyle değil Bedri ... ., dedi. "Ben ondan aynl
mağa daha evel karar vermiş bulunuyordum ... Her 
§eye rağmen ! ., 

Dörde bükülü kağıdı yanındakine uzatarak mı
rıldandı: 

"Fakat beklemek lazın- Uzun zaman!,, 
-SON-
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Sarhoşlar1n hormonları 

Maarif Vekôleti 

umumi kütüpaneler için 

bir talimatname 
hazırladı 

Nevyork sergisindeki 
Türk paviyonları 

Yeni kaput bezleri 

nizamnamesi bugün 

meriyete giriyor 

11111 

halk arasında 
uyandırdı 

Gazeteciler ve 
derin bir alôka 

Hormon çıkaran guddelerimiz Bunun sebebi kadın yumurtasının 
\'Ücudun en nazik uzuvları oldu- erkek yumurtaamdan pek çok bü
İundan alkolün ilk fena tesiri de o yük olmaaındadır. O da bir tek küre 
guddeler üzerindedir. Bunu iabat olmakla beraber, içeriai, büyüyecek 
eden en iyi delil, çokça içmiı olan- çocuğu bealiyecek maddelerle do
ların elleri titremesidir. Titremiye ludur. Ondan dolayı alkol kadın 
ıebep olan tiroit guddesinin faz~a yumurtasının üzerine daha geç te
hormon çıkarmasıdır. Alkol ıl- air eder. Bir de kadın yumurtalan 
kin 0 gudde üzerine bir münebbih kadınlığın ilk zamanlarında teşek· 
olarak tesir ettiğinden fazla hor- kül etmiı bulunurlar ve alkolden 
trıon çıkar. daha az müteessir olurlar... Fakat 

Birden çok içmeyip de az":r ~zar içki devam ettikçe kadın yumurta
f akat devamlı içenlerin ellerı tıtre- lığı da küçülür, küçülür ve kaııkatı 
trıese bile yüreklerinde çarpıntı O· küçücük bir ıey kalır. Bereket ver
lur, gözlerinin bakııın~ parlaklı~ aın ki kadınlar araamda devamlı i
relir bazılarının gözlerı dııarıya bı- çenler erkeklere nisbetle pek azdır. 
le çıkar. Bunlar da hep tiroit gu~- Çocuklarına karşı zalim olan an
deainin alkol tesiri .•~tında fazla ıı-, nelerin hep içki kullanan kadınlar 
lediğinin alametlerıdır. . arasında bulunması alkolün anne -

Maarif Vekaleti umumi kütüpane
lerin açılıp kapanma saatleriyle haf
ta tatilleri hakkında yeni bir karar al· 
mıştır. 1 Temmuzdan itibaren tatbik 
edilecek olan bu yeni karara göre e
lektrik ışığı bulunan yerlerde kütü -
paneler sabahleyin 10 dan 12 ye, öğ
leden sonra da 15 ten 19 a kadar açık 
kalacaktır. Elektriği olmıyan kütüpa
nelerde senenin muhtelif mevsim -
!erine göre şu saatlerde açık bu -
lundurulacaklardır. Haziran ve ey • 
lül aylarında öğleden evel 10-12, öğ -
leden aonra 15-19; ilkteşrin, ikinci 
teşrin, nisan ve mayıs aylarında öğ
leden evci 9-13, öğleden sonra 14-18, 
ilkkanun ve mart aylarında öğleden 
evel 9-12, öğlede nsonra 13-17. 

N evyork ser

sin deki 
pavyonlarımızın a
çılışlarından beri 
iki aya yakın bir 
zaman geçtiği hal
de her gün gittik
çe artan bir alaka 
ile gezilen pavyon

lardan birisi ol
mak vasfını muha
faza etmektedir -

Nevyork T ayms diyor ki~· 

paviyonu, asırları 11 Türk 
dolduran 
ile Garp 

kültürü Türk 
dinamizminin 

ôhenkli imtizacını canh 
bir şekilde ifade ediyor ,, 

Yerli kaput bezleri hakkında hazır· 
lanmış olan yeni nizamname bugün -

den itibaren meriyete girmektedir. 3 

Nisandan itibaren imalatın yeni nizam 

nameye göre yapılması hakkında ve 

rilmiş olan mühlet de bitmiştir. Eski 
nizamnamede 15 tip üzerine ayrılan 

kaput bezlerini yeni nizamname 8 tip 

üzerine tesbit etmiştir. 
Kaput bezi satanlar, ellerindeki ma

lın miktarını bugüne kadar beyanna • 
me ile İktisat vekaletinin alakalı ma .. 

kamlarına bildirmiş bulunmaktadır .. 
lar. Bu eski mallar, mahalli ticaret oda 
tarı tarafından mühürlenecek ve üzer· 
lerine eski mal kaydı konacaktır. Bu· 
gün mevcut eski malların 300 balye 
kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

ler. 

Parlak bakıı, yürekle çarpıntı ı- lik hormonunu da azalttığını göste· 
le b ber olınaaa da, bir cihetten rir. G. A. era ... 1 d"·· 
iyi bir şey zekanın da ıyı ış e ıgıne 
delalet ed~r. O halde içm.e~te ~e-
\ı'am etmek iy· olacakmıı ~ıbı gelır. Tunceli kanununun 

F k t içmekte devam edınce gud-
de ;ozaulur, onun en ~ühim unsuru hükmü uzatıllyor 
olan iyot ınadeni haylıceV":~al:. Ba- Dahiliye vekaleti, Tunceli vilaye -
kıştaki parlaklık sön~r. ucu un ö- tinin idaresi hakkındaki 2884 sayıl ka 
tesinde berisinde yag toplanır, saç- nun hükümlerinin daha bir müddet 
lar dökülür. Bunlar da guddenin az uzatılması hakkında hazırladığı layi 
işlediğine, çıkardığı hormonun azlı· hayı, Büyük Milet Meclisine sevko -
iına alamettir .•• Zat~n. devamlı al- lunmak üzere, Başvekalete vermiştir. 
kol kullananların tıroıt guddeleri, 

açıldığı vakit hemen daima küçül • Ekalliyet mekteplerindeki türkçe 
rnüş bulunur. Bı;k~~aln . ~olayı de- öğretmenleri kıdem :zammı 
'Vamlı içki zekayı or e?tmr... alabilecekler 

Öteki guddeler üz~ru~e de alko - Ecnebi ekalliyet mekteplerinde ça -
lün tesiri gene öyle, ılkın hormonu lışan türkçe ve kültür dersleri_ mua! -
arttırmak sonra azaltmaktır. }imlerine, resmi mckteplerdekıler gı -

insan yeni içmeğe ba§.~adığı va· bi kıdem zammı verilmesi karalaştırıl
kit birden çok içmezse, vucuda ku- mıştır. Maarif Vekaleti, bu zamları te 
'Ve; ruha keyif gelir. Çünkü alkol in etmek ve mektep bütçelerine icap 
ilkin böbrek üstündeki guddenin ~en tahsisatı eklemek üzere bu gibi 
hormonunu arttırır, damarlardaki mekteplerin bütçe •ıaziyetlerini tetki
tansiyon bir an yiık'k~elird. Fakat içki ke başlamıştır. 
devam edince iş a sıne Öner. Hor• ----
rnon azalır, vücuda dermanaızlık Muayene memurları ikamet 
gelir, bel bükülür, sarhoş adam yevmiyesi de alabilecekler 
kanbur olur... Ölçü nizamnamesinin 34 üncü mad-

Hormon guddelerinin hepsine ha· desine bir fıkra ilave edilmiş, muaye 
kim olan ba§ gudde, tiroit de ilkin ne memurlarının yol parasından baş • 
alkol tesiriyle iıini arttınr, fakat o ka zaruri masraflarını da alabilmeleri 
da sonra körle§ir. Çok alkol kulla- çin hüküm konmuştur. Bu zaruri mas 
hanların vücudu, sadece §İ§man de· raflar hacırah kararnamesi hükümle -
iil ıiımiı gibi gevıek ve kof olması rine göre hesaplanacak seyahat ve .ika· 
bu' ipofiz guddesinin İyi iılemediği- met yevmiyeleri namı altında venle -
ııin alametidir... cektir. 

Erkeklik ve kadınlık hormonla -

:::ı:e:ı~~kt;~~~ı y:~e~:n7::~ l"~i~™~~ . .,~~;~·"~~~~ .. ı 
_ b"r vücutta alkol ilkin iyi bir mü- GÖSTEREN BiLGİDiR 
n b~ih olur. Onun için mahcup, 
k:ndilerinden ıüpheli olan yeni gü-

1 
Okumaya havesli fakat kitap i 

veylere bir bardak §a~panya daha almaya kudreti olmıyan çocuk-
ilk gecede cesaret verır... lar için okuduğunuz mektep 

F kat ,aınpanya ıiıeaini bitirme· kitaplarını Çocuk Esirgeme 
... ı:ıe ilk bardağın teairinden ce • Kurumuna verirseniz bilgili 
ge, · k" d t -t alarak ıç ıye evam e mege la v l 
ıare lk 1.. . . yurt çocuk rınm çoga masına 
h . lmez. O zaman a o un teaırı l I 
ıç ge d" D h ·· d yardım etmiş o ursunuz 

büabütün akaine ır. a a once e 

tıın Alkol erkek yumurtala· ••••••••• 0
•

111111
" ..... 

1 
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yazmış ' . 
"ldu""rür Ölmıyen yumurtalar-

nnı o • • 
dan çıkacak çocukların da hepaı 
hastalıklı olur. 

Alkolün bu türlü tesiri, baba ol • 
·yetleri bulunmıyanların iıi· 

rnıya na ç·· k" 
l·r aanınayınız. un u yumurne ge ı , 

t 1 "ldükten başka, yumurtalık-

l
a akr .. ~-ltir küçülür, iki taraftaki • 
ar uçu ' 

• v rlıkları on gıram azalır. Er-
nın agı 

keklik duygusu da kalıı~~z •• 
Kadınlık hormonları uzenne a~ • 

kolün tesiri daha az ve daha geçtır. 

İzmir Enternasyonal 
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k d ahmakca bir harekette bu-
Bu a ar d .. 

k b sıkıntılı, utan ırıcı ıstın-
lunma , u d k · 
takın devamına müsa~ ~ etmke ' ışte 

k 1 'bi bir genç ıçın pe naho§ May ı gı 
k b' keyfiyet. 
aç~ .. ırde pek büyüttüğüm Maykıl· 
Gozudm k kürük tarafları vardı; 

ın da eme 3 1 k . k" . lik ve ya an pe çır ın 
çünkü ınuzıp 1 1 1- renmiştim. Onun a so • 
kaçmıştı. g .. h d b'l 

müddet size "Güzel" diye hitap etmek 
içimden gelmiyecck. 

- İstediğinizi yapmama imkan 
yok, çünkü müce,•hcr bende değil. 

- Nerede olduğunu biliyor musu
nuz? 

- Bilmiyorum, teyze? 
- Elektrik söndükten sonra yaku-

ta dokundunuz mu? 
- Hayır, teyze. 

Halkın kütüpanelerden devamlı bir 
şekilde istifadesini temin için tatil 
günleri de bir nizama bağlanmış .. 
temmuz, ağustos, eylül aylarında kü
tüpanelerin tatili cumartesi günleri 
saat 13 den başlıyarak pazar günü, di
ğer aylarda da pazartesi günü saat 13 
den başlamak üzere salı günleri yapı
lacaktır. 

Memurları üçten fazla olan kütüpa
neler haftanın her günü açık bulun -
durulacaktır. Yalnız cumartesi öğle -
den sonraları ve pazar günleri en az 
ikişer memurla bir hademe kütüpane 
direktörlerinin tertip edecekleri bir 
sıra dahilinde nöbetçi kalacaklardır. 

Diğer taraftan Maarif Vekaleti u -
mumi kütüpaneler için yeni bir tali
matname hazırlamaktadır. Bu talimat~ 
namede kütüpanler için satın alına -
cak kitapların kimler tarafından ve 
ne suretle satın alınacağı hakkında 
hükümler de bulunacaktır. 

Urfa'da Hatay 
kurtuluşu için bir 

tören yapıldı 
Urfa, 28 a.a. - Hatay'ın anavatana 

ilhakı münasebetiyle dün akşam Halk 
evinde bir kutlama töreni yapılmıştır. 
Törene valimiz Kazım Demirer tüm
general Şemsettin Taner, subaylar, 
memurlar ve kesif bir halk iştirak et
miştir. Saat 21 de istiklal marişyle 
törene başlanmış muhtelif hatipler 
Hatayın tarihçesini ve anavatana il
haki dolayısiyle sevinçlerini ızhar ey 
)emişlerdir. 

Törene Hatay'ı anavatana kavuştu
ran Şeflerimize minnte ve şükran his
leri ızhar edilerek nihayet verilmiştir. 
Törenden sonra muhtelif memleket 
havaları çalınmış ve geç vakte kadar 
milli oyunlar oynanarak eğlenilmiştir. 

Urlaya gelecek gö(menler 
İ(İn evler hazırlanıyor 

İzmir, 28 a.a. - Bu sene Romanya 

ve Bulgaristandan memleketimize ge

lecek olanlardan Urlada iskan edile -

cek olanlar için yapılacak olan 100 ev 
eksiltmeye konmuştur. 

Bunların inşaatı bittikten sonra A
liağa nahiyesinde de göçmen evleri 
inşa ettirilecektir. 

dim 1 Kendimden şüphe etmeyi tercih 
ediyordum. 

Son sözlerinden sonra teyze müte -
essir bir yüzle Maykıl'a baktı. Niha • 
yet boğuk ve donmuş bir sesle şun -
lan söylediı 

bel kendilerinden en az şup, e e e ı e-
- · . lardı Augustos dan, hattfi 

cegım ınsan · . k b 1 . r - lan tedavı a u etmez 
muzıp ıgde o dolayı Digbi'den şüphe 

Sert seı gene isticevapta devam et
ti: 

- Bütün bunlar bayağı, iğrenç şey
lerdir. Yanımda büyümüş yarım düzi
ne kız ve erkek arasında sefil bir ya -
lancı ve ihtimal bir hırsız var. Ben bu
na inanmak istemiyorum. Dinleyin. 
Cam küre ile kadife yastığı burada bı
rakacağım. Salonun kapılarını kilitli
yeceğim. Anahtarları saklıyacağım. 
Yalnız şu müstesna ... Getirin bana o 
anahtarı, Digbi... Mersi. Bu anahtarı 
holdeki şöminenin üzerindeki bakır 
kutunun içine koyacağım. Uşaklar 
yatacaklar ve hiç bir şeyden haberdar 
olmıyacaklar ... Burada hazır bulunan 
hırsızdan, yakutu geceleyin yerine 
koymak için kendisine yaptığım bu 
kolaylıktan istifade etmesini istiyo -
rum. Yarın sabah, mücevheri yastığı 
üzerinde bulamazsam, yalancının ay -
ni zamanda bir hırsız olduğunu kabul 
etmek mecburiyetinde kalacağım ve ... 
Ona göre hareket edeceğim. Kararı -
mı, adet yerine gelsin diye Klodia ile 
İsobel'e de söyliyeceğim ... Gelin, Mo
ris. 

merakın an . · . 
edebilirdim. Digbi'nı~ masulmıyketı ısa-

. hatıruna ılk gc ece o an 
bıt olunca, 
Klodia olurdu. . . lr. 

miyetlerını ve ma umat-
Hep masu . .. M k 1, 

·ıeri siırunce, ay ı ın 
sızlıklarını ı de alçakca hareket 
hem ahmakca, hem · 

. d ğ nu kabul etmek ıcap e -
ctmış ol u u 

derdi. d" bu kadar fenalık yaptığı i-
Ken ıne .. ğ d' p t . . d gelse onu do er ım. a -

ç~n. elım en ciddi ve hüzünlü bir ses
rıcıa teyze 

le: k 1 dedi. ifade cdemiyece-
- May ı, M . 

•. dar müteessirim. avı suyu 
gım ka . b" kelime da
l"'tf&Jl yerıne koyunuz, ır 
~ ilavt: etmiyeccğim... Fakat uzun 

- Bu kayboluş hakkında bana söy
liyecek bir bildiğiniz var mı? 

- Bütün bildiğim, hiç bir şey bil
mediğimdir, teyze. 

Hayret içindeydim. 
- Tamamiyle hakikati söylediğini

zi temin eder misiniz? 
- Temin ederim. 

IV 
Ne düşünmeliydi? 
Maykıl her halde yalan söylemi -

yordu. Fakat elini cam kürenin üs -
tünde yakalamış olduğumu nasıl unu
tabilirdim? 

Ya Maykıl'dan, yahut da, hislerime 

olan emniyetimden şüphelenmeliy-

Ayağa kalktı, sonra papasın koluna 
girerek: 

- Bu hadicı:nin uykun"zlı t·rçıra 
cak k;ıchr canınızı sıkmadıgını uma
rım :ledi. 
Zavallı adam cevap veremiyecek 

kadar mütessir ve düşünceliydi. 

Amerika gazete 
ve mecmualarının sütunlarında 
sık, sık yer verdikleri pavyonh -
rın başında türk pavyonu gel
mektedir. 

World - Tclegram muharriri 
pavyonumuz hakkındaki intibaını 
şöyle ifade ediyor: "Belki de siz 
sergide en çok beğendiğiniz binayı 
ayırdınız. Kendi hesabıma ben türk 
pavyonunun birinciliği Üzerine 
bahse girişmeğc hazırım. Dıvarla

rı, ferah verici avlusu, havuzları, 
servileriyle bence, serginin cıı gü
zel binası budur." 

neşriyat acentalarını ve ilancılık 
teşkilatını kullanmadan ve bunlara 
yüksek ücretler vermeden bizzat i
dare eden yegane heyet türk he -
yetidir ve bu işlerde en çok mu -
vaffak olanlar da gene türklerdir." 

Ege bölgesinde bağ 

hastahklariyle savaş 

Ncw-york mecmuasının bir mu
harriri de sergimiz hakkındaki ih
tisaslarını kaydeden bir yazısında 
şöyle demektedir: 

"Açılış hususunda birincilerden 
biri olan türk pavyonunu gördük
ten sonradır ki, serginin reisi Mr. 
Whalen'in kaç aydır türk sergisin
den neden bu kadar şevkle bahset
tiğine akıl erdirdim." 

Filhakika New-york mecmuası 

muharririnin dediği gibi, pavyonu
muz serginin açılış günü tamamiy
le hazır bulunan bir kaç pavyonun
dan biri idi. Sergiye ait hazırlıkla
rın ne kadar geç başladığı, ve nasıl 
güçlüklerle karşılaşıldığı göz önü
ne getirilecek olursa, bugün elde 
edilen bu netice karşısında mem
nuniyet duymamak mümkün değil
dir. 

H iç şüphesiz, her şeyi en iyi 

ve en mükemmel şekliyle 

görmek istiyCJl.J?ir türk vatandaşı, 
sergimizde bazı noksanlar bulabi
lir. Fakat yukarıda işaret ettiğim 

hazırlıklardaki teahhür vesaire gi
bi sebeplere ve nihayet diğer mil
letlere nazaran bu yolda sarfettiği
miz paranın azlığı gibi maddi im
kansızlığa rağmen bu boşluğu de
vamlı çalışmalarla doldurmak su
retiyle heyetimizin, sergimizin çer
çevesi içinde Amerika'da memle -
ket hesabına canlı bir hava yarat -
makta göstermiş olduğu muvaffaki
yeti takdirle karşılamamak elden 
gelmez. Sergi ile alakadar mahfil
lerde, heyetimizin resimli albüm ve 
broşürler neşri, bunların tevzii, ser
gide, mektep, cemiyet ve kulüp
lerde konefranslar hazırlaması, rad
yodan her vesile ve fırsattan isti -
fade etmesi, gazetelerle sıkı bir te
mas muhafazası gibi çalışmaları bü
yük bir alaka uyandırmıştır. 

Bir toplantı esnasında heyetimi -
zin bu faaliyetine ait müşahedele
rini anlatan sergi umumi heyeti er
kanından biri şöyle demişti: 
"Neşriyat işlerini mutat şekilde 

Leydi Brandon, papasla birlikte, 
kimseye bonsvar demeden salondan 
çıktı. 

O çıkınca hep birden geniş bir ne -
fes aldık. 

Ya şimdi ne olacaktı? 
Digbi hiddetten ziyade acı dolu bir 

sesle Augustos'a: 
- Oh 1 Bedbaht sefil 1 diye haykır

dı. Tam kırbaçlanacak adamsın. 
Ben susuyordum. Yakaladığım el 

Gustos'un eli değildi. 
Augustos kovalanan bir sıçan bakı

şiyle baktı, ve Digbi üzerine atılınca 
haykırdı: 

- Yalancı domuz t Elektrik söndü
ğü zaman masanın yanında kimdi, 
söyle bakalım? İsobel ışığı yakınca 
kim tutuyordu şeyi? .... 

Ben Maykıl'a baktım, o da bana bak-
tı ... 

Digbi'nin tazyiki altında Augustos: 
- Kim! diye haykırıyordu. 
Digbi: 
- Sahi yahu, dedi, yakutu aşırdıy

sa, her halde üstünde olmalıdır. Bu
raya gel, Gustos. 

Bir lahza sonra, Gustos hiddetli de
likanlının ayakları dibindeydi. Digbi 
smokinin ceplerini araştırıyordu. 

- Küçük cebinde bir şey yok, yan 
ceplerinde bir şey yok, pantalonunda 
rh yok. Hayır betbaht taşı üstünde ta
ş ı.uyor, fakat belki de yutmuştur. 

Meğer ki bir yastık ardına saklamış 

olsun. Haydi, Gustos, meydana çı
kar, uykumuz geldi! 

Augustos ağlıyarak ve kendini mü-

Heyetimizin tertip ettiği muhte
lif konferansların nasıl bir alaka u
yandırdığını da Passaic kadınlar 
kulübü reisinin gönderdiği mek
tuptan naklettiğim şu satırlarda 
pek güzel görebiliriz: 

Mektep, cemiyet ve kulüpte 
konferanslar tertip etmek 

mükemmel bir fikirdir. Türkiye'· 
den başka hiç bir memleket bu yol
da çalışarak sergiden beklenen te
sirleri genişletmeğe teşebbüs etme
miştir. Heyetiniz namına gelen 
konferanscının kulübümüzde ver
diği konferans bizde öyle bir tesir 
bıraktı ki, azalarımızdan birçoğu 

senelik toplantımızda bu kadar ca
zip bir konferansı temin ettiğimiz
den dolayı bize teşekkürde bulun
muşlardır." 

İzmir, 28 a.a. - Ziraat milcadcle is• 
tasyonunun Ege bölgesinde son yap• 
tığı tetkik ve kontrol neticesinde bazı 
bağcılar arasında artık göztaşı ve kü
kürt atmak lüzumsuz olduğu ve mcv• 
cut hastalığın kendi kendine kaybola· 
cağı kanaati mevcut olduğu görülmüş 
tür. Bu yanlış kanaatin bu yılın üzüm 
mahsulünü tamamen bozabilmesi muh 
temel olduğundan istasyon bütün bağ 
cılara üzümler oluncıya kadar bağlan 
kükürtsüz bırakmamalarını ve yağ
mur yağar yahut çiğ düşen yerlerde 
yaparak altlarının göztaşı hulasasiyle 
iyice bulanmasına çok ehemiyet ver
melerini tebliğ etmektedir. 

Pavyonlarımızı gezen Nevyork'
daki "Hunter Kollej"den 100 kişi
lik bir talebe grupu namına kollej 
tarafından heyetimize gönderilen 
mektupta da şöyle denilmektedir: 

"Hunter Kollej talebesinin ser
giyi ziyaretleri sırasında gösterdi
ğiniz nezaketten dolayı derin tak
dir ve teşekkürlerimizi bildirmek 
isteriz. Serginizin mükemmeliyeti
ni tasvir etmek için kafi derecede 
kuvetli takdirkar sıfatlar bulamıyo
ruz. Talebemizden bir çoğu Türki
ye'nin arkeolojisi, tarihi, anane
leri, kültürü hakkında kitaplar o
kumakla beraber hiç biri Türkiye'
yi görmemişti. Talebelerimiz, pav
yonunuzda türk milletiyle yakın -
dan temasa gelmek ve Türkiye'ye 
senbol olan kıymetleri tanımak gi
bi büyük bir fırsat bulmuşlardır. 

Serginizde hakim olan havayı çok 
cazip bulduk. Sergideki Türkiye'
ye yaptığımız kısa seyahat Türki
ye hakkındaki malUmatımızı yüz 
misli arttırmıştır. Derin bir alaka 
uyandıran memleketinizi yakından 
tanımak için bize hazırladığınız 

kıymetli fırsattan dolayı size nasıl 
teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz." 

N ew - york Times sergimiz 

hakkında yazdığı uzun bir 
yazıda: "Türk pavyonu, uzun asır
ları dolduran türk kültürü ile garp 
dinamizminin ahenkli imtizacını 

canlı bir şekilde ifade etmektedir. 
Çini ile örtülü harici sathı ve gü
zel iç avlusu ile serginin en ziyade 

dikkatini celbeden binalardan bi -

dafaa etmek için hiç bir zaman kendi
sinde görülmiyen bir enerji göstere -
rek: 

- Pis hayvan 1 diye haykırdı. 
Hiç bir zaman kardeşlerime baka -

ret etmek cesaretini göstermemiş ol -
duğu için bu cüretinin cezasını gör -
mesini bekliyordum. Fakat Maykıl 

bir kere daha beklenmedik bir tavır
la: 

- Bana kalırsa ben onun masumi -
yetine inanıyorum, dedi. 

- Onu alanın ben olmadığımı bili
yorsun, mehln riyakar. İsobel ışığı aç
tığı zaman sen ve Con cam küreyi ka
rıştırıyordunuz. Yalancılar!... 

Digbi'nin elleri Gustos'un boğazı • 
na yaklaşıyordu. 

- Seni yanlış yere itham ettimse, 
özür dilerim, Gustos, fakat kabahatli 
olduğunu meydana çıkarırsak, o za -
man çekeceğin var, yavrum 1 

Digbi'nin sesi tehditkar bir ton a
lıyordu. 

Augustos, heyecandan titreyerek, 
saçları karma karışık, alaylı bir tavır
la dedi ki: 

- Fakat hırsızın Maykıl, Con veya 
sen olduğunu keşfedersek .... 

Maykıl'la uzun bir nazarla bakış
tık. 

Digbi: 
- Dinleyin, dedi, taş her halde bu

radadır. Onu teyze çalacak değil ya. 
Zavallı papasımızın iae böyle hareket
ler elinden gelmez. İsobel'le, Klodia
nın da bunu yapmış olmalarına ihti -
mal yoktur; şu halde? Dördümüz de 

Bugün 
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Saat 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
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Ayrıca Jurnal 

ridir" diyor. 
"Cue" mecmuasında pavyonumu· 

zun cazibesine kapılan bir muhar -
rir de "Türk sergisi sizi zaptede -
cektir. Buraya bir defa girdikten 
sonra başka bir yere gitmeğe arzu
nuz ve vaktiniz olmıyacaktır. He-

' &ahınızı türk sergisinden doğruca 
evinize dönmek üzere tutunuz" di
yor. 

Bütün bu neşriyat, sergimizde 
memleket mahsuıat, mamülat ve 
masnuatının teşhiri yanında Türki
ye'yi bütün diğer sahalarda da ta
nıttırmak yolunda sarfedilmiş olan 
mesainin ne kadar müspet verimli 
olduğunu gösterir. (a.a.) 

buradayız ve salondan ayrılmadık. 

Çabuk, onu bulalım. Sen bul, Gustos, 
mücevheri alan ben olduğumu söyli
yeyim: 

Digbi kanapclcrdeki yastıkları kal
dırdı, möbleleri yerinden oynattı, ha
lıları kaldırdı, her tarafı araştırdı. 

Maykıl'la ben de usulü dairesinde 
ve dikkatle Mavi Suyu arıyorduk. 

Bir müddet sonra yakutun odada ol
madığı meydana çıktı. Digbi dedi ki: 

Teyze kapıları kapamıya gelmeden 
buradan çekilsek daha doğru olacak. 
Onu bu akşam tekrar görmiye hiç de 
niyetim yok. Yüzüme her bakışında 
sanki suçlu benmişim gibi geliyor ba
na. 

Augustos homurdandı: 
- Duyduğun his belki de doğrudur. 
Digbi suratını buruşturarak cevap 

verdi: 
- Eh, belli olmaz, değil mi? 
Maykıl atıldı: 

- Gitmeden evci her şeyi yerli ye
rine koymalıyız. Buradan bir fil siırü
sü geçmiş sanacak. 

Atigustos, asık bir suratla, bizim 
çalışmamızı seyrediyordu. Kendi ken
dine homurdanıyordu, fakat bazan da
yanamıyarak sesini yükseltiyordu: 

- Pis hayvanlar! Yalancılar, riya
karlar! 

Digbi, Maykıl'la bana hitap ederek: 
- İkiniz sigara salonuna geliniz, 

dedi. 

Augustos; 
(Sonu var) 



Barem üzerinde hararetli görüşmeler 
(Ba~ı 1 inci sayfada) kadaşlar, Türkiye yalnız osmanlı 

müesseseler de bu kanun hükmüne ta· bankasiyle bizim milli bankaları mu • 
bidir, şeklinde birinci madde teklif e- kayese bakımından degil, en liberal, 
dilmiştir. Bunun sebebini hükümet • en kapitalist memleketlerde dahi ban· 
ten sorduk. Maksadın ne olduğunu i- ka muvmanları içerisinde ya~ıyanla -
zah ettiler. Aldığımız netice şudur: rın kazançl~rı~ı? m~k~yesesı bakı -
devlet ıermayesiyle teşekkül eden mü mından dahı hızım mıllı bankalarımız
esseselere tam muvazi ve onlara ben _ da herhangi bir şekilde verilen para
zer vaziyette bulunan, gerek sermaye- l~r, aylıkl~r v~ gene herhangi. bir şe. 
siyle gerek hayatleriyle devletle sıkı kılde tevzı edılen, alı.nıp v~r~len pa· 
alakası bulunan ve aynı zamanda bun- r~ları~ yekunu arzettığı~ gı.bı, baş~a 
larla her veçhile sıkı rabıtası olan ve hı~ bır memlekette. ~erıl~ı!'en bır 
hayatlarında birlik temininde zaruret mıky~sı. aşını~, g~çmıştır .. Bızım m~~~ 
olan müesseseleri bu kanunun rerçe _ leketımızdekı mıkyası mısallerle 

:r h. " k" d" T" k. e'dc vesi içerisine almak zaruretini duy • ı arzetmem mum un ur ur ıy .. 
duk. Sami Erkmen (Tunceli) Mese _ mukayeseye medar olacak tek mues· 
la ? ' sese osmanh bankası olabilir. Osman

lı Bankası 

Faik Baysal (Devamla), Mesela İş 
bankasıdır. Esasen bu gibi müessese • 
ler kendileriyle istişare edildiği za • 
man böyle bir bareme tabi tuttulmak 
hususunda hiç bir itirazları olmadığı • 
nı ve intizamı temine matuf olan bu 
esasların kendilerince de şayanı teb -
rik olduğunu söylemişlerdi. Yalnız 

kendileriyle müvazi olan müessescle -
rin de aynı esasa tabi tutulmalarını 

söylemişlerdi. Binaenaleyh biz bu 
maksadı daha vazih bir şekilde ifade 
etmiş olduk. Yani hükümetten gelen 
teklifte cvcla bu maksadın mevcut ol
duğunu arzetmiş olduk. Ondan sonra 
bu fıkra ile, acaba Refik İnce arkada· 
tımızın temas ettiği gibi Teşkilatı E· 
sasiyc kanununa münafi olup olma -
mak mevzuunu da mütalea ettik. Dev
letin intizamı amme dolayısiyle husu
si bankalar üzerinde bir çok kayıtlar 
tesis ve tedvin ettiğini mütalea ettik. 
Bizim bu esasların da bu kayıtlardan 
aykın olmadığını görerek huzuru ali
nize hükümetten gelen esası tavzih et
mek suretiyle getirdik.,. 

B. Faik Baysal bankalar kanununun 
bu mevzula aliikalı hüklimlerinden 
misaller getirdi ve bir suale cevap ola
rak hususi milli banka olarak bu la -
yiha hükümlerine İ§ ve Türk Ticaret 
bankalarının girdiğini söyledi. 

B. Hikmet Bayur, hususi milli 
bankaların bu kanun çerçevesi içine 
alınmalarının yabancı bankalar işine 
yarıyacağını, bu milli banka arın hiç 
bir mitiyazı olmadığını izah c:t i. 

Tekrar söz alan Refik İne B. Fa
ik Baysal'ın mütalealarına Ct'V p ver
di, dedi ki: 
"- Teşekkülü itibariyle devlet ser

mayesinin ekseriyeti olmad kça ve 
ticaret kanununa göre serma} elerinin 
tasarruf hakları kanun ve nizamname 
ile muayyen bulunduk~a bizim bu şe
kilde hareketlerimizin gerek t şkila· 
tıesasiyc kanunlarımıza ve gerek di -
ğer kanunlara esas itibariyle tetabu • 
kunu iddiaya imkan yoktur.,, 

B. Recep Peker'in cevabı 
B. Recep Peker (Kütahya) u gö

rüşe cevap vererek devletçili elak· 
kilerjmizin veciz ve giızel bir ı ahını 

yaptı. Bu prensipler bakımın a say 
ve amel serbestisini mütalea etti, bu 
prensipin hayata tatbik edile ooahi
ycti bakımından misaller verd bu a· 
rada gene bir misal olarak fiy t kon· 
trolünden bahsetti, dedi ki: 
"- Arkadaşlar, ekmeğin ı osu -

nun fiyatını tayin ederken bir kı o ek
meğin maddei asliyesinin fiya ı ta· 
yin ile işe başladığımızı hatırlıy maz 
mıyız? Bu böyle iken paranın ı rasa· 
da tedavül kıymetini indiren s heple· 
rin unsurlarını düşünmek bir d vle • 
tin vazifesi değil midir. (Bra o ses· 
leri) Bir para taciri vaziyctinc.e olan 
bankanın başındaki adamlar he 
kitapsız, tabiri mazur görünüz ı şe· 

kilde tatbık edilmiş. hesapsız, k tap· 
sız yalnız anonim şirket olması sebe 
binden istifade ederek koydu çe • 
tit çeıit paralar alarak dağıtma tolu 
ile, çeşit çeşit formüllerle ht psız 

kitapsız tekaüt paraları almak e bü
tün bunların yekl'ınu ile (şiddc al· 
kıılar) bunların yekunu ile türk mil· 
lctinin en kuvetli mübadele \a ıtası 
olan parayı dokunulmaz bir fi 
tifaına kadar yükseltmek bir e 
değil midir? Bu eksikliği düz l mek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi n n va
zifesi değil midir arkadaşlar? 

Heıap•ız kitapıızlıkla mücadele 
edilmek Uizımdır. 

~imdi teşkilatıesasiye kant:n ı ve 
hayattaki ameli ve tatbikı bakı :ıdan 

paranın hayattaki kıymetini T ıdyo
de kullanılı bir metah haline e ire • 
bilmek için onun maliyet fiyat 
tıran bütün unsurları ve bu ara bu 
kanunda derpiş edilen maaşla he-
sapsız, kitapsız verilmesi yolu le mü
cadele etmek lazımdır Arkad şlar. 
sözlerime kısa bir şey daha ili ede. 
ceğim; arkadaşlar diyorlar ki 
bankaları bol bol paralar ver , bi
z=mkiler az versin, bol para al me . 
mur çok çalışır ve çok verimli olur, 
az para alan az çalışır ve az verimli 
olur. Bu hakikat itibariyle de yanlış
tır, hayat itibariyle de yanlıştır. Ar-

lı bankası Türkiyedc iş bankasının 
aylık yolları ile, şu veya bu yoldan 
temin ettiği paradan daima az para 
veregelmiştir. Bugün dahi bize naza
ran az vermektedir. Burada bu mese • 
leyi mevzuubahis ederken içimizde 
yeni intihap edilmiş ve zannederim 
Afyon mebusu Hamza arkadaşımı? 
Erzurumda İş bankasının müdürü bu
lunuyormuş. Orada osmanlı bankası
nın da şubesi bulunduğundan Erzu
rum şehrinin içerisinde bir banka şu· 
besinin müdürü 500, diğer banka şube 
sinin müdürüne 250 lıra veriliyor
muş. 500 lirayı veren bizim bankadır, 
daha az veren ise görüyorsunuz ki ar· 
kadaşlar, ecnebi bankasıdır. Huzuru • 
nuzda arzettiğim bu misaller, fikrimi 
esas itibariyle izaha medar olacaktır 

zannediyorum. (alkışlar). 

Son Poıta'daki bir yazı 
dolayııiyle 

Bundan sonra Mümtaz Ökmen An· 
kara) söz aldı ve meclısin alaka ile 
dinlediği şu mühim beyanatta bulun
du: 
"- Barem kanunlarının meclisteki 

müzakeresi memlekette haklı haksız. 
müsbet menfi oldukça inikaslar tevlit 
etti. Bittabi her vatandaşın bu Iayihci 
hakkında, bilhassa layiha kespikatı· 
yet etmeden evci düşünduğünü diledi
ği gibi söylemesi, yazması gayet tabii 
bir şeydir. Her vatandaşın teşkilatıe
sasiye kanunu mucibince tabii hakla
rındandır. Yalnız bu vatanda~ bir mil
let vekili olursa, bir mebus olursa, O· 

nun için herhangi bir kanun hakkın· 
da Ukir ve mütalealarını söylemenin 
yeri bilhassa en tabii olan ve en ~ala
hiyetli yer, millet kürsüsüdür. (Bra -
vo sesleri). Bugün gelen Son Posta 
gazetesinde Muhittin Birgen arkada· 
şımızın ~rem Jayihası hakkında bir 
makalesini okudum. Makale nazarı
dikkatimi celbettiği için mükerreren 
okudum. Muhterem arkadaşımız bi· 
rinci müzakeresi ikmal edilmiş olan 
kanunu şu şekilde tavsif etmektedir. 
Bu kanunla devlet memurlarına yapı· 
lan muamele vaktiyle osmanlı impa· 
ratorluğunun - tabiri mazur görün
o günkü yeniçeri idaresinin çıfıt ve 
kafir dediği reayaya yaptığı muamc • 
leden farklı değildir. (gürültüler) 
Ciene bu makaleye göre vakıa kendi
leri, başkaları böyle söylüyor, diyor· 
sa da bu söylenilen sözleri makalesin· 
de serlevha yapmak suretiyle kendi
sine mal etmiş sayılı:-. Bu kanunla 
memurlara yapılan muameleyi Hitler 
Almanyasının ki - bütün dünyada 
zulüm ve iğtisafla telakki ediliyor -
yahudilere yaptığı muamelenin aynı 
telakki edildiğini ifade ediyor. 

Hangi delil ile 
Arkadaşımızı bu hareketini ifade 

ederken dahi ben kendisini haksız 
bulmuyorum. Yalnız kendisinden ri
ca ediyorum: ha11gi delil ve esbabı 

mucibeye istinat ettiklerini ve bu la -
yihanm hangi maddesiyle kimlere ne 
gibi zulüm yapıldığım lütfen gelsin
ler burada millet kürsüsünde söyle
sinler. Karşı karpya konuşalım. Bü
yük Mille~ Meclisi ve ll_!~lleti~ ?uzu -
runda imtıhan olalım. Eger bızım zu· 
Jüm ve iğtisaf yaptığımıza kani olur -
sak meclisimiz adildir, derhlll yaptığı 
zulümden rücu eder. Eğer böyle bir 
şey yoksa arkada!jımdsn rica . ediyo
rum. yarın ikinci bir makale ıle der
hal fikirlerini tashih etsınler. 
Arkadaşlar, bir mebusun diğer bir 

mebusa sual sorması ve onu kürsüye 
davet etmesine dair nizamnamemizde 
bir hüküm yoktur. Yalnız bütün ni • 
zamların fevkinde bir de vicdani ni· 
zam vardır. Makaleyi okuyup sizi ra· 
hatsız etmek istemem. Gazete bura· 
dadır. Arkadaşım da kendi fikrini 
lutfcn söylesinler. 

Bu iı naııl teıkiliitı eıasiyeye 
muhalif olur? 

Makale hakkında bu kadarcık söy
ledikten sonra müsaade buyurursa· 
nız, hususi şirketleri Barem'in içeri
sine almanın teşkilatı esasiyeye mu -
hatif olduğu hakkında hukukçu arka
daşlardan bazıları tarafından derme· 
yan edilen mütalealar hakkında da kı· 
saca noktai nazarımı arzedcyim. Muh· 
terem Recep Pcker'in tadat ettiği 

mevzulara girmiyeceğim. Arkadaşlar, 
fakat biz bir kanunla, memlekette ki-

me ait olursa olsun harice para çıka
rılmasını menettik bir banka kasasın
daki altını, dövizi ve evrakı nakdiyeyi 
başka memlekete çıkaramaz dedik. 
Bu hal bir zamanlar, bir adamın hu -
kuku tasarrufiyesini ihlal şeklinde 

telakki ediliyordu. Fakat bugünkü 
devlet telakkisine göre devletin bun· 
dan daha tabii bir vazifesi ve bir hak· 
kı olur mu? Yine biz bir kanunla ban
kaların; bütün hukuk kaidelerine gö
re her türlü alış veriş serbest olduğu 
halde faiz miktarını tahdit ettik. Ve 
vaktiyle bankalar % 18 alırken, bu· 
nun üzerine mukavelesini de yapmış 
iken sen muhtaç ve masum vatanda~
ların müzayakasından istifade etmiş
sin bu ihtikar olur, faiz miktarını şu 
hadde indireceksin dedik. Bütün bun
ları dedik ve yaptık. Bunların teşki
latı esasiyeye muhalefeti mevzuubahs 
olabilir mi? Bugün ne yapıyoruz? 
Arkadaşlar, banka muamelelerini la -
lettayin bir ticaret muamelesi addet
mek doğru değildir. Banka halkt::
para alır vebu sayede sermayesini.ı 

beş on misli fazlasiyle iş görür. Dev
let millete bu banka şayanı itimattır 
ona para yatırabilirsin diyebildiği za
man vatanda ın o bankaya yatırdığı 
parayı onun hukuk ve menafi ini te. 
minat altına almak da devletin vazi • 
fesidir. Bunda Teşkilatı Esasiyeye 
münafi bir hareket yoktur. 

Bu tedbirle faiz hadlerini 
indirebiliriz 

Bahusus sermayesi miktarı 2 mil -
yonu geçen bankalar bizim gibi her
halde zengin addedilemiyen milletler 
için milli servetin mühim bir kısmını 
kendisinde toplamış olan müesseseler 
dir. Bu miiesseselere Iaalettayin Ah
met, Mehmet, ve Bodosun kendi pa
rasını sarf etmesi gibi müsamaha et • 
mek biz'im işimize gelmez. Türkiye 
Cümhuriyetinin iktısadi sahada yapa
cağı işlerin başında bendenizce bu 
memlekette faiz miktarını, iskonto 
fiatını artık haddi layıkına indiril
mek lazımge lir. Zirai sahada olsun, 
ticari, sınai sahalarda olsun, faiz mik
tarını garp devletleri derecelesinde 
indirmedikçe bizim hiç bir sahada kal 
kınmamızın imklin ve ihtimali yok -
tur. % 10, 12 faiz veren bir sanayici, 
bir tüccar ve bir çiftçi asla feHih bu
lamaz. O halde bu sene % 10 a indir
diğimiz bu faizi istediğimiz kadar 
indirebilmek için devletin bu mües
seseler üzerinde azami kontrolü yap
ması lazımdır. 

Bu yapılacak kontrollardan bi
risi de bu müesseselerin masari
fi umumiyesini tenkis etmektir. 
Bunların masarifi umumiyeleri 
de bazı memur ve müstahdemle
rine verdikleri hadsiz hesapsız 
paralardır. Ben iddia ediyorum 
ki bu müesseselerde hakiki bir 
tasarruf yapılsa · bu müesseseler 
%1 4 ve 5 faizle çalı~mağa muk
tedir olabilir ve vatandaşlara o/cı 
4 ve 5 le para vermekle de hiç 
bir zarar görmezler (Şiddetli al
kışlar) . 

Muhittin Birgen'in İzahları 
B. Mümtaz Ökmen'den sonra reis 

dedi ki: 
"- Mümtaz Ökmen arkadaşımız 

bugün müzakere mevzuu olmıyan bir 
Iayihaya ait bir gazetenin neşretmiş 
olduğu bir makaleyi mevzuubahis et • 
tiler. Bugün bu mesele üzerinde, ga 
zeteler üzerinde burada müzakere a -
çılamaz. Fakat makaleyi yazan zatın 

söz istemesi dolayısiylc zaruri olarak 
kendisine söz vermek mecburiyetinde 
kaldım .. , 

Ve B. Muhittin Birgen (Mardin), 
şu izahlarda bulundu: 
"- Arkadaşlar, muhterem huzuru -

nuza ilk defa olarak bugün böyle bir 
vesile ile söz almak mecburiyetinde 
kaldığımdan dolayı, her halde kaba • 
hat benim değildir. Şahıi bir meseleye 
temas edilmiş olması beni söz söyle -
meğe mecbur etti, bundan dolayı affı
nızı rica ederim. Burada hakikaten ar 
kadaşlarımı mebus arkadaslarım biri -
birlerinin hareketleri ile ~eşgul olma
maları prensibini daha sağlam olarak 
tatbik etmek yoluna gidersek zanne • 
derim ki daha isabetli hareket etmiş 
oluruz. (Gürültüler). 

Durak Sakarya (Gümüşhane), Ya 
siz Meclisin şahsiyeti ile uğraşmak 
kuvetini nereden alıyor sunuz? (Gü _ 
rültüler). 

Başkan - Rica ederim müdahale 
etmeyin. 

Muhittin Birgen (Devamla), Şahıs
la meşgul olunmuş bir şey yoktur. Ben 
kimse için hiç bir şey yazmadım. Yal 
nız benim yazdığım bir yazıyı burada 
mevzuubahis ederek bu maddenin cc 
reyanını değiştirmek zannederim ki 
lüzumsuzdur. Yani benim burada söy
lemek istediğim yazdığım bir makale
nin burada mevzuubahis edilmesi be • 
ni söz söylemeğe mecbur etti. Mesele 
bundan ibarettir. Bunda hiç can sıkı -
lacak bir şey yoktur. 

Gelelim meselenin esasına; bir meb
us, bir gazetci daima memleketin için
de mevcut olan fikir hareketleriyle 
alakadar olan bir insandır. Her insan 
gibi bu isanın da bu ferdin hareketle
ri ve mevcut cereyanlarla fikir alıp 
vermesi gayet tabii olduğu gibi bunun 
neticesinde şu veya bu fikre vasıl ol
ması şu veya bu kanaati taşıması ga -
yet tabiidir. Ben bu noktai nazardan 
vazifemi yaptım: içerisinde yazdığım 
şeyler benim cebimden uydurduğum 
ş~yler değildir. Memleket içinde bir 
münakaşa vardır, bu münakaşa gün -
den güne bilyiimektedir. Ben bu mü • 
nakaşanın devam etmesini istemedi • 
ğim için kah bu fikri, kah şu fikri ken 
di kafamın, kendi mantıkımın süzge • 
cinden geçirerek yazdım. Hiç bir za -
man zulüm edildi demedim. İtisaf e -
dildi demedim. Orada bir yahudi sö
zü vardır. 

Mümtaz Ökmen (Ankara), Raaya 
tabiri vardır. 

Muhittin Birgen (Mardin), Müsaa • 
denizi rica ederim. Yahudi sözü be· 
nim değildir .. Zati alinize meseleyi 
şahsiyata intikal ettirmemek için hu -
susi surette arzedeceğim. Mümtaz Ök· 
men (Ankara), Peki (Gürültüler, biz 
de anlamak istiyoruz sesleri, kürsüye 
intikal etti sesleri). 

Muhittin Birgen (Devamla), Mese • 
le beyfendi arkadaşımla benim a
ramdadır. Ben kendisine ayrıca söyle
rim. Kabul ederlerse ederler. 

Muhtelif yerlerde 

Gl. Sıtkı Üke (Tokat) - O halde 
biz burada ne dinliyoruz. 

Muhittin Birgen (Mardin) - Bir 
mesele için söylüyorum. Şahsen gör
düğüm bir mesele değil ki, bu muh
telif yerlerde söylenmiştir. 

Durak Sakarya (Gümüşanc) - Mev 
zu meclise intikal etti, burada da söy
lemeniz lazımdır. 

Muhittin Birgen (devamla) - Be
nim de bir söz hakkım vardır, ister
sem söylerim istemezsem söylemem. 
Burada muhakkak söylemek mecburi
yetinde değilim. Arkadaşıma ayrıca 

arzedeceğim. Burada bunun için gü
rültü edecek bir şey yoktur. 

Bu mesele arkadaşlar, bizim bu ka· 
nunda bir müddettenberi müzakere 
etmekte olduğumuz mevzu hakikaten 
sok mühim bir Qlevzudur. Hariçte a
kisler yapmıştır. Biz bu akisleri gö
rüyoruz. Bunların hiç ho~a gider sey
ler olmadığı kanaatine varıyoruz. Ben 
istiyorum ki bu i ler biraz daha yu -
muşak bir şekil alsın. Ben kanunun 
prensipine muhalif değilim. Bu işler 
yapılmalıdır. Bunları tanzim edelim. 
Orta yerde dedikodular kalksın. Bu 
işler tanzim edilirken çok şiddetli 
ekisterevzid .. 

Durak Sakarya (Gümüşane) 

Türkçe konuş .. Türkçe .. 
Muhittin Birgen (Devamla) Ekis

trevzitin türkçe olduğunu ispat ede
rim. Bu enternasyonal bir kelimedir. 
Bir dilci gibi ilmi bir şekilde ayrıca 
türkçe olduğunu ispat edebilirim. 

Durak Sakarya (Gümüşane) 

Türkçe konuşunuz, burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

Muhittin Birgen (Mardin) - Ben 
türkçe konuşuyorum. Rica ederim Hif 
söyletmiyorsunuz, Taarruz yoktur. 
Mütemadiyen lafımı kesiyorsunuz, 
yetişir artık canım. Ben istiyorum ki 
arkadaşlar, bu kanun memlekette ruh
lara sükun veren ,kafalara huzur ve· 
ren ,aile ocaklarına istirahat veren ve 
kimı;eye şikayet hakkı vermiyen bir 
kanun olsun. Ben bunun için gazeteci 
olmaklığım sıfatiyle... (Gürültüler) 
Rasih bey zatıaliniz burada çok şid • 
detli laflar söylediniz. Arkadaşlardan 
bazıları bu kürsüden öyle fena şeyler 
söylediler ... Meseli, bundan evelki iç· 
timalarda bu ücretli memurlara o ka
dar ağır sözler söylediler, o kadar a
ğır kelimeler kullandılar ki ben bir 
şey anlamadım. Bu ücretli memur de
nilen insanlar hakikaten oradan bura
dan toplanmış, nasıl söyliyeyim, bir 
takım hiç bir işe yaramaz, sırf öteki
nin, berikinin getirdiği, iltimasla ge
tirilen insanlar mıdır? Bunların hep
si için topyekuun - zabıtlar burada -
dır - çok fena sözler söylendi. Ben 
şaştım. 

Maksada muhalif bir ıey 
söyledimıe özür dilerim 

Ben uzaktan zannediyordum ki, bi
zim memleketimizde böyle bir şey ka
tiyen olmuyor. Hiç bir zaman böyle 
burada dahi söylenilen tarzda şeyle. 
rin bu memlekette yapıldığına kani 
olmadım. Kani olmadığım içindir ki 
ben Meclisi atinin içerisine girerken 
aranızda çalışmak için candan derin 
bir heyecan duyarak geldim. Güzel iş 
yapmak için, güzel bir devrin güze'l 
işleri üzerindeki güzel mesaiye işti . 
rak etmek üzere gidiyorum diye ara
nıza heyecanla geldim. Halbuki bura
da öyle laflar işittim ki, hayretler içe
risinde kaldım. Mesela arkadaşımın 
sözlerinden öyle anlıyorum ki, mües
.sesatta bu ,Y.apılan işler sırf adam ka-

yırmak için yapılmış ve bu işler için 
getirilmiş ücretli insanlardır. Bu gibi 
sözlerin fena akisler yaptığını ve bu 
akisler içerisinde pek çok hoşa gitmi
yen sözler işittim. Çok şiddetli mua
hazelere maruz kaldım. Onun için bu 
mevzuubahs kanun bir nizam ve inti
zam kaynağı ve herkesçe huzur ve in
şirah veren bir kanun olsun. Ben bun 
dan başka hiç bir şey kasdetmiyorum. 
Bu günah mıdır? Bu maksada muha
lif bir şey söylemişsem onun mesuli
yetini kabul ederim. Ondan dolayı da 
özür dilerim. Ona muhalif olan bir 
maksadı istihdaf etmiyen herhangi 
bir maksada delalet eden yazılar yaz
mışsam ve söylemişsem huzurunuzda 
utanırım. Huzur ve sükun istiyorum. 
Nizam ve intizam tesisi istiyorum. Bu 
maksattan başka bir şey gütmüyorum. 
Bazıları gösterdiğiniz şiddetin kafi 
olmadığına dahi kanidir. Burada dev
let lüzum ve ihtiyaca binaen meclise 
bir layiha sevketmiş, o layiha müza
kere edilirken biz burada şu veya bu 
tadili koyduk. Hepiniz biliyorsunuz, 
şu veya bu tadili getirince derhal bu 
layihanın istikametleri, tesirleri açı
lıverdi, genişleyiverdi. Ben buradan 
dışarı çıkınca hücuma maruz kaldım. 
Öteki bana dedi ki, siz ne yapıyorsu
nuz? (Gürültüler) Beriki bana dedi 
ki, siz ne yapıyorsunuz? Biz ücretli 
olduksa cani mi olduk? 

Ben bunun tesirleri içinde kaldım. 
Sonra 912 Balkan harbinde askere git
miş, 925 senesine kadar tahsil yapmak 
imkanını bulamamış insanlardan pek 
acıklı mektuplar aldım. (Şiddetli gü
rültüler) Bir kısmını gösterebilirim. 
Bunların tesiri altında kaldım. Bir şe
yin daha iyi olmasını istemek ve ka
nunun daha adiiane ve nizamı intiza
mı temin eder şekilde tesisini iste· 
mek, hiç bir zaman kabahat değildir. 
Ben bunun haricinde bir şey isteme
dim. Eğer bunun haricinde bir şey is
tedimse, boynum incedir, ondan do
layı özür dilerim. Fakat mümkündür 
ki insan giindelik, dakikalık yazı ya
zarken, laf söylerken yanlış düşüne • 
bilir. Bu olabilir. Bunları bana gös
terirseniz onlar için özür dilerim. 
Bunları göstermezseniz bunun için 
hiç bir zaman benim muaheze edil . 
mekliğim lazımgelmezdi. Meselenin 
buraya kadar gelmesine hiç bir sebep 
yoktur. 

Başvekilimiz kürsüde 
Bundan sonra muhterem Başvekili

miz doktor Refik Saydam kürsüye 
gelmiş, şunları söylemişlerdir: 

"- Arkada~larım, Muhittin 
Birgen arkadatımızın verdikleri 
izahlara nazaran kendileri bil -
meden bir vaka ihdas etmitler 
zannediyorum. 

Rasih Kaplan (Antalya) -
Bravo, hiç bilmiyor. 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
(devamla) - Bendeniz, dün ge
ce bu makaleyi okudum, kestim 
ve Partimizin Reis Vekiline ver
dim, bir Parti mebusunun bu te
kilde bir şey yazması ne derece 
doğrudur lutf en tetkik buyurun 
dedim. ( Alkıtlar). 

Bu birinci safha, ikinci safha
ya gelince makalede bendenizin 
ismim de geçiyor. Hükümet son 
zamanlarda birçok siyasi mese -
lelerle mefgul olduğu için bu ka
nunla o kadar meşgul olamadı .. 
Binaenaleyh bu hususa Dr. Re -
fik vaz'ıyet etsin ve kanunu yo -
luna getirsin diyorlar. 

Arkadaşlar, huzurunuza getir
diğimiz her kanunla alakamızın 
şahidi yine sizlersiniz. (Şahidiz, 
her gün buradasınız sesleri). 

Esasen biz bu kanunu memur
larımızın huzuru, rahatı ve süku
nu ıçın yapıyoruz. Arada belki 
maddeten mutazarrır olaca! 
olobilir. Fakat büyük bir memu. 
rin kütlesinin mevcudiyeti dola
yısiyle onların atisi ve istikbali 
için lüzumlu olan esasları koyu
yorsunuz. Hükümet de bunda 
sizinle beraberdir ve her gün 
müzakereleri takip etmittir. Hü
kümet kendilerinin buyurduklar 
gibi hiç bir zaman bu meseleyi 
göz önünden uzak tutmamıştır 
Daima takip etmiştir. 

Bu meseleyi burada bırakırsa
nız çok iyi olur. İtimiz vardır. O
na devam edelim. Mesele tavaz
zuh etmiştir. 

T eıkilatı e•aıiyede böyle 
hüküm yoktur 

Feridun Fikri (Bingöl) söz aldı, 
B. Refik İnce'nin hususi milli banka
ların bu layihanın şümulüne girmesi
ne muhalif olduğunu söylediği teşki· 
latıesasiyenin maddelerini okudu, 
bunlarda, bu şekilde hiç bir kavıt ol
madığını SÖ}'.ledi, dedi ki: 

" - Temellük ve tasarruf içtimai" 
yata cemiyetlerin ve ~irketlerin hU· 
dudu hüriyeti kanunlarla musarrah~ 
tır (bravo sesleri, alkışlar). Yani eskı 
prensiplerle doi madern prensiple• 
riyle devletin tasarrufu üzerinde "e· 
dia kabul eden müesseseler üzerinde 
yarın iflas ederse memleketin bütii~ 
emniyeti malisi üzerinde, kredi püblı· 
ğini üzerinde tasarrufa yerden göğl 
kadar hakkı vardır. (bravo sesleri, a1 
kışlar). Ve bunu türk milleti, bank~ 
tara gittiğimiz zaman görüyoruz, bır 
kuruşunu, beş kuruşunu, on kuruşunu 
sıraya dizilerek artırabildiği paraları· 
nı bankalara veren vatandaşların deV'· 
letin türk itibarımatisiııe istinat edeil 
oraya giden kumbaralarını boşalt:ı· 
ran yavrucukların, vedia sahiplerinıtl 
devlete olan itimatlarının noktaiteccl• 
lisini ancak teşkilatıesasiye kanunu• 
nun bu 79 uncu maddesindeki ''hU· 
dudu hüriyet" kelimesinin mefhU'" 
mundan alır (alkışlar). . 

Arkadaşlar; nasıl oluyor da teşkl• 
latıesasiye kanununa muhalif oluyor 
bunu anlamak isterim ... 

Hatip burada kati ve sarih hüküıtı• 
terle konuşulması lüzumuna işaret et· 
tikten sonra bu tedbirin niçin alındı· 
ğına geçerek dedi ki: 

"- Bunu niçin yapıyoruz? Mille" 
tin hayrına, vediaların hayrına, erna" 
netlerin hayrına ve bir milli mües7t .. 
se olan iş bankasının istikbalinin te: 
mini için yapıyoruz, Biliyorsunuz kı 
arkadaşlar bu banka esas itibariyle 
mevduat kabul ediyor. Dünyanın her 
tarafında pek ala bilirsiniz ki, lngil• 
te;ede Loyt Corç kabinesinin zam~· 
nından itibaren, sonra Fransa'da ahı• 
ren bundan 3-4 sene evel kıyametler 
koptu. Hükümetler, kabineler devr.i.l• 
di. Gürültü ve kıyamet koptu. Hüku • 
met yalnız bankaları kontrol etmiyor, 
sermayeyi kendi başına bırakıyor, 

bildikleri gibi tasarruf ediyorlar de· 
diler. İşte bunu hükümct milli banka· 
lar üzerinde velayeti amme, milletin. 
doğrudan doğruya türk milletinin ınu· 
rakabesini teşkil etmek üzere yapı• 
yor. Binaenaleyh onun için arzedi~o • 
rum. Ticaret kanununun anonim şır -
ketler hakkındaki faslı, bu bir anoniıtı 
şirket degil midir; anonim şirket~e 
hükümetin ne bileyim, 52 türlü ınli • 
dahalesi vardır. Buna itiraz etmek hiç 
bir hukukşinasın hatırına gelmemiş -
tir. Lazım değil deseler, lazımdır ar· 
kadaşlar. Efendiler, h::ıtta o kadar ıa· 
zımdır ki en mühim bir mesele, bu· 
gün fransız ekonomi politik üstat!~: 
rının ve bütün ekonomi politik ınu• 
dekkiklerinin üzerinde tevakkuf et· 
tikleri bir mesele var: aksiyonlar. O• 
na da müdahale ediyorlar. Hissedar· 
Jar kendi haklarını meclisi idareye 
karşı koruyamıyorlar diyorlar. Mecli· 
siidare toplanıyor, bir karar veriyor. 
Binaenaleyh bunları, yani şirketin 
hissedarlarını dahi meclisiidareye 
karşı korumak için bugün Avrupa'· 
nın her memleketinde muhtelif ka· 
nunlar ve muhtelif hükümler kon· 
maktadır. Bu sayededir ki millet bun
lara bilatereddüt para yatırmaktadır. 
Mesela iş bankasının ne kadar çok 
mevduatı vardır. Yalnız bu değil, ti
caret bankası olsun, hangi banka o· 
lursa olsun hükümetimız elinden gel· 
diği kadar bunlara nigchban olmuyor 
mu, muzahir olmuyor mu? Binaena
leyh doğrudan doğruya ve herhangi 
bir zaman istediğimiz şekilde bunlara 
zahir olan ve muamelatı umumiyeleri· 
ni kontrol mevkiinde bulunan hükü
metin ve Büyük Millet Meclisinin 
murakabesi yok denemez. Bahusus ki 
bir banka müdürünün tasarruf kas· 
tiyle de olsa, mesela müstahdemin ü • 
zerinde yapacağı bir muamele karşı

sında ammenin vicdanını nazarından 
uzak tutamaz. Devletin velayetiam
mesi prensipine - ki o meclisi alide 
tecelli eder - bu faslın bütün mevad
dını hukuk mefhumuna teşkilatıesasi
yeye hiç bir zaman muhalif görmüyo
rum. Binaenaleyh. kemaliemniyetle 

encümenin tanzim ettiği mazbatanın 

kabulü fikrinde bulunuyorum. (al· 

kışlar), (müzakere kafi sesleri). 

Takrir reildedildi 

B. Feridun Fikriden sonra B. Hik • 
met Bayur (Manisa), Yeniden söz al
dı, milli bankaların muvaffakiyctin -
den, bu muvaffakiyeti temin edenlere 
hak kazandıkları paranın verilmesin • 
den başka bankalarda direktörlerin te
min ettikleri kazanca göre para aldık
larından bahsetti. 

Bundan sonra B. Refik İnce nin hu· 
susi surette teşekkül eden ve tediye 
edilmiş sermayesi iki milyondan da -
ha ziyade olan milli bankalar fıkrası 
nın çıkarılmasınını istedi takrir red ve 
madde aynen kabul edildi. 

Cieneral Kazım Sevüktekin maaşıı 

ve ücretli memurlar arasında kazanç 
vergisi nisbetinin değişip değişmiyece 
ğini sordu, encümen namına B. Faik 
Baysal şu cevabı verdi: 

"- Kazanç vergisi gerek maaş ası! .. 
(Sonu 7. inci say_Jada) 
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ları ve gerek muvakkat tazminat üze • 
tinde hakikaten müesseselerdeki müs
tahdemlerle devlet ücretli memurları
nın verdiği vergiler arasında bir fark 
vardır. O farkı izale için ayrıca bir 
ınadde huzuru alinize arzedeceğiz ve 
o suretle bir muadelet temin edeceğiz. 
Bu münasebetle şu noktayı arzetmek 
istiyorum ki bütün bu müesseselerde 
Çalışan memurların aylıklarını bu mad 
de tesbit etmiş oluyor. Muhittin Bir -
gen arkadaşımız bu kürsüde barem 
kanununun iki eksterimden yani if -
ratla tefritten bahsettiler. Bu kanun -
da adaletsizlik olduğu yolunda bir mü 
taleada bulundular. Bu madde de bir 
noksanlık bir adaletsizlik gördükleri 
bir nokta varsa izah etsinler. Bu mü -
talealariyle yüksek heyet ve efkarı u
tnumiye buna muttali olur, icap eden 
tadilat yapılmış olur.,, 
Bankalarda çalıfan memurların 

aylıkları 
Bu layiha şümulüne giren müeısese

lerde çalışan memurlardan yüzde dok
san sekizinin ufak dereceli memurlar 
olduğunu söyliyen B. N~zmi Topçu -
oğlu; banka memurları ıle devlet me
rnurları arasında mukayeseler yaptı ve 
aynı maaş nisbetleri, aynı hizmet müd 
detleri üzerine tekaüt olan iki memur
dan devlet memuru lehine olanları te
barüz ettirdi, dedi ki: 
"- Binaenaleyh bütün bunları hü

kümet teklifi belki bir dereceye kadar 
telafi eder. Encümen birinciden üçün
cüye kadar tadilat yapmıyor, yalnız 
ondan sonrasını hükümet teklifinde 4 
den 13 e kadarken 4 den 14 e çıkarı -
:yor ve bunda daima devlet memuriye
tini göz önünde tutuyor. Halbuki ar -
kadaşlar, bazı vaziyetler vardır ki ban 
kalarda bu yoktur. Bendenizce teka -
üdiye işlerinde, eytam eramil işlerin -
deki farkları telafi için hükümet tek -
lifini kabul etmek daha adilane olur. 
(Doğru sesleri). 

B. Topçuoğlu bu husuta bir de tak
rir verdi: 

Berç Türker (Afyonkrahisar) -
Aynı görüşe iştirak etti ve küçük de
receli memurların vaziyetlerinin is -
lahını istedi. 

B. Sami Erkmen (Tunceli), Bu ka -
nunla dereceleri düşürülecek memur -
ların ve kötüleşecek vaziyetleri üze -
tinde ducan B. Nazmi Topçuoğlu'nun 
hiikümetin bareminin kabulü hakkın
daki noktai nazarına iştirak etti. 

Encümenin cevapları 
B. Faik Baysal, Encümen namına 

şu cevapları verdi: 
" _ Nazmi Topçuoğlu arkadaşın 

temas ettiği husus, yalnız ücretlerin, 
maaşların miktarında teadül aranmış
tır, tekaüdiye bakımından ve kezalik 
vergi bakımından nazarıitibara alın
mamıştır. VC!!rgi bakımından olan far
kı biraz evelki maruzatıma binaen 
teşrihten sarfınazar ettiler. Yalnız te
kaüdiye hakkındaki farkı tebarüz et
tirdiler. Bunu tetafi etmek için hükü
metin teklif ettiği cetveldeki esasın 
kabul edilmesi muvafık olacağını söy
lediler. Teadülü burada tekaüdiye ba
kımından mütalea etmiş bulunuyo
ruz ve bu müesseselere kabul ettiği
miz esasın, devlet memurlarındaki e -
sastan lehlerine olmak üzere farklı ol
duğunu arzetmiş olacağım. 

Bunların tam tekabül ettiği ücret 
dereceleri devlet ücretli memurları -
nın dereceleridir. O devlet ücretli me
murları ki, tekaiit hakkından mah
rumdurlar. De~let memurları baremi
nin ınüzakeresı sırasında Recep Pe
ker arkadaşımızın takriri üzerinebu-
ada izah edilen rakamlara istinat et
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lunuyor. Aşağıda bir maddede bunu 
göreceğiz. Şu halde asıl bu müesese
leri devletin ücretli memurlariyle. 
mukayese lazımdır. Bu mukayese mü
esseselerin lehindedir. Devlet me
murlariyle mukayese de müessesele
rin lehindedir. Gerçi tekaüdiyeleri 
biraz noksandır ama maaşlarında her 
ay % 15 - 30 kadar bir fazlalık vardı{, 
binaenaleyh Topçuoğlunun istediği 
muadelet müesseselerin lehine olarak 
mevcuttur. İkinci bir nokta üzerinde 
ehemiyetle tevakkuf buyurdular. Mü
esseselerden devlete memur muhace
reti başlıyacaktır dediler. Böyle bir 
netice olamaz, çünkü bu kanun mües
seselerden devlet teşkilatına geçmeği 
kabul ediyor ama oradaid tekaüt hak
larının devlete intikal etmesini kabul 
etmiyor. Kezalik devletten o müesse
selere gidenler için de böyle bir hak 
tanınmıyor ve encüm.::niniz de buna 
taraftar değildir. Bu kanun, aynı za
manda muhtelif vesil~lerle arzettim 
ki ihtısası ve istikrarı temin edecek 
bir kanundur. Fakat bir memur indel
icap bir taraftan diğer tarafa nakle
decek olursa o zaman bir derece kay
betmeği kabul edecektir. 

Bu itibarla böyle bir- mahzur olma 
dığını da arzetmiş oluyorum. Sonra 
arkadaşımızın tevakkuf ettiği diger 
bir nokta vardır. Bu da osmanlı ban
kası veya sair müesseselerden bu mü
esseselere geçecek olan memurların 
derecei intıbakında ba..::ı zararlar veya 
derece'Ierin düşmesi gibı neticeler ol
duğunu söylediler. O bu madde çerçe
vesine taalluk etmez. Aşağıda muvak· 
kat bir madde gelecektir. Orada mü · 
talealarını serdederler. Heyeti umu· 
miye nazarıdikkate alırsa bittabi dü 
şünülür. 

Sonra bir noktayı daha arzetmiş o
layım. Nazmi Topçuoğlu arkadaşımı
zın işaret ettiği cetvellerde tadilat 
yapıldığı takdirde bütün diğer dev
let teşkilatı için kabul ettiğimiz esası 
yeni baştan mütalea etmek lazım ge -
lecektir. Çünkü oradaki ücretlerle 
bunları teadül ettirmişizdir. Yalnız 

aralarında görüldüğü gibi lehlerine 
olarak bir kısım pay bırakılmış bulun
maktadır. 

Demiryolları memuTlarının 
vaziyeti 

Fuat Sirmen (Rize) - Maruzatı -
mıza cevap vermediler. 

B. En. İkinci Reisi Faik Baysa] 
(Kayseri) - Pua Cirmo ... •• b.cı.Jası• -

mızın mütalea ettikleri vaziyet zanne
diyorum ki ilk nazarda, yanlış anla -
madımsa, bunların leyhlerine değil -
dir. Devlet demiryolları şöyle bir esas 
kabul etmiştir. Dereceler arasında 
sınıflar yaratmıştır, ve iki senede bir 
sınıf tutarının zammı esasını kabul 
etmiştir. 

Bunu hesapladık, baktık ki burada 
dereceler arasındaki fark onların ver
mekte oldukları farktan daha çoktur. 
Yani D. D. yolları daha az bir fark 
vermektedir. Bu itibarla aynı esası 

bunlara da tatbik ettiğimiz takdirde 
burada müesseseler için koyduğumuz 
derece farklarına nazaran kendi aleyh 
terine olacaktır. Onları da bertaraf e
decek bir formül de mevzuubahis olur
sa onu da ayrıca mütalea ederiz. 

Ziraat Bankası memurlarının 
vaziyeti 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Ziraat 
Bankası kanunu iki sene evel müzake
re edilen ve bankayı devletleştiren ve 
devletin mürakabesi altına koyan, ser 
mayesini tamamen devlete mal eden 
bir kanundur. Bu kanunda Ziraat ban
kası memurlarının tekaütlükleri ya 
bir fasıl olarak yahut ayrı bir kanun 
halinde çıktı. O zaman Ziraat banka
sı memurlarının tekaütlükleri mev -
zuubahis olduğu zaman bütçe encüme
niyle adliye encümeni arasında teka -
üt maaşlarının miktarı hakkında esas
lı bir ihtilaf çıktı. Adliye encümeni 
bunların tekaüt maaşlarının tıpkı dev
let memurları tekaüt maşları nisbetin 
de olmasında israr etti. Bütçe eneli -
meni şu esbabı mucibe ile Ziraat ban
kası memurları maaş itibariyle devlet 
memurlarından fazla alıyorlar. Bir de 
onlara aynı tekaüt hakkını tanırsak 
iki unsur arasında muvazeneyi ihlal 
etmiş oluruz dedi. Ve heyeti umumi -
ye de bütçe encümeninin noktai naza
rını kabul ettiği için Ziraat bankası 

memurlarının tekaüt maaşları devlet 
memurlarına nazaran o/0 15, 20 bir nok
san ile tesbit edildi. Şimdi bu layiha 
ile bütçe encümeni tahsil dereceleri ve 
müddeti hizmetleri ne olursa olsun 
Ziraat bankası memurlarını da aynı 
devlet memurları derecesinde tutt~ğu
na göre Ziraat bankası memurlarının 
hakikaten tekaüdiye vaziyetlerinde 
kendilerini magdur eden bir duruma 
duşmuş oldukları maHlmdur. 

Bunu Faik Baysal arkadaşım da 
zannederim beyanatleriyle kabul edi -
yorlar. Buyurdular ki kendi esas ka -
nunlariyle bu tanzim edilebilir. Şimdi 
istikbalde filen kanunda bu derpiş e
d~Ieb~Iir, mülahazası ile haksızlığı ken 
dılerı de kabul etmiş bulunuyorlar. 
Kabul ettiği böyle bir hükmü bu kanu 

na sokmak ve meriyete koymak zanne
derim muvafıkı adalet olmaz. Kendi -
}erinden rica ediyorum hiç olmazsa 
bu kanuna ziraat bankası memurları -
nın tekaüt maaşları için devlet memur 
lan tekaüt maaşları nisbet ve derece -
sinde olmak üzere muvakkat bir hü -
küm bu maddeye ilave olarak konmaz 
mı? Arzettiğim Ziraat bankası me -
murlarının tekaüt maaşı devlet me -
murlarının tekaüt maaşının 01cl5-20 
nisbetinde noksan olmasının sebebi o
vakit banka memurlarının devlet me -
murlarından çok yüksek maaş aldığı 
esasına istinat etmekte idi. Madem ki 
mütalealarında bunu muvafık görmüş
lerdir; tekaütlük nisbetleri de devlet 
memurlarının tekaütlüğünden daha 
dün tutuyor. Binaenaleyh bu layiha i
le şimdi onların maaşları, tahsıl de -
receleri, hizmet müddetleri vesairesi 
itibariyle devlet memurları derecesin
dedir. Aynı dereceden tekaüdiye hak
kı vermek gayet tabii olur. Bunun 
ileride o banka kanununda yapılacak 
bir tadil ile derpiş edilebilir diye ati -
ye atfedecek bir mülahaza ile bugün 
bu adaletsizliği tevlit etmek zannedi
yorum doğru olmaz. Onun için bütçe 
encümeninden rica ediyorum. Hiç ol -
mazsa bu kanunda ona ait bir hüküm 
koyamazlar rnı? Yani ziraat bankası 
memurlarının tekaüt maaşlarının dev
let memurları tekaüt maaşlarının ay -
nı olması için bir hüküm koyamazlar 
mı?. 

iki memur arasındaki fark 
Devlet memurlariyle banka memur

ları arasındaki tekaüdiye farkları ara
sında yeniden bir mukayese yapan 
Nazmi Topçuoğlu dedi ki: 
"- Üçimcü defa arzediyorum ki, 

bunlann devlet memurıyetıne nazaran 
istikbal vaziyetleri itibariyle de açık
ta kalmaktadırlar. Çünkü müessesatta 
çalışanların vazifelerine nihayet veril
diği zaman bunlar doğrudan doğruya 
bir müdafaa hakkına malik değildir • 
!er. Bu vaziyet pek kolay telafi edile
cek bir hal midir? Bir müessese mü -
dürü her hangi bir memurunu işine gel 
mediği zaman kapı dışarı çıkarabil -
mektedir. Halbuki bunlar içerisinde 
ıs - 20 sene hizmet ettikten sonra ka -
pı dışarı çıkaracak adamlar vardır. 

Teadülün bu noktası ne ile temin e
dilecek? Binaenaleyh hiç olmazsa hü
kümet teklifindeki cetveli kabul et -
mck, istikbaldeki bu haksızlıkları te • 
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velin aynen kabul edilmesini rica ede-
rim. 

Küçük memurlara yardım 
Berç Türker (Afyonkarahisar) 

Memurlar lehinde bir cetvel yapılmış 
ve hükümetçe bize gönderilmiş. Büt -
çe encümeni küçük memurların maaş
larını tenzil ediyor. Bu günkü hayat 
bahalılığından dolayı küçük memur -
Iara biraz yardım etmek lazım değil 
mi? Hükümetin verdiği cetveli pek 
münasip görüyorum. Acaba ne sebep -
ten dolayı bütçe encümeni küçük me -
murların aleyhine rakamlar koymuş -
tur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Encümenin cetvellerini kabul 
etmek lazımdır 

İsmet Eker (Çorum) - Vaziyeti u
zun boylu izah etti ve bütçe encüme
ninin kadrosunun kabulünü daha mu
vafık buldu. 

Devlet memuru, Banka ve iktısadi 
müesseseler ve orduya ait cetvellerin 
vaziyeti üzerinde duran B. Recep Pe
ker (Kütahya) bu cetveller arasında 
mukayeseler yaptıktan sonra dedi ki: 
"- Tarihin çeşitli mucip sebepleri 

çok eski olan tekaüt telakkileri ara -
sında biribirine benzerlik ve muade -
let esasını temin edecek esaslı bir e
tüt yapmak lazımdır. Bu husus bu ba
remin içine sığmaz. Diğer taratfan 
topçu arkadaşımın azımsadığı bariz 
olan - her derecede değil - fakat % 
33 fark vardır. Mesela, 4 üncü derece 
ile 5 inci derece arasında vergiler da
hil 300 - 400 dür. Demek ki aynı hiz
meti gören, aynı tahsilde, aynı vazi -
yette ve aynı müddet çalışmış olan -
!ardan maaşlı olan 300, ücretli olan
lar 400 lira alacaktır. Aşağı derecede 
daha az, yukarı derecelerde daha çok 
olmak üzere vasati olarak fark % 30 
dur. Bu fark, devlet teminatına kar
şılık, az çok demiyeyim bir rakam me 
selesi olarak barizdir. Onun için ar
kadaşlar, üç kanunun ihtiva ettiği a
na cetveilerle hepsinin askeri rütbe -
ler, müesseselerde çalışanların vaziye 
tini bir mütalea etmektir. Umumi o -
lan bu tenazuru bozmaktan içtinap e
derek bu maddede dahi bütçe eneli • 
meninin teklif ettiği cetveli kabul et
mek lazımdır. Bir büyük mahzura da 
nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
Bundan sonraki ve zannederim 3 ün
cü maddede ; hangi tahsil derecesin -
de olanlann birden hangi derecelere 
geçebileceğini ifade eden maddedir. 
Burada hükümetin cetvelini nazarı 

dikkate alırsak öundan evelki kanu
nu nazarı dikkate almıyacağız, encü
menin teklifini nazarı dikkate alaca -

ğız. Burada yapacağımız terfilerde 
hangi tahsil derecesinin hükümetin 
kabul ettiği esaslara daha uygun ola
cağı noktasında yeniden teşevvüşata 
scvkedecek bir vaziyete sokarız ki, 
tehlikeyi bu noktadan önlemek icabe
der. 

Bu itibarla bu maddenin encümenin 
teklif tetiği cetvellerle kabul edilme
sinde hem kanunun esasında biribiri
ne benzerlik ve hem de kanun esas 
tuttuğu manada bir benzerlik ve hem 
de tatbikattaki benzerlik bakımından 
çok yerinde olacağı kanaatindeyim ... 

Bu izahlardan sonra Nazmi Topçu
oğlu'nun encümenin cetvelleri yerine 
hükümet cetvellerinin kabulü hakkın
daki takriri reddedilerek madde ay · 
nen kabul edildi ve riyaset makamı 
celseyi onbeş dakika için tatil etti. 

İkinci celse 
İkinci celsede layihanın müzakere· 

sine devam edildi. 
Nazmi Topçuoğlu (Aydın) mühim 

merkezlerde çalışan şube direktörleri
ne temsil tahsisatı verilmesini teklif 
etti. 

Recep Peker, bu vaziyete gelecek 
memurların zaten ikinci dereceye k;ı
dar yükselmiş olacaklarını söyliyerek 
buna iştir5,k etmedi. 

Nazmi Topçuoğlu'nun takriri red
dedildi. 

Fuat Sirmen (Rize) karlrolarda 
münhal olmadığı için iki terfi müd -
detini aynı memuriyette geçirenler -
den, mafevk derecenin aylığını, ücre
tini almak hak ve seJahiyetinin mü . 
esseselerde çalışanlara niçin teşmil e
dilmediğini sordu. 

B. Faik Baysal şu cevabı verdi: 
"- Bu müessese memurları için 

devlet teşkil1itına dahil memurlardan 
terfi hususunda şöylece bir fark ka -
bul ettik. Bir terfi derecesinde 3 den 
fazla takdirname alan bir sene terfi 
müddetini azaltmış yani kısaltmış o
lur. Bu suretle yüksek tahsil görmüş 
ise 2 sene sonra, eğer yüksek tahsil 
görmemiş ise 3 sene sonra terfi ede -
cektir. Sonra düşündük ki bunlar da
ima yüksek meclisten kadroları geç· 
miş olan müesseseler değildir. İhti -
yaçlarına ve imkanlara göre kanunun 
bahşettiği müsaadeler dairesinde 
kadro tanzim ederler. Binaenaleyh 
üst dereceye terfi esasını burada kay
mağa lüzum ve Zlruret görmedik. 
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len cetvelleri meclisi idarelerince her 
sene arzedilmek suretiyle kadroları 
tesbit edilebilir. Bunun için ayrıca 
bir hüküm ilavesine lüzum görmedik. 

Ticari müesseselerde çalışanlar 
Bundan sonra 16 incı maddenin mü

zakeresine geçildi. 
Söz alan Fuat Sirmen (Rize), Bu 

kanunun mevzuuna giren müessesele
re intisabından evel ticari müessese -
lerde çalışanların hizmet müddetleri -
nin niçin nazarı itibare alınmadığı -
nı sordu: 

B. Faik Baysal şu cevabı verdi: 
"- Burada mali müesseseleri müta

lea ettik yani her hangi bir bankada 
geçmiş olan hizmetleri nazarı itibare 
alarak intibakta derece hakkı vermiş 

bulunduk. Ticaret müesseseleri alel • 
ıtlak mütalea etmedik. Bu hususta bi· 
raz da sui istimale müsait olması im -
kanını derpiş ettik. Yalnız eğer arka -
daşımız bu mahiyette ticari müessese 
diye bir takrir verirlerse onu nazarı 

dikkate alarak ona bir formül düşü -
nürüz. 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Mali 
müesseselerde bankalar dahil midir? 

Faik Baysal (Devamla) dahildir. 
Biz burada fabrika ve mali müesseıe -
ler dedik. Ticari müesseselerin hudut 
ve şümulünü tayin ve tesbit edemedi -
ğimizden dolayı buraya kadar gide -
medik.,, 

İsmet Eker (Çorum) bugün tazmi
nat alanlar bugün gene bu tazminatı 
alabilmeleri için maddeye vuzuh ve -
rilmesini istedi. Ve bu husustaki tak
riri kabul edildi. 

General Kazım Karabekir (İstan -
bul), B fıkrasının tadilini ve "malfi
len,, veya müddetini ikmal ederek va
zifeden çekilenler müstesna,, gibi bir 
kaydın ilavesini talep etti. 

B. Faik Baysal şu cevapları verdi: 
"- Filhakika. bu müesseselerden 

bir kısmı hatta belki heyeti umumi
yesi muvakkat tazminat namı altında 
muhtelif şekillerde memurlarına pa · 
ra vermektedir. Biz burada derece in
tıbakında eğer derecesi müddeti hiz
metinegöre fazla ise, fazla derece ma
aşı alıyorsa, bu kanunda vereceğimiz 
yüksek derecedeki terfi hakkını ikti
sap edinciye kadar muvakkat tazmi
nat verdirmeği ücretlerin tensikinde 
heyeti celilenin tensip ettiği esasa 
mutabık olarak tesbit etmiş bulunu
yoruz. Bu itibarla oradaki ücretliler 
hakkındaki esası aynen muhafaza et
mis bulunuyoruz. 

Mütekaitlere gelince; mütekaitler 
bir defa prensip itibariyle tekailtlük-

!erine mesnet olan tekaüt maaşının 

derecesini alıyoruz ve ücrette geçen 
müddetleri hesap etmek suretiyle yük· 
sek derece verilmiş oldu. Bunun ha -
ricinde bir hüküm kabul etmek diğer 
ücretlilerin tasfiyesi için kabul etti
ğimiz esasata muhalif düşer. Bu iti· 
barla umumi prensipe taalluk eden 
bir mevzu mahiyetinde kalmaktadır. 

Bunu arzetmek isterim .. , 

Askeri bo rem 
Bundan sonra askeri baremin mü • . 

zakeresine başlandı. 
General Kazım Sevüktekin (Diyar

bakır) ve general Kazım Karabekir 
(İstanbul) bu barem üzerinde uzun 
boylu izahatta ve bazı temennilerde 
bulundular. 

Encümen namına B. Faik Baysal 
bu temennilere şu cevapları verdi: 
"- Bu tayiha, hükümete gelen tek

lif üzerine encümenimizce ve milli 
müdafaa vekili hazır olduğu halde, 
tam mutabakat halinde çıkarılmıştır. 
Bazı dereceler üzerinde biraz emsal 
farklarını tezyit etmek suretiy le 900 
bin liralık bir zammı bütçey e ilcive et 
miş olduk. Umumi esas olarak diğer 
haremde kabul ettiğimiz, bir derece-

de münhal olmaması yüzünden terfi 
edememek keyfiyeti kezalik bu kanun 
da aynı şekilde gene milli müdafaa 
vekiliyle mutabık kalınarak bir mad
de ilave edilmiştir. Bir de lisan bilen
ler bahsi üzerinde tevakkuf edilmiş
tir. Ordunun 1209 numaralı bir mü -
kafat kanunu vardır. O kanunda ec· 
nebi dilleri tahsilinde temayüz eden
lere nizamname ile tayin edilecek bir 
ikramiye verilmesi kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh maksadın o kanunla te· 
min edilmiş olduğunu gene milli mü· 
dafaa vekiliyle muatbık kalmak sure
tiyle kafi gördük, ayrıca bir hüküm 
ilavesine mahal bulmadık. 

Ordunun gerek ma!Uliyet, gere!r 
terfih hususlarına ait ayrı kanunları 

mevcuttur. Bunlar esaslı tetkikler ne
ticesi tesbit edilmiştir. Ne hükümet, 
ne de encümen bunlar üzerinde tevak
kufa iüzum ve ihtiyaç duymamıştır. 
Bu layiha üzerinde maruzatımız bun
dan ibarettir. Takdir yükse kheyetin
dir . ., 

General Kazım Sevüktekin'in tak • 
rirleri reddedildi ve maddelere geçil
mesi kabul edildi. 

Kamutay yarın toplanarak tetkikle
rine devam edecektir. 

Son rııüsabakalann tahlili 

Fener Ankaradaki maçlarda 
neden muvaffak olamadı 1 
Fenerheıhçeliler Ankara' da yaptıkları her iki maçta da kendi· 

lerinden bek,eniıen oyunu maalesef gösterememişlerdir. Sarı la
civ ı;; rtlilerin, hu mevsim içinde tevali eden muvaffakiyetsizlikleri 
nazar itihare alınırsa takımlarında artık esaslı bir islahat yapmak 
zamanı gelmiş olduğu kanaati kendiliğinden ortaya çıkar. Futbol 
mevsiminin bitmek üzere bulunduğu şu son haftalar içinde bile 
fenerbahçalilerin, her iki maçta da oyuncularının mütemadiyen 
yerlerini değiştirmeleri takımlarında henüz daha istikrar temin 
ediimemiş olduğu.nu sarahaten gö~teriyordu ... 

Buna rağmen, mevcut kadrosu dahi- 1 daha futbolu iyice kavrıyamamış ol • 
linde Fenerbahçe acaba Ankara'da duğu gibi idare etmek şöyle dursun 
daha iyi bir netice alamaz mı idi? 
Bence alabilirdi.. Yalnız bir şartla ... 
Takımını daha iyi teşkil edebilmiş ol
saydı ... 

Sarı Iacivertlilerin Ankara'daki mu
vaffakiyetsizliklerinin sebebini - bu
nu söylerken aldıkları neticeye göre 
hiiküm vererek de2:il fakat çıkardık
ları oyunu goz on1Inae tutaı.. .. . .• . .. 
yorum - takımlarını çok fena teşkil 
etmiş olmalarında aramak lazımdır. 

Birinci maçta cezasını çektikleri bu 
teknik hatalarının ikinci maçta olsun 
tashihi cihetine gidilmemesinde israr 
edilmesi şaşılacak bir hadisedir. 

Denilebilir ki, bir bulmaca halleder 
gibi günlerce düşünülmüş olsaydı 
bundan daha fena bir takım teşkil et -
mek akla gelmezdi. 

Bir defa Fikret'i sol açıkta oynat -
mamak takımı ademi muvaffakiyete 
sevkeden en büyük bir hata idi. Bu -
güne kadar yapılan ve Fenerbahçe i -
çin acı neticeler veren bir çok tecrü -
beler ispat etmiştir ki Fikret sol açık 
için yaratılmış ideal bir oyuncu oldu
ğu halde başka bir yere konulduğu za
man sol açıktaki muvaffakiyetin belki 
yüzde eJlisini gösterememektedir. Bi
naenaleyh Fener hücum hattını sü -
rükliyen ve hasım taraf müdafaası i
çin de daimi bir tehlike olan buklas 
oyuncusunu asıl yerinden alıp başka 
bir yere koymak, takımı hem müdafa
ada, hem de hücu~a zayıf düşürmek 
demektir. Zira hiç bir zaman akıldan 
çıkarmamak gerektir ki hücuma geç -
mek en iyi bir müdafaa sistemidir. 
Muhacim hattı iyi işlemiyen bir takı· 
mın müdafaası ne kadar kuvetli olur
sa olsun nihayet yorulmağa, binnetice 
gevşemeğe mahkumdur. İşte Fener 
bahçe Fikret'i ileriden geriye alınca 
hücum hattını yalnız randıman vere
mez bir hale koymakla kalmamış mü -
dafaayı da müşkül bir vaziyete sok
muştur. 

Eğer bunun muztar kalınarak yapıl
dığı ileri sürülürse bu iddiayı da doğ
ru görmemek lazımdır. Müdafaadaki 
boşluk başka bir oyuncu ile dolduru
labilirdi. Fikret'i emsalsiz bir sol açık 
oyuncusu olarak kabul etmeli ve onu 
katiyen yerinden oynatmamalıdır. 

İki denk kaleciden mesela Cihat iJe 
Hüsamettin'den birini tercih etmek 
11izım gelseydi ,oynatılmamasına karar 
verilen kaleciyi nasıl müdafi veya mu
avin oynatmak akla ve mantığa sığa -
maz idiyse kendi yerinin ehli olan bir 
oyuncuyu da başka bir yerde oynat
mak kadar büyük bir hata olamaz. 

Tecrübesi ve topa hakimiyeti az, vu
ruşları kusurlu ve çekingen bir oyun
cu olan Melih'i eşapelik paslar vere -
rek süratinden istifade etmek müla -
hazasiyle, ortaya koymak da yanlış bir 
tabiye idi. Merkez muhacim oynıya -
cak bir oyuncuda aranılacak başlıca 

meziyet hücum hattını sevk ve idare 
kabiliyetidir. Bu mevkii ihraz edecek 
oyuncunun tekemmül etmiş bir fut -
bolcu olması lazımdır. Halbuki Melih 

kendisi idare edilmeğe muhtaç bir o • 
yuncudur. İşte bu itibarladır ki her i .. 
ki maçta da Melih ortada boy göster• 
mekten başka bir işe yaramadı. Halbu• 
ki çok seri ve mukavim olması itiba• 
riyle sağ açıkta kendisinden daha zi • 
yade istifade edilebilirdi... Hücum 
hattının bel kemiği mesabesinde olan 
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takım da semere verecek bir faaliyet 
gösteremedi... İşte bu sebeple, bazan 
çok güzel paslarla kale önüne kadar 
getirilen toplardan, ve kale önlerinde 
ele geçen müstesna fırsatlardan bir 
türlü istifade edilemedi gitti ... 

Teknik bir oyuncu olmasına rağmen 
zaman ile biraz daha ağırlaşmış gör
düğümüz Rebii de merkezden yardım 
göremeyince atıl kaldı. Sağ taraf da 
ayni sebep ve mütahazaların tesiri ile 
iyi işliyemedi ve nihayet muhacim 
hattı böylece her iki maçta da beyhu
de yere didişmekten başka bir iş bece
remedi ... 

Her oyun-:unun hususiyet ve kabi .. 
liyetJcri nazar itibara alınarak bence 
Fenerbahçe muhacim hattının şu şe

k~lde teskili daha muvafık olurdu. 
Solda~ itibaren: Fikret, Rebii, Ali 

Rıza, Naci Melih (burada Rebii'nin 
yerine Basri de konulabilir). 

Muavin hattı da: Mehmet Reşat, 

Aytan, Esat ... 
Uzun zamandanberi oyunlarını gör

mediğim Fenerbahçe'nin iki müdafi· 
inden Lebib'in son zamanlarda çok 
terakki etmiş Yaşar'ın da eski oyu
nundan eser kalmamış olduğunu mü
şahede ettim. Yaşar'ın hırçın hareka
tının sebebiyet verdiği bir çok falso· 
ları temkinli ve temiz oyuniyle Lebip 
her defasında eğer kurtarmamış ol
saydı Fenerbahçe için netice daha a
ğır olabilirdi... 
Takımın heyeti umumiye halindeki 

oyununu da eskisine nazaran biraz ge
rilemiş gördüm. Belki takımın fena 
teşkil edilmiş olmasının bu kanaati 
bana telkin etmesinde büyük bir tesiri 
olmuştur. 

Memleketimizin çok sevilen ve tak
dir kazanmış bir kulübü olan Fener -
bahçelilerin, önümüzdeki sezonda mu
vaffakiyetli oyun çıkarabilmeleri i;in, 
ellerindeki elemanlardan daha iyi is
tifade etmelerini temenni ederken, 
yaşlanmış olmaları dolayısiyle artık 

spor sahasından çekilmeleri lazım ge
len oyunculard:>n ziyade istikbal va
deden gençlere takımlarında yer ver -
meğe çalışmalarını da halisane tavsiye 
etmeği bir vazife bilirim. 

Sadi KARSAN 

8. Massigli Bükreş'te 
Bükreş, 28 a.a. - Parise gitmekte o

lan Fransa'nın Ankara büyük elçisi 
Maısigli Bükreş'e gelmiştir. Bu ak -
şam hariciye nazırı Gafenko ile görü
şecektir. 



Fuçeu ve Uençeu bölgesinde 

Japonlar ablukayı 
genişletiyorlar 

~apon bahriyelileri bu iki şehrin 

karşısındaki adalari da işgal ettiler 
(Başı ı inci sayfada) 

dir. Çin sahil bataryaları 8 japon ge
misi üzerine ateş açmış, bu gemiler 
§İddetle mukabelede bulunmuştur. Ja 
pon deniz tayyareleri birkaç sahil şeh 
rini bombardıman etmiştir. Fuçeunun 
doğu şimaline birkaç yüz japon aske
ri çıkmağa muvaffak o]muştur. 

Yabancı gemiler Svatov' a 
giremiyor 

Hong-Kong 28 a.a. - Svatov'daki 
japon general konsolosu, bu limana 
ecnebi gemilerinin girmesi hakkında
ki İngiliz talebini reddetmiştir. 

Öğrenildiğine göre İngiliz bahri 
makamları, Svatov'a girmek istiyen 
ve serbestçe girmelerine müsaade edil 
miyen ticaret gemilerine harp gemi
leri terfik edecektir. 

Amerika şiddetle .mukabele 
edecek 

Hong-Kong, 28 a.a. - Çin ajansı 
bildiriyor: Doğu Asyasındaki Ameri
kan filosu kumandanı Şanghay'daki 
Amerika başkonsolosuna yaptığı bir 
tebliğde japon ültimatumuna şiddetle 
mukabelede bulunmasını tavsiye et· 
miş ve Amerika filosunun Amerika 
ticaret vapurları hakkmda hiç bir tah 
didat yapılmasını kabul edemiyeceği
ni bildirmiştir. 

12 vapur battı 
Hong-Kong, 28 a.a. - Çin ajansı 

bildiriyor: Japonlar Svatov limnının 
methalindeki iki küçük Tahao adacık
larını işgal ederken Çin bataryaları 
12 kadar küçük vapur batırmışlardır. 

Çin ileri hareketi devam ediyor 
Çungking, 28 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor : Çin kıtaları 17 haziranda Şan 
si şimalindeki Tu-men'i aldıktan son
ra Linfen'e doğru ilerlemişlerdir. Son 
haberler Çinlilerin mezkur şehre gi
rerek japon mühimmat depolarını ha
vaya attıklarını ve birçok harp ve yi
yecek malzemesi ele geçirdiklerini 
bil<.lirmekted irlcr. 

Son günler zarfında Çin avcı tay -
yareleri japonların 8 bombardıman ve 
iki avcı tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Sien - Kiang üzerinden doğu isti
kametinde taarruz eden Çin kıtaları 
Tie-Men'in cenubundaki düşman mev 
zilcrini zapta muvaffak olmuşlardır. 

Yolcular limana cleıtroyerlerle 
gidiyorlar 

Honkong, 28 a.a. - Sienstan İngi • 
!iz vapuru Svatov açıklarına geldiği 
vakit yolcularını Thanet destroyerine 
nakletmiştir. Yolcuları limana bu des
troyer getirmişti:r. 

Haiching ve Si:nking İngiliz vapuru 
Svatov limanından çıkmaları hususun 
da Japonların yaptığı talebi reddet -
miştir. Limanda iki ingiliz harp gemi
si de bulunmaktadır. 

Tiencin meselesinin halli .. • • 
ıçın 

Londra -Tokyo arasında 

görüşmeler yapılacak 

Görüşmelere önümüzdeki hafta 
içinde Tokyo'da başlanacak 

Tokyo, 28 a .a. - Harici e nezareti namına söz söylemiye selahiyetli 
zatın da teyit ettiği veçhile, ponya hariciye nezareti, dün öğleden son
ra, İngiliz - japon müzakere! nin Tokyo' da yeniden başladığını bildiren 
bir teğliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğe göre, önümüzdek afta l 
içinde, BB. Arita ve Craigie ri} etin 
de iki hükümet mümessilleri, T e 1çin 
meselesini diplomatik bir yolla 1 i
çin Tokyoda müzakerelere başlı 
Jardır. Tiençindeki İngiliz kons 
Jameson ile japon baskonsolosu 
ro vaziyeti her daim tetkik gözi. nün 
de bulundurmak üzere Tiençinde ka -
lacaklardır. 

Sovyet - İngiliz 
görüşmeleri 

1940 ta 

Ü~üncü umumi 
nüfus sayımı 

(Başı 1 inci sayfada) 
tatistik umum müdürlüğü bunun için 
bir proje yapmış ve proje Başvekalet
te kanun layihası haline ifrağ edile -
rek Büyük Millet Meclisine sevko · 
lunmuştur. 

1940 umumi nüfus sayımı kanunu, 
1935 nüfus sayımı kanununun hüküm· 
!erini ihtiva etmektedir. Ancak ara· 
dan geçen beş sene içinde Türkiye· 
nin iktısadi bünyesindeki inkişaf en 
mükemmel bir surette tesbit edebil
mek ve hakiki neticelere vasıl olabil
mek için icabcden yeni hilk~ml~r de 
ilave edilmiştir. Meclise verılmış o· 
lan layihanın yaz tatilinden _evci.konu 
şulup kanunlaştırılması ihtımalı ku · 
vetlidir. Bu takdirde içinde bulundu
ğumuz mali sene zarfında gelecek se
neki umumi sayıma hazırlık olmak ü
zere bazı vilayetlerimizde tecr.übeler 
yapılacaktır. 

Gene bu sene içinde, kanunun tat
bik suretini gösteren nizamnameler 
hazırlanacak, fişler basılacaktır. Bi -
rinci ve ikinci umumi nüfus sayımla
rında olduğu gibi bu işle tavzif edi
lecek memurlar tarafından halka sual 
varakaları üzerinden sualler sorula -
cak, cevaplar büyük bir sadakatle kay 
dedilecektir. Anlaşıldığına göre 1940 
sayımı için hazırlattırılacak olan fiş-
1erde bazı yeni sualler de bulunacak
tır. Bilhassa nüfusun meslek bakımın
dan tevzii ve memleketin ekonomik 
bünyesindeki inkişafın seyirini takip 
edebilmek için bazı yeni sualler ter· 
tip edilecektir. 

1940 umumi nüfus sayımı ile hükü
metimiz, beş senede bir memleketin 
iktısadi ve içtimai vaziyetini, haki
katen en sadık bir surette tesbit et
mek hususundaki kararının uçuncü 
tecrübesini vermiş olmaktadır. 

Gelecek seneki umumi sayımın, bi
rinci teşrin ayı içinde yapılması mu
karrerdir. Ancak henüz günü tayin e
dilmiş değildir. 

HAB~R.LER ı . 
X Paris - Ölen Pol Neveuü'dan 

münhal kalan Gonkur akademisi aza -
lığına aktör ve dram muharriri Sacha 
0-•··.1 --.A ! ' - l:.•! •• 

X Meksiko - Eski başvekil Neg -
rin yarın buradan Meksikali'ye ora -
dan da tayyare ile Nevyork'a gidecek
tir. Negrin kısa bir müddet Nevyok -
ta kaldıktan sonra Queen Mary vapu
ru ile Paris"e hareket edecektir. 

X Roma - Büyük İtalyan manev -
raları Po vadisinde 3 aiustosta başlı -
yacak ve 7 ağustoıta bitecektir. Manev 
raların sonunda italya kıralı kıtaları 
teftif edecektir. 

X Bükre§ - Bir Belçikalı subay 
casusluk töhmetiyle tevkif edilmiştir. 
Askeri ve adli makamlar bu meseleyi 
çok mcktum tutmaktadırlar. 

X Londra - Mısır prensi Mehmet 
Ali Bukingham sarayında kıral tara -
fından kabul edilmiştir. 

Gazeteler, bu meselenin bir ha 
tine raptedilmesine taraftar gc 
mektedir. 

Asabi - Şimbun, diyor ki : 

ure 
k . 

Sovyetlere verilecek 
cevap tespit edildi X Atina - Dört ingiliz askeri de -

niz tayyaresi Argoıtoli limanında de
nize inmiştir. 

(Başı ı ıncı sayfada) .X Belgrat - Aleksinats bölgesinde 
şidetli bir oraj çıkmış, bazı kimseler 
yıldırımdan ölmüştür. 

İngiliz 
kırlannda .. 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 

rum: "- Köyü dağıtmamak için 
her ıeyi yapınız! Seyyar sinema
sına kadar, tehirin bütün zevkle
rini köylünün ayağına götürü
nüz. Çiftçiyi toprağından kopar
mamak lazım! 
Arkadaşımız bu]utsuz, kuru ve 

açık mavi havaya dalarak içini 
çekiyor: "- Her kuraklık günü
nün ingi]iz hükümetine bir mil
yon İngiliz lirasına mal olduğu
nu bilir misiniz?" 

Başlıca mektep kasabaların
dan biri o]an Cambridge'e gidi -
yoruz. Bu kasaba muhtelif kole~-
1erden mürekkeptir. Her kolecın 
ayrı bir tarihi, ananesi ve hususi
yetleri var. Ben Mercan idadisin
de okurken, müdürümüz Hüse
yin Cahit Yalçın' dı. Şüphes~z 
şimdi her ikimiz de bu gençlı~ 
ve kü]tür cenneti içinde, o eskı 
konak harabesini hatırlıyoruz. 
Fethi Okyar'ın oğlu ile bir me
bus arkadatımızın çocuğu bura
da okuyor. Talebelerin çoğu dı
şarıdaki hususi evlerdedir. Bir, 
belki iki sene kadar bu evlerde 
kaldıktan sonra, koleclerde boş 
oda bulunabiliyor. Bir yatak 
hücresi ile genişce bir salon! An
cak içeride veya dıtarıda bütün 
Kembriç talebeleri için oldukça 
sıkı bir disiplin var. Mesela tale
beler on mi1den fazla kasabadan 
ayrılamazlar. Koleclere gece ya
rısından sonra giremezler. İçki i
çemezler. 

Bu eski koleclerin çoğu, bizim 
medreselere benzer. Onlar gibi, 
içlerinde bir avlu var. Fakat 
iki kattırlar. Her biri bir kaç 
asırlık yapı! Bize kılavuzluk e
den talebelerden biri: "- Yal
nız şu karııda gördüğünüz evler 
yenidir, diyordu. 200 senlik ka
dar! 
Eğer bizim medrese, garbın il

mi terakkilerine kapılarını açmış 
olsaydı, memleketin her tarafın
da biz de mekteplerimizin beşin
ci, altıncı, yedinci asırlarını kut-
1,,.. J.1... 1-f .. Jı c::ac::, •vilUUG 1..0.Jo.1, 

cehalet ve taassup yuvası ve ka
lesi olarak kaldığı için sivil mek
tepleri ayrı müesseseler gibi kur
duk. Onun için de hayatlarını 50 
veya nihayet 100 sene ile ölçüyo
ruz. Frenkler bu tarihleri Türki
ye' de kültür hayatının ömrü gibi 
telakki ediyorlar. Saffet Arıkan 
eski medreseleri tamir ederek, 
içlerine üniversite müesseseleri
ni yerleştirmekle mesut bir te
şebbüste bulunmuttu: bunun 
faydası yalnız binaları vazifelen
direrek muhafaza edilmelerini 
temin etmek değil, ziyaretçilere, 
medrese veya· mektep, nihayet 
kültür hayatımızın eskiliği hak
kında fikir vermeğe de muvaf
fak olmaktır. 

Bir ba,ka gün Eton kolecini 
de dolaıtık. Bu kolecin talebele
ri silindir ıapka ile dolaıırlar. 

17 - 18 yaılar1ndaki 
~ocuklarla kadınlar 

gece ~ahıabilecekler 
İktısat Vekaleti iş kanununun mun

zam mesai saatlerinden bahseden 37 
inci maddesinin tatbik suretini gös • 
termek üzere bir nizamname hazırla
mıştır. Nizamname, günün muayyen 
olan İ;i saatlerine iktısadi sebeplerle 
ilave edilecek müddetler için verilme
si 15.zımgelen Ücretlere dair hüküm
ler ihtiva etmektedir. 
Diğer taraftan iş kanununun üçün

cü maddesi mucibince sanayiden sa -
yılan işlerde ötedenberi çalıştırılmak
ta olan 17-18 yaşlarındaki kız ve er -
kek çocuklarla her yaştaki kadın işçi
lerin eskisi gibi gece işlerinde çalış· 
tırılmalarına dair geçen sene verilen 
umumi izin uzatılmıştır. Bilindiği ü
zere İktısat Vekaletinin bu hususta 
geçen sene iş yerlerine verdiği umu
mi müsaade h•ziranın ortalarında 
nihayete ermiştir. İktısat Vekaleti 
gördüğü lüzum ve ihtiyaç üzerine bu 
umumi müsaadeyi gelecek senenin 17 
haziranına kadar bir yıl daha uzatma
yı muvafık bulmuş ve keyfiyeti ala -
kadarlara tebliğ etmiştir. Fakat bu i
zin, gene İktısat Vekaleti tarafından 
görülecek lüzum üzerine bazı iş yer
lerinden geri alınabilecek, ancak bu -
ralara bir ay evelden tebliğatta bulu
nulacaktır. 

16 ve daha aşağı yaştaki kız ve er
kek işçilerin her ne suretle olursa ol
sun sanayi işlerinde gece çalıştırılma 
maları hususundaki umumi hüküm bu 
vesile ile gene teyit edilmiştir. 

Sıhat Vekaletinde 
nakil ve tayinler 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaleti hükümet ve belediye doktor
lariyle müıavir ve müfettlıleri a ra
sında bazı nakiller yapmıştır. Na
kil ve tayin listesini aynen yazıyo
ruz: 

Üçüncü U. Müfettişlik sıhl müşa
viri Faik Yargıcı ikinci sınıf sıhat ve 
l. M. müfettişliğine, Sarıyer belediye 
tabibi Saip Sav Fatih belediye şubesi 
başkatipliğine, Beşiktaş belediye ta -
bibi Saffet Arın KadıkBy belediye şu
besi ba§k5.tipliğine, Eyup belediye 
başl:l'Atibi Kemzi Akın Emınönü bele· 
diye şubesi başk:itipliğine, Sarıyer be
lediye başkatibi Suat Kızıltan Eyup 
belediye şubesi başkiitipliğine, Be· 
yoğlu belediye tabibi Sadık Abut Sa
rıyer belediye şubesi baştabipliğine, 

A N DA Ç 

TAYYARE SAATLERi 
Saat Dakika 

fzmirden - Ankaraya 9 
Adanadan - Ankaraya 9 
htanbuldan - Ankaraya 9 
Ankaradan - lzmire 15 
Ankaradan - Adanaya 14 
An.karadan - !stanbula 16 

10 
30 
30 
os 
45 
00 

NOBETÇlECZANELER 

1-7-939 gününden 31-7-939 akşamı~a kadar 
eczaneler gece nöbet cetvelı 

1 - Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2 - Ankara ve Yenişehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4 - İstanbul ve Ceb,. .ı 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

5- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 5 11 17 23 29 

6 - Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
günu de nöbetçi olarak açık bulunmak mec• 
buriyetındedirler. Diğer eczanelerin pazar 
günleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ~ -
bul edilmiı ve kendilerine tebliğ edilınıl • 
tir. 

A CELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir ~a~

talık vukuunda a.cele imdat istemek ıçııa 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca• 

at: Şehir: (1023 -1024). -Şehirler ara• 
sı: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hava• 
gazı lrıza memurluğu: (1846). - Mesa• 
jeri Şehir Anban: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirli cami civan: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yeniıehir, Havuzbaşı Bizim Taksi • 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
fstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İstihbarat v• 
Miıracaat Memurluğu: (1788) . 
Iıık Taksi lnönil Caddcai (3394), 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Keçlören·e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yenioehirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yenişehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprliye 6.15 7.00 
Akköprıiden S. pazarına 7,30 9.4S 
Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydaniyle lıtasyon arasında bet 
beı dakikade bir sefer olup tren za • 
manian seferler daha 11ktır. 

1 Uluı meydanlyle Ycniıehir, Bakanlık• 
lar, Cebeci, Samanpazarı araıında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her be~ daki • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beıı, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam ıeferler vardır. 

§ Akoamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Ulus mey
danına döniiıleri sinemaların daitlıı sa• 
atine tlbldirler. 

Posta ıaatleri 
Teahhiitlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetin• 
mektup kabul eder. 

T ren saatleri 
Haydarpaııa'ya : Her sabah : 8.20. 

her akşam: 16.30, 
19.15 ve 19.50 de. 
(Pazartesi, Per
ıembe, Cumarte
si, TOROS SU
RAT). 

Samsun hattı : Her ıün 9.35 (Kay• 
seri, Sivas, Amasya 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır hattı : Her gün : 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün : 17.01 

Beynelmilel kayak 
müsabakalar1na (ağuıldık 

"İngiliz - Japon münasebeti~ 
lüzumsuz yere vahimleşmesini is 
yen Tokyo, eğer ingilizler haki 
samimiyetle japon taleplerini k 
hazır ise, bugünkü hadiselerin 
yolu ile hallini aramayı kararlaşt 
bulunmaktadır.,, 

Bu mülakatta ingiliz - fransız • sov
yet müzakereleri bahis mevzuu olmuş 
tur. İngiliz ve fransız hükümetleri 

ıle Moskovadaki mümessillerine gönde -
lh rilecek yeni talirİat hakkında muta · 

bık kalmışlardır. Bu mümessillerin 

Japonların a•gari fartlan 

Tiençin, 28 a.a. - Domei A sı 
bildiriyor : 

Tiençin'in iyi ma!Cımat alan ma • 
!illerinde bildırildiğine göre, j m 
makamları ingiliz - japon ihtila ı ın 
halli için Tokyoda müzakerelerin çıl 
masına karşı hiç bir itirazları yo 

yarın Molotof'la konuşmaları muhte-
meldir. 
Başvekil Daladiyc bugün Amerika 

ve İngiltere büyük elçilerini kabul et
miştir. 

Romanya'nın 
enternasyonal 

vaziyeti 

X Belgrat - İtalyan polis teşkila
tı tefi ayandan Bocchini'nin riyase 4 

tinde bir polis heyeti, Yugoslav polis 
şeflerinin geçen sene italya'ya yaptık
ları ziyareti iade etmek üzere Belgrat' 
a gelmiştir. 

X Varşova - Alman ekalliyeti se -
natörü B. Hasbach, hükümete bir muh 
tıra vererek polon ya Almanlarına ya -
pılan muameleden bilhassa leh mües -
sesatının alman amele ve müstahdem
lerine yol vermelerinden şikayet et -
miştir. 

Evlerde bir muallim, bir miktar 
talebe birlikte oturuyorlar. Mu
a llim cümhurreisliği, eski talebe
ler onun hükümeti vazifesini ya
pıyorlar. İnzibat, bu heyetin e
lindedir. Cezalar arasında dayak 
bile var! Eton koleeinde gıpta et
tiğim feylerden biri, haftada bir 
talebelerin siyasi münakaıaları
na ayrılmıt olan küçük parla
mento ıalonudur. İngiltere dev
letine bir çok büyük adamlar ve
ren Eton talebeleri, siyasi müna
kaıalara ve onun anane ve ada
bına burada alııırlar. 

İzmir merkez H. tabibi Muhlis Şeref 
İzmir sıhat müdür muavinliğine, Kar
şıyaka belediye tabibi Hamit Salih 
İzmir merke.z H. tabipliğine, Balıke -
sir sıtma mücadele laboratuvar şefi 
Rıza Erksan Eskişehir sıtma mücade
le reisliğine, birinci &ınıf dahiliye 
mütehassısı Mustafa Sıtkı Burdur 
memleket hastanesi dahiliye mütehas
sıslığına, Antalya memleket hastanesi 
eski dahiliye mütehassısı Necati Ga -
lip Selvi Ankara N. hastanesi dahili
yebaş asistanlığına, açıktan mütekait 
tabip Ali Rıza Özalp Manisa sıtma 
mücadelesi tabipliğine, Borçka H. ta
bibi Tarık Kıratlı Beşiktaş belediye 
tabipliğine, Bolu memleket hastanesi 
operatörü Faik Aysay Ankara N. has· 
tanesi operatör muavinliğine, birinci 
sınıf nisaiye mütehassısı Hamdi Şa· 
kir Seymen Kastamonu memleket has 
tanesi nisaiye mütehassıslığına, Ka· 
lecik hükümet tabibi Hüsamettin Gül· 
tekin Ayaş H. tabipliğine, Kurtalan 
hükümet tabibi İrfan Kozluk hüku
met tabipliğine Fatih hükümet tabibi 
Memduh Turkay Eminönü H. tabip
liğine, Eminönü hükümet tabibi Lut
fi Demren Fatih H. tabipliğine, Siv -
rihisar hükümet tabibi Liıtfi Gürer 
Gediz H. tabipliğine, Ulukışla bükü -
met tabibi Muammer İbrahim Kale· 
cik H. tabipliğine, açıktan birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı Şükrü Kül· 
tür Tekirdağ memleket hastanesi da -
hiliye mütehassıslığına, açıktan ecza
cı Fethiye Özden Beyoğlu hastancıi 
eczacılığına tayin edilmitlerdir. 

Almanya beden terbiyesi kayak 
sporları müdürlüğü gönderdiği bir 
mektupla 1940 senesi ikincikanunun 
26-29 zunda Garmisch - Portenkırchen 
de yapılacak olan beynelmilel kayak 
müsabakalarına türk sporcularını da
vet etmiştir. Bu teklif alakalılar ta. 
rafından tetkik edilmektedir. 

Bununla beraber bu makamlar a 
daki asgari şartların ingiJizler t. 
fından kabulü icap edeceği kanaa ı • 
dedirler : Bükreş, 28 a.a. - Başvekil Kalines

ko bugün mebusan meclisinde beya • 
- natta bulunarak Romanya'nın enter -

nasyonal vaziyetini t~rih et':11işti.r. 
1 - İngiliz mıntakasında japo 

leyhtarı unsurların araştırılması 
ponlar ve ingilizler tarafından m 
reken yapılmalıdır. 

2 - Şimal Çininin ekonomisin 
rar veren manevralara nihayet vt 
melidir. 

3 - İngiliz makamları yeni rej 
ekonomik politikasiyle işbirliği e 
lidir. 

e- Calinesko, Romanya nın hıç kım. 
seden hiç bir şey istemediğini ve fa. 
kat bugün elde bulundurduğunu ta -

a- mamiyle muhafazaya katiyen ~~et: 
miş olduğunu ıöylemiş ve demıştır kı 
ki: 

in "- Her nereden gelirse gelsin it -
e- birliği tekliflerini Romanya memnu· 

niyetle kabul edecektir. Alman - Ro
men ticare anlaşması işte bu suret -
le tefsir etmek lazımdır. 

4 - İngiliz imtiyaz bölgesin ıd 
Cin bankalarında bulunan ve mik rı 
< milyon yuana baliğ olan gümü ıs
•ol;larının Pekin hükiımetine teslı i. 

/ngiliz kabine•İ toplandı 

Kalinesko, milli müdafaadan bahse
derek son Uç ay içinde ecnebi memle
ketlere 26 milyar leylik harp techiza
tı siparişi verildiğini bildirdikten son 

Londra, 28 a.a. - Kabinenin ha - ra ekalliyetler meselesinin münhası -
talık içtimaında B. Çemberleyn, ı • ran dahili bir mesele olduğunda ısrar 
ençin hadisesinin halli için Tokyo etmit ve bu meıelenin iktısadi içtimai 
hukiımeti ile müzakerelere girişilmit ve harıl sah•l•rda bazı ıslahat ile hal-
olduğunu bildirmiştir. ledilebileceğini bildirmittir. 

X Lahy - Hükümet yeni masraflar 
için 33 milyon florin mutemmim mil· 
li müdafaa tahsisatı projesini meclise 
vermiştir. 

Bisiklet 
müddet 

müsabakalar1 bir 
tehir edildi 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü tarafından tertip edilen bisiklet 
Türkiye birincilikleri müsabakaları 
bazı teknik zaruretlerle bir müddet 
için tehir edilmiı ve keyfiyet bölge
lere bildirilmiıtir. 

İzmirde Beden 
kongresine 

·Terbiyesi 
haıuhk 

İzmir, 28 a.a. - Beden Terbiyesin~ 
uymak için bölgede mevcut bütün 
spor kulüpleri arasında aktedilecek o
lan kongre hazırlığına başlanmıştır. 
Bütün azalar için yeni lisanslar ha . 
zırlanmııtır. 

.. Odaları dolatırken, talebeden 
birinin masa11 üstünde Armst
rong'un Atatürk hakkında yaz -
mıt olduğu eseri gördüm. Bu ese
rin birçok yerleri tefimizin aley
hindedir. Fakat bir kıımı da o
nun ıah11 ve eseri hakkında pek 
iyi malumat verir. Ehemiyet ver
diğim o değil: yerli veya ecnebi 
muharrirlerin yeni Türkiye hak
kındaki sayısız eserleri arasında, 
bu kitabın revaç bulmut olmasın
daki sebeptir. Bu sebep, eserin 
edebi cazibesidir. Bu cazibeden 
mahrum olan eserler, isterse baı
tanbaşa vesikalar ve hak ikatlerle 
dolu olsunlar, kütüpanelerde çü
rümeğe mahkumdurlar. Biz Tür
kiye'yi cihana tanıtmak istediği
miz vakit, fikir hüriyetini lehimi
ze, a leyh imize serbest kullanan 
fakat eseri, neıriyat lehçesindeki 

Kont Ciano'nun babası 
defnedildi 

Livrono, 28 a.a. - Mecfü reici Coı
tan.zo Ciano'nun cenaze merasimi kı -
ral, Muıolini, iyan ve mebusan a.zaları 
ve diğer zevat hazır olduğu halde bu -
gün yapılmıştır. 

Ordu ve donanma selim resmini ifa 
etmi§tir. 

kelime ile, tutacak olan muharrir 
aramalıyız. Onların yazacakla
rından gayn11 otel veya plaj rek
lamları ıibi, elinizle götürüp bı
raktığınız yerde solup giderler. 

Falih Rılkı AT AY. 

Ankara Borsası 

28 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılıı F. Kapanı11 F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Millno 
Cenevre 
Aınsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Var11ova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.9275 5.9275 
126.55175 126.5975 

3.355 3.355 
6.6575 6.6575 

28.5425 28.542'5 
67.21 67.21 
50.7925 50.7925 
21.525 21.525 

1.0825 l.0825 
l.56 1.56 
4.335 4.335 

14.03 14.03 
23.8625 23.8625 
24.8325 24.8325 
0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

34.605 34.605 
30.52 30.52 
23.8925 23.8925 

ESHAM VE T AHVlLAT 
lsmir i:ınaf ve 
Ehali Bankaaı 5.00 5.00 



29. 6. 1939 ULUS 

'· levazım Amirliği 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be • deyağı K. Zarzla eksiltmeye konmuş· 
deli 40190 lira ilk teminatı 3314 lira tur. 
25 kuruştur. Yağların hepsine birden 2 - Tahmin bedeli 17.000 lira olup 

S 
her garnizonda ayrı ayrı teklif mek • muvakkat teminatı 1275 liradır. 

ade yağı alınacak tubu verilicbilir. Şartname ve evsafla· 3 - Eksiltmesi 17. 1. 1939 pazartesi 
. Ankara Levazım Amirliği Satm rı kolordunun tekmil garnizonların - günü saat 15 dedir. 
Alına Komisyonundan : da mevcut ve aynıdır. Her gün göre • 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
. l - İstanbul levazım amirliğinin bilirler. Teklif mektupları belli gün • me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü 
ihtiyacı için 78,000 kilo sadeyağı K de belli saatten bir saat eve! komis • maddelerinde istenilen belgeleriyle 
~arrıa eksiltmeye konmuştur. y~na verilmiş veya posta ile gönderil· birlikte ihale gün ve saatinden en geç 

2 - Tahmin bedeli 74100 lira olup mış olacaktır. (2543) 12506 bir saat eveline kadar teminat ve tek· 
lnuvakkat teminatı 4955 liradır. A ( f I k lif mektuplarını Erzurum'da askeri sa· 

3 - Eksiltmesi 5. 7. 1939 çarşamba rpa Ve YU a a ınaca tın alma komisyonuna vermeleri. Şart· 
günü saat 15 dedir. Ankara Levazım Amirliği Satın name ve evsafı kolordunun tekmil gar 

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt - Alma Komisyonundan : nizonlarında mevcut ve aynıdır. Her 
~.e günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - .. 1 - Muğla, Marmaris, Milas, Kül • gün ve her yerde görülebilir. 
cu trıaddelerinde istenilen belgeleriy • luk, Bodrum garnizonları ihtiyacı o - (2647) 12619 
le birlikte ihale gün ve saainden en lan 350 ton arpa ile 3SO ton yulaf K. K . k 
geç bir saat eveline kadar teminat ve zarfla eksiltmeye konmuştur. oyun etı alınaca 
t~~lif mektuplarını İstanbul Lv. amir· • 2 :- .~ksiltmesi 1?· 7. 1939 pazarte • Ankara Levazım Amirliği Satm 
l~gı satın alma komisyonuna vermele- 61 gunu saat 15 dedır. Alma Komisyonundan : 
ti. ( 2389) 12392 3 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 1 _ İstanbul komutanlığına bağlı 

k me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün· birliklerle Gümüşsuyu hastanesinin ih 
Kuru ot a 11 naca CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle ti yacı olan 71.000 yilo koyun eti K. 

A · ı· • · S t birlikte ihale gün ve saatinden en geç fl k "lt k t nkara Levazım Amır ıgı a ın b. r k d . k .zar a e sı meye onmuş ur. 
Alma Komisyonundan : _ır saat eve ıne a a_: temınat ve te • 2 - Tahmin bedeli 30530 lira olup 

Vize piyade tümenine bağlı Pınar • lıf mektupların! Muglada komut~nlık muvakkat teminatı 2290 liradır. 

Ticaret Vekôleti 

Matbaacılara 

4 - Bir liralık damga pulu 
S - 4 adet vesika fotografı 
6 - Taahhütlü mektup için iktiza 

etlen 12 kuruşluk posta pulu 
7 - Açık adresleri. (1876) 11915 

300 fon Sömikok ahnacak 
Ticaret Vekaletinden : Pofü Enıtitüıü Müdürlüğünden: 

Ticaret vekaleti tarafından her haf 1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı 
ta neşrolunacak haftalık enformasyon için kapalı zarf usuliyle 300 ton sö -
bülteni ı. 7. 939 _ 31. s. 940 zarfında mi kok alınacaktır. Beher tonuna tah
tabı işi fenni ve umumi şartnamele - min edilen be.de~. 2~ liradır. İhale 15. ?· 
riyle eksiltmeye konulmuştur. 939 cumartesı gunu saat 11 de polıs 

İhalesi 1 temmuz 1939 cumartesi gü- enstitüsü binasında müteşekkil satın 
nü saat 10 da vekalet binasında leva • alma komisyonunca yapılacaktır. Şart 
zım müdürlüğünde komisyonda yapı • namesi komisyondan parasız verilir. 

la kt r 2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
ca ı . r 1 . 
Umumi ve fenni şartnameleri gör • 510 ıra ık temınat makbuz veya ban -

k · · k1:l t ı "'dü ı··-·· ka mektubunu muhtevi teklif mek -me ıçın ve ö e evazım mu r ugu-
ne veyahut Konjonktör ve neşriyat t~plarının v: 2490 sayılı kanunun 2~ 3 

··d·· 1-· • ·· ·· t d'l . ·ıı: cu maddelerınde yazılı belgelerle bır-mu ur ugune muracaa e ı mesı ı cın . . .. .. 
?lunur. (2436) 12412 lıkte. eksıltme .g•ınu sat ı.o na kadar 

komısyona teshm etmelerı. 
(2533) 12502 

Mahkemeler Yaş sebze ve meyva 

?isar top alayı hayvanatının mali yılı satın alma komısyo~una vermelerı. 3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha- allnacak 
~tiyacı olan 520 ton kuru ot kapalı Şartnameler komısyondadır: günü saat 15,30 dadır. kimliğinden : Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
t~1rfla eksiltmeye konmuştur. 4 - Arp~nın tutarı. 19250 lıra mu - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Hacı Bayram caddesinde numara Polis enstitüsünün 939 mali yıl ihti· 

2 - Tahmin bedeli lira olu mu • vakkat temın~tı 1444 lıra olup yu~afın me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- 13 de terzi Hurşid . yacı için pazarlıkla yaş sebze ve mey· 
"akkat teminatı 1365 liradır. tutarı •20125 lıra ve muvakkat temınatı cü maddelerinde istenilen belgeleriyle Hacı bayram caddesinde numara 15 ve alınacaktır. İsteklilerin 6. 7. 939 

3 - Eksiltmesi 7. 1. 1939 cuma gü • lS09 Jıradır. <2547) 12510 birlikte ihale gün ve saatinden en geç de terzi Naki Akçar tarafından aley - perşembe günü saat 14 de polis ensti -
nu saat 16 dadır. . . . Et ah nacak bir saat eveline kadar teminat ve tek- hinize açılan istihkak davasının yapıl· tüsü binasında müteşekkil satın alma 

4 _ Eksiltmeye gıreceklerın eksılt lif mektuplarını Fındıklıda komutan- makta olan duruşmasında adresiniz komisyonuna müracaatları; 
ille günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü Ankara Levazım Amirliği Satın lık satın alma komisyonuna vermele - meçhul olduğundan ilanen yapılan da (2639) 
l'ııaddelerinde istenilen belgeleriyle Alma Komisyonundan : ri. Şartnamesi bedeli mukabilinde veri vetiyeye icabet etmediğinizden usu • 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç ı.--: ~7limiye garnizonund~ki bir~ik lebilir. (2548) 12511 lün 141 inci maddesi mucibince ve yir· 
bir saat evetine kadar teminat ve tek • lerın ıhtıyacı olan 150.000 kılo sıgır mi gün müddetle gıyap kararı tebliği· 
lif mektuplarını Vize tümen satın al • veya keçi etlerinden fiyatı müsait o • Odun ve sade yağı ahnacak ne karar verilmiş ve duruşması 10. 
tııa komisyonuna vermeleri. lanı satın alınacaktır. Kapalı zarfla Erzurum Askeri Satın Alma Ko· 8. 939 perşembe günü saat 9,5 bırakıl • 
Hatıra ihales~ 10 Te~. 9~9 pa~;-r~esi günüksa· misyonundan : mıştır. Mahkeme gününde bizzat ha -
A. - Evsaf bağlıdır. at 11 .e yapı ac.a .tır. u amm.en . ıy. • · l• zır bulunmadıg~ ınız veya vekil go··nder· 

1 ğ 49500 k t Erzurum garnızonunun 939 ma ı yı-
B - Teslim şeraiti ilk taksit 88 ton ~~~~r:. sıd ır etının • eçı e ının lı ihtiyacı olan (1.300.000) kilo çam mediğiniz takdirde duruşma gıyabınız 

?ıı•ıkavelenin imzasından 15 gün için - ıra. ır. . . d (800 000) k'l d da devam olunacağı tebliğ makamına 
de. nı·ğer taks"ıltler 40 m. 50 ton ol - . tık_ t_emınatlar. ı sığır etının 371.3, ke· o unu ve . ı o meşe o unu 

k 1 fl k ·ıt k 1 uştur kaim olmak üzere ilan olunur. 2391 
tnak 10 nisan 940 da bitmek şartiy· çı etının 3488 Jıradır. Şartnamesı be • apa ı zar a e sı meye onu m · 
le rn ve 10 taksittir. deli mukabilinde verilebilir. İsteklile· Çam odunun tahmin bedeli 33800 li Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-

12614 

Ankara Defterdarlıgı 

bir daktilo alınacak 
Ankara Def terdarhğından : 

Defterdarlığımız milli emtak servi • 
sinde 30 lira aylık ücretli bir daktilo
luk açıktır. 

Memurin kanununun 5 inci madde -ecmuu · "Ik · kb kt ra ilk teminat 253S liradır. Eksiltmesi 
C - Halen mevcut vergi ve rüsum rın. ı temınat m• uzu veya m.e. up kimliğinden : 

k 2 3 d 10 Temmuz 939 Pazartesı. gu""nu·· saat sinde mevcut "'eraiti haiz olanlar ara-
İle il "d konacak vergi rüsumu mü _ larıyle 2490 sayıl anunun , · cu ma Ankara Doğanbey mahallesinde Gü· ::r 

erı e d 1 . d 1 ·k 1 · 1 b b dokuz buruktur sında müsabaka imtihanı yapılacağın· 
teahh"d "t olduğu gibi malın tartı e erın e yazı ı vesı a rıy e era er :ı • reşçiler sokak 19 numarada Musa oğlu 

ı e aı "h 1 .... "h 1 · d b" t Meşe odununun tahmin bedeli 24000 Osman. dan taliplerin 1. 7. 939 cumartesi günü nakr d po kirası ile mukavele mas ı a e gunu ı a e saatın en ır saa e-
taft :n:etea~hide aittir. (2421) 12403 veline kadar teklif mektuplarını Fı.n- liradır. İlk teminat 1800 liradır. Askeri Fabrikalara izafeten hazine saat ona kadar Defterdarlığa müracaat 

T 
...., 1 k dıklıda komutanlık satın alma komıs- Eksiltmesi aynı gün saat on buçuk· vekili avukat Güzide Alpar tarafından lan. (2648) 12620 

e reyag 1 a 1 naca yonuna vermeleri. (2544) 12507 tadEıkr. ·ı 1 E d k A aleyhinize açılan 22 lira alacak dava. 
sı tme er rzurum a as erı sa -

Ankara Levazım Amirliği Satın 27.000 k"ılO yonca alınacak . l k sının yapılmakta olan duruşmasında tın alma komı&yonunda yapı aca tır. d · . h 1 ld ğ d T 
Alına Komi.ayonundan : Şartname ve evsaflar kolordunun a resi ınızd meç u 0 ~ ubn an ı da~~:1 

1 _ 14. 6. 939 çarşamba günü kapa· Ankara Levazım Amirliği Satın .
1 

. 1 d yapı an avetnameye ıca et etme ıgı· 
Al K . d tekmı garnızon arın a mevcut ve ay - . d 1.. • . d . . 

Maarif Vekaleti 
1ı zarfla eksiltmesi yapılan 5000 kilo ma omısyonun an : d H .. h d .... 1 b"l" nız en usu un 141 ıncı ma desı mucı-

. A k . b" l"k il nı ır. er gun er yer e goru e ı ır. . . . .. .. . M il" • • 1 k 
tcreyağına verilen fıyat ğali görüldü- 1 -1 ? ~hra. garnız.o~ ır27ı oovoe mk.l. Teklif mektupları belli gün ve saat. bınhcheli;e yırm!bgun m_ud~~tl~ v.e .b~r Ua 1m mUiYIRI 0 ma 
ğünden yeniden pazarlıkla satınalına· essese en ı tıracı ıçın . ı o ten birer saat evel komisyon ba~kanlı· taa tn":"1e ı raz edıldığın~ .bıldırır • 
takt yonca açık eksıltmeye konmuştur. • .1 . t •1 .. d .1 muamelelı gıyap kararı teblığıne ka. JSfeyenlere 

ır. • d r o r 1 gına verı mış veya pos a ı e gon erı - . • z _Pazarlığı 6. 7. 939 perıembe gU 2 - Tahmın be e ı _s1 ıra o up . b 1 kt r rar verılmıı ve duruşması 12. 9. 939 sa· ·. _ • 
tıü t 

11 
dedir muvakkat teminatı 61 lıradır. mı~ u unaca k ı ·• t 

1 
k • Jı günü saat 10 na talik edilmiş oldu • Maanf Vekaletınden : 

3
saa T ı· teri~ tem'ınatla . 1 b" l"k 3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi rzudrum as erı sa ın a ma omıs. •11ndan duruşma gününde bizzat hazır 1 - Orta okullarda türkçe, tarih • 
- a ıp rıy e ır ı . yonun an· •- • af ft • • b"" f 

'-e1Je.I1i gün ve saatte Ankara Lv. amir günü saat 11 dedır. Aeustos 93() dan temmuz 940 sonu· bulunmadığınız veya bir vekil gönder- cogr y .. , rıraz~~e, ta ııye,_ ransız~8: 
r ~. lma komisyo d b l ,. - Ekstltmeyc glı-çcdtlcı in ckslll- k d E · . . • ıuc::..ııgıuı.ı. .. aı.\lı. J ... J ..... :ı .. ·• b"r-t.- almanca ve ıngılızce mu al hm muavını 
~gıl satın a (2423) nun ;24~ un - me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün· n~ "ka. ah~ ;~ınc~n ~ar~ızo~:~~~:ı~- nız devam olunacağı tebliğ makamına olmak! kısuyenfer ıçın cu tierıe ııu.u_ 

a arı. .. dd 1 . d • t .1 bel teri mı ı ı ın ı o, ay ur ga ız - k . 1 k .. ·ıı: 1 2393 açı aca tır. 

E 1 k cu ~- e erın e ıs enı en. . ~e y- çin 8000 kilo, Trabzon garnizonu için aım 0 ma uzere 1 ön ° unur. 2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 
t a 1 naca le bırlıkte Ankara Lv. amırlığı satın k·ı p·ı·· .. · · 4600 k'l t b ·· · · · d · . 

1 1 
• 10.000 ı o, ı umur ıçın ı o sa- stan ul unıversıtesın e başlıyacak -

Ankara Levazım Amirliği Satm alma komısyo!1una ge me erı.12513 deyağı kapalı zarfla eksiltmeye kon~l tır. 
Alma Komisyonundan : <2s5o) muştur. Erzincan sadeyağının tahmın 3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

1 _ Karadeniz Boğazındaki birlik - Hastane yaphnlacak bedeli 22000 lira ilk teminatı 1650 lira, A) Türk vatandafı olmaları, 
lcrin ihtiyacı olan 85000 kilo sığır ve· Trabzon garnizonu sadeyağının tah - B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 

f . Ankara Levazım Amirliği Satın l" "lk · t 825 l'a keçi etlerinden ıyatı müsait olan min bedeli 11000 ıra ı temına ı Benzin 1 k fazla olmaması, 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt· Alma Komisyonundan : lira, Bayburt garnizonu sadeyağının a I naca C) Hüsnühal erboıbından oldukları, 
rnesi 11 Tem. 939 salı günü saat ıs te 1 - Vanda inşa ettirilecek 100 ya· tahmin bedeli 7200 lira, ilk teminatı Gümrük Muhafaza Genel Ko- !r hangi bir surette mahkOmiyetleri 
Yapılacaktır. Muhamn_ıen. ~ıymetleri: taklı hastane binası Diyarbakır L~ a- 540 lira ve Pilümür garnizonu sadeya- mutanhk Satın Alma Komisyonun- olmadığı hakkında bulundukları vila • 
sığır etinin 28900 kcçı etının 27200 lİ· mirliği satın alma komisyonunca a • ğının tahmin bedeli 4830 lira ilk temi· dan : yet veya kaza ida~ heyetinden alınını§ 

' radır. tık teminatları sığır etinin 1168 palı zarfla eksilt~eye kon~l?1u~(ur.. natı 362,25 kuruştur. Hepsinin tahmin bil' mazbata ibraz etmeleri (halen me-
lira, keçi etinin 204~ ~iradır. ~artna _ 2 -: Yapılacak ınşa~tın bırıncı keşıf bedeli tutarı 45030 lira ilk. tem~natı 1 - Komutanlık hizmet otomobili i· m~r ve muallim olanlar bu kayıt:an 
rnesi bedeli mukabılınde verılebilir. bcdelı tutarı 253427 lıra 4_4 Kr. olup 3377 lira 25 kuruıtur. Eksıltmesı 10 çin 1500 kilo ~enzin_ alınacaktır. Mu - mustesna olup mensup oldukları daıre 
1 t kl"l rin ilk teminat makbuzu veya muvakkat teminatı 13887 lıra 10 kuruş temmuz 939 pazartesi günü saat on hammen bedelı 397 lıra 50 kuruş olup amirinin vereceği vesika kafidir.) 
r:e~uı ~ariyle 2490 sayıl kanunun 2, tur. beşte Erzurum askeri satın alma ko • açık eksiltme suretiyle ihaleye konul· D) Her türlü hastalıktan ve mual • 

3. cü !addelerindeki yazılı vesaikle _ 3 - İhalesi 20 Tem~uz 939 perşem- misyonunda yapılacaktır. Yağların muştur. limlik etmeye mani vücut arızaların-
riyle beraber ihal_e giinü ihale ~atin _ be. g~~ü saat 11 de Dıy.arbakır Lv. a • hepsine bird~n her garni~ona ayrı ay· 2 _ İhale 14 Temmuz 939 cuma gü. d~n .sali~ olduklarını ispat eder. tas -
den bir saat evelıne kadar teklıf mek- mırlığı satın alma komısyonuncda ya- rı fiyat teklıf etmek şartıyle hır tek • ün saat 15 te yapılacaktır. dıklı hekım raporu ıbraz etmelerı, 
tuplarını Fındıklıda komutanlık satın pılacaktır. lif mektubu verileceği gibi her gar • İlk . . V .. E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı 
alma komisyonuna vermeleri. 4 - Bu inşaata ait p13.n, hüla.ıai ke· nizanda ayrı ayrı teklif mektubu veri· ... 3 - t t~mınat 30 lırad.ır. e gum • öğretmen okulu mezunu veya bunların 

(25ı\S) 12508 şif, fenni ve. hususi şartname Dıyarba· lebilir. Şartname ve evsaftan kolordu- ıu.~ ~e .. ~.~ısarlar .vekaletı muhaseb_e muadili tahsil görmüş olmaları. 
.... kır levazım amirliği satın alma komis- nun tekmil garnizonlarında mevcut ve n:ıudurlugu vcznesın~ makbuz mukabı- Muallim mektebiPden mezun olan -

Sade yagı alınacak yonunda, Vanda hudut komutanlığın: aynıdır. Her gun her yerde görülebi • 1ı .yatırılm~~ı ve bellı _saatt~n evel ko • tarın en az iki ders senesi muallimlik 
Levazım Amirliği Sat da, Ankara'da Milli Müdafaa vekaletı lir. Teklif mektupları beli günde ve mısyona muracaat edılmesı. etmiş bulunmaları l?zımdır. 

Ank~:~isyonundan : m inşa~t şubesinde görülebilir. f ste.k~iler belli saatten bir .saa~ evel komisy~n <2638) 12613 4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
Alma ~ rum askeri satın alma ko· 12 lıra 67 kuruş bedel mukabılınde başkanlığına verılmış veya posta ıle Al k d 1 )ldukları takdirde kanuni şartlar da · 

1 - Er~u n ağustos 939 dan hazira Ankarada Milli Müdafaa vekaleti in • gönderilmiş bulunacaktır. Ô a ar ara t:ilinde her hangi bir orta tedrisat mu· 
misyonun \adar Karaköse garnizo ~ şaat şubesinden ve Diyarbakır'da Kor. (2563) 12537 ilim muavinliğine tayin edilecekler • 
940 sonuna · · 1 b·ı· ı Gümrük Muhafaza Genel Ko- :ı· "htiyacı için 11000 kilo Kağız. ınşaat şubesınden a a ı ır er. • ır. 
nunu~ .1 10500 Sürbehan için 14000 ve 5 - İsteklilerin ihale saatinden ni- Lımon alınacak mutanlığından : 5 - Yukarıdaki şartları haiz olan 
man ıçın · h b" ı· k d t · t ı b. ·d ·1 kı:ı ·· . . 13000 kılo olmak üzere cem- ayet ır saat eve ıne a ar emına - .ıamzet er ıı ıstı a ı eve ö ete mura· 
Iğdır ıçın • l . l k. k A k L A · 1·~· S t Gümrük muhafaza teşkilatına, ge • d ki d. o • "d · 

00 
kilo sadeyagı kapalı zarfla arıy e te Iıf mektuplarını ve anu • n ara evazım mu· ıgı a ın caat e ece er ır. J"")u ıstı aya şu vesı-

an ~85 e konulmuştur. Karakösenin nen icap eden bütün vesaiki Diyarba- Alma Komisyonundan : rek harp okuluna gönderilmek üzere '.atar bağlanı.caktır. 
eksıJtmeY O ı· "lk k 'd 1 • l' ~. t 1 a k 1 - 26. 6. 939 pazartesi günü saat alınacağı illin edilen lise mezunu ye • . . bedeli 990 ıra ı teminatı ır a evazım amır mı sa ın a m o- A) Nüfus tezkeresinın aslı veya tas· 
tahm~n 50 kuruş Kaızman sadeyağı • misyonuna teslim etmeleri şarttır. 10 da pazarlığı yapılacak olan 60000 dek subayların ve gerek esliha subay· Jikli sureti. 
742 lırah in bedeli 9950 lira temina. (2630) 12610 adet limona talip çıkmadığından yeni- lığı için müracaat edeceklerin müraca· B) Tahsil derelelerine ait şahadet · 
nın ta m s·· b h d ı ki 1 akt r ı k b 1 ··ad t' 30 h · r a 75 kuruş ur e an sadcya _ S d .... I k en pazar ı a a ınac ı · at arının a u mu e ı azıran name veya vesikalarının asıl ve yahut 
tı 708 ırhmin bedeli 12880 lira ilkte • a e yagı a ınaca 2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 939 tarihinde biteceği cihetle bu ta. suretleri. 
ğının ta · I ~dır y ~ h ilk teminatı 180 liradır. C) H.. ··h 1 b ·natı 1366 Jıra, ~ . agının ta • Ankara Levazım Amirliği Satın rihten sonra müracaat edilmemesi ve usnu a maz atası. 
mı 109150 Iıra ılk teminatı 897 Al 3 - İstekliler 11 Temmuz 939 salı Ç) Bulundukları '-'erlerin maarif l -

· bedeli . ma Komisyonundan : gelecek istidaların da muameleye ko - J 
m1.:ndır :Hepsinin eksıltmesi 10 Tem. ı _ İkinci kanun 940 başından Tem· günü saat 10 da Ankara Lv. amirliii daresinden nümunesine göre alınmış 
ı.a • ·· ·· saat 16 d E satın alma komisyonuna gelmeleri. nulmıyacağı ilan olunur. a·k1· hh 

939 p:ızaıtc~i gunu a. rzu - muz 940 sonuna kadar Erzurum garni- (2637) 12607 t .. t> ı ı sı at raporu. 
rumda askeri satın alma komısyonun- zonunun ihtiyacı olan 20.000 kilo sa. (2629) 12609 E) Maarif idaresinden tasdikli ve 

K . I k totoğraflı fiş 

Et ve kuru ot ahnacak 
k ra Levazım Amirliği Satın 

An a M"k ı tnrı Bedeli 
Atma Komisyonundan 
Teminatı 

oyun eti a ınaca F) Altı aaet 4x6,5 büyüklüğünde 
Ankara Levazım Amirliği Satın ;;artonsuz fotoğrafları. 

Alma Komisyonundan : Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari-
1 - Haydarpaşa hastanesinin ve Se- hine kadar vekalete gönderilmit olma-

şekli limiye garnizonundaki birliklerin ih· Diploma tevzi İ sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 
--- ___ ___ tiyacı için 48.000 kilo koyun eti K. müracaat etmiş olanlar imtihana alın -

Kilo Lr. K. saat Cinsi Lr. Kr. Günü -------
Sıgır eti veya 

keçi eti "'~·a l 44000 22320 
kflyun eti 

276000 117 
1674 00 5-7-939 Çarş. 15 K. z. 

K ~ru ot . d k" OO 877 50 5-7-939 .. 16 K. z. 
1 _ Mersin garnızonun a ı. kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarda 

cins miktar, muhammen bcdelı ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve 
aaa•;ed yazılı iaşe ve ~em maddel.~ri kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 

2 _ Eksiit:ııe :Mersın Aa. Şb. ust katında askeri mahfelde askeri satın· 
isyonu tarafından yapılacaktır. • 

alma korn .. d 1 
3 _ zarflar a:nı _gun e .•ç_ı 11 ıaatinden bir aaat evveline kadar kabul 

1 bitgı edınmek ıstıyen istekl"l k • · edilir. Faz a • 1 er as erı satın alma komısyonun-
da mevcut olan şartnamelcn her zaman görebilirler. ,(2443) 12416 

zarfla eksiltmeye konmu•tur. mıyacaktır. (2200) 12172 
::r Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

2 - Tahmin bedeli 20640 lira olup 
muvakkat teminatı 1548 liradır. Rektörlüğünden : 

3 _ Eksiltmesi 10. 7. 1939 p:ızartesi Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, 
günü saat 11,30 dadır. Orman fakültelerinden mezun olan ta 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· lebenin diplomaları tevzi edileceğin - Ankara lnıaat Ceza Evi Müdür-
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - den aHikalıların aşağıda esaslar dahi· lüğünden : 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle tinde Rektörlüğe müracaatları ilin O· Şahsiyeti hükmiyeyi haiz Ankara 

Bir mimar aranıyor 

birlikte ihale gün ve saatinden en geç lunur. İnşaat ceza evi için ücretli bir mimara 
bir saat evetine kadar teminat ve tek - 1 - Fakülte kayıt numarası ihtiyaç vardır. Talip olanların yetle • 
lif mektuplarını Fındıklıda komutan· 2 - Açık künye ve soy adı rindeki vesaikle Ankara inpat ceza e· 
Jık satın alma komisyonuna vermeleri. 3 - Eıutitüden aldıiı vesikanın ia· vi müdürlüğüne müraca.at etmeleri i • 

.(2546) 12509 desi lan olunur. (2197) 12171 

Dahiliye Vekaleti · 

Bir telefoncu ahnacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Dahiliye vekaletinde 80 lira ücretli 
telefonculuk açıktır. 

(Simens) sistemi otomatik telefon 
santralllarında çalışmış ve bunu idare· 
ye muktedir olanların ellerindeki ve -
saikle daire müdürlüğüne müracaat • 
lar. (2641) 12616 

Ankara Valiliği ~ 

50 adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet 
sandıklı ve üç demirli ecnebi mamu -
latı pullukların 7. 8. 939 pazartesi gü
nü saat ıs de kapalı zarf usuliyle vi -
layet 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,S 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu i· 
le birlikte ihale günü gösterilen saat 
de vilayet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları itan olunur. 2446) 

12472 

200 adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

ı - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan 200 adet iki 
tekerlekli ve tek demirli ecnebi mamu 
latı P.11llukların 7. 8. 939 pazartesi gü
nü saat 15 te kapalı zarf usuliyle vila· 
yet daimi encümeninde ihalesi yam la· 
caktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
5200 liradır. 
. 3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat müdürlüklerinden meccanen a· 
Jınabilir. 

4 - İsteklilerin, pullukların % 7,5 
tutan olan meblağa ait banka mektu • 
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu i 
le birlikte ihale günü gösterilen saat 
te viHiyet daimi encümeninde ha 
zır bulunmaları ilan olunur. 

(2445) 12471 

)ose ıamm ve smaı ımaıaı 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara· Kırşehir yolunun 39+ 000 
- 56 + 000 ıncı kilometreleri ara -
sında yapılacak esaslı tamirat ve sınai 
imalat işleri 6. 7. 939 perşembe günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 84272 lira 96 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 5463 lira 65 ku • 

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ti -
caret odası vesikası, teminat makbuz 
veya mektubu ile ihale tarihinden en 
az 8 gün evci vilayet makamına müra
caatla alacakları ehliyet vesikalariyle 
birlikte adı geçen günde saat 14 de ka 
dar vilayet encümeni reisliğine verme 
leri. 

Bu işe ait keşif ve 4artnamesinin vı
layet nafıa müdürlüğünden 211 kuruş 
mukabilinden alabilecekleri. 

. (2394) 12365 

200, 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 
iOOO 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 

Masa, koltuk saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vil3.yet hususi idare müdürlüğü ih· 
tiyacı için satın alınacak olan (3037) 
lira muhammen bedelli (45) adet yazı 
masası (3) döner (19) sabit ki ceman 
{22) koltuk ve (33) adet hezaran geç· 
meli İnegöl sandalyası açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

İhalesi 13. 7. 939 perşembe günü sa· 
at ıs de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. Taliplerin 277 lira 80 ku· 
ruş depozit mektup veya makbuzlariy 
le birlikte ihale gününde vilayet dai • 
mi encümenine ve şartnameyi görmek 
isteyenler de her gün encümen kale -
mine müracaatları ilan olunur. 

(2553) 12530 



- ıo-

Askeri Fabrikalçır 

14250 Kg. Sutkostik 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2138) lira o
lan 14250 Kg. Sutkostik Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14.7.939 cuma gü
nü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (160) lira (35) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
de ki vesaikle komisyoncu olmadıkta -
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklanna dair Ticaret odası vesikasiy 
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2515) 12488 

3 ton Difenilürelan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9150) lira o
lan 3 ton Difenilı.iretan Askeri Fahri-
katar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14. 7. 1939 cuma 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cektir. 

-icra ve İflôs 
Ankara İcra Dairesi Gayrimen

kul Satıı Memurluğundan : 
lzalei şuyudan sulh hukuk mahke -

meıince satılmasına karar verilen An
kara'nın Anafartalar mahallesi çık -
maz sokakta 124 ada 38 parsel numa -
ralı ev aşağıdaki şartlar dairesinde a -
çık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı : 

Zemin katta bir koridor üzerinde i
ki oda bir hela ve arka cihetindeki av
lu üzerinde mutbah ve kiler ve üst ka
ta ait ikinci medhal üzerinden gidil -
dikte taşlık ve iki yüklük dolabından 

ahşap bir merdivenle yukarıya çıkıl -
dıkta bir koridor üzerinde iki büyük 
bir küçük oda ile bir mutbah ve bir 
heH'i vardır. Oda ve koridorların tavan 
ve tabanları ahşıp ve tavanları yağlı 

boyadır. 92 metre murabbaı sahasında
dır. 2920 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Satış şartları: 

1 - Satış peşin para ile 1. 8. 939 ta
rihine müsadif sah günü saat 10 - 12 
ye kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak -
dir edilmiş olan yukardaki muham -
men kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak 
kabul edilen hazine tahvilleri getire -
cektir. 

Şartn~~e par~sız ?larak komisyon. - 3 _ Satış günü artırma bedeli his -
dan verılır. Talıplerın muvakkat temı- seye takdir edilen kıymetin -cro 75 ni 
nat olan (686) lıra (25) kuruş ve 2~90 bulduktan ve üç defa nidadan sonra 
nu~aralı _kanunun. 2 ve 3. maddelerın- mezkôr günün 12 inci saatinde en çok 
dekı vesaıkle ~omısyoncu ol~adıkla - artıran talibine ihale olunur. 
rına ve ve lıu ı~le ~lakadar tuccar~an 4 _ İşbu tarihteki artırma teklif e
olduklarına daır Tıcaret odası v~sıka- dilen bedeli umhammen kıymetin % 
siyle mezkur gün ve saatte komısyo • 75 ini bulmadığı takdirde 16. 8. 939 ta
na müracaatları (2516) 12489 rihine müsadif çar§amba günü saat 

S kalem vidanın muhammen 
bedeli hakkmda 

10 - 12 ye kadar yapılacak ikinci ar -
tırmada en çok artırana ihale edile -
cektir. 

5 - 1 inci ve 2 inci artırmalarda i · 
hale bedeli ihaleyi müteakip verilme-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- diği takdirde üzerine ihale edilen ta -
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko libin talebi üzerine ihale tarihinden i
misyonundan : tibaren kendisine bedeli ihaleyi tesli-

10. 7. 939 pazartesi günü saat 15,30 mi vezne eylemesi için 7 gün kadar 
da pazarlıkla ihale edilecek olan beş mehil verilecektir. işbu müddet zar -
kalem vidanın muhammen bedeli 21. fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
6. 1939 tarihli gazetede yalnış olarak dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
22.000 lira ve muvakkat tP.minatı da evel en yüksek teklifte bulunan talibe 
1650 lira olarak çıkmıştır. teklif veçhile almağa razi olup olma -
Şartnamede olduğu gib muham - dığı sorulduktan sonra teklif veçhile 

men bedelinin (2200) ve muvakkat almağa razi ise ihale farkı bu talipten 
teminatının da (165) lira 1 luğu ilan tahsil edilmek üzere bu talibe ihale e-

ULUS 

Röntgen filmleri vesaire alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baıhekimlifinden : 

Muhammen Muvakkat İhale 
Cinsi Miktarı Eb'adı Evsafı Fiyatı teminatı tarihi 

Filim 160. Düzine 13X18 Torpi- ( ) ( ) 
., 240. ,. 18X24 kalam- ( ) ( ) 
,. 325. .. 24X30 balajlı ( ) ( ) 
,, 450. ,, 30X40 ,, ( ) ( ) 

Diş filimi " ( ) ( ) 
(küçük) 40. .. " ( ) ( ) 

Diş filimi (6810. lira) (510. lira) 15-7-939 
(büyük) 20. .. ( ) ( ) 

Fotoğraf kağıdı ( ) (75. kuruş) Cumar-
(Niko) ve paketi, ( ) ( ) tesi 
10 adetlik 25. Paket 30X40 ( ) ( ) saat: 

Cam 35. Düzine 10X15 ( ) ( ) 11. 30 
Izhar banyosu ( ) ( ) 
(bir kutu 9. kilo- ( ) ( ) 
suyu hazırlıyacak) 30. kutu ( ) ( ) 
Tesbit Ban. .. ıs. ( ) ( ) 

ı - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan Rontgen 
filimleri ve fotoğraf camı ve kağıtlariyle Banyo, eczası, kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşbu malzeme Kodak, İlfort, Ağfa marka olacaktır. 
3 - Talipler işbu malzemeyi şartnamesinde yazılı şerait dairesinde ver

mek için teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile ihzar ile 
ihalesinden bir saat evveline kadar Ankara Nümune Hastanesinde müte -
şekkil komisyona vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnameler Ankara Nümune Hastanesinde görülebilir. 
(2634) 12612 

Satılık • 
vışne 

Ankara Defterdarlrğından : 
Tahmin edilen Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Cinsi K. G. Lira. K. Lira. K. 

Vişne 5000 150 11 25 
1 - Orman çiftliğinde Ziraat Vekaleti Amerika asma fidanlığından yu

karda evsafı ve miktarlariyle muhammen bedeli yazılı vişnelerin bermuci
bi şartname fidanlık idaresince şartnamede tesbit ettiği ağaçlardan toplan
mak ve ambalaj ve hammaliye, nakliye ve sair masrafları alıcıya ait olmak 
üzere pazarlıkla artırmıya konulmuştur. 

2 - İhale 29-6-939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ankara 
Defterdarlığında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İhale bedeli nakden ve peşinen tediye olunacaktır. 
4 - İsteklilerin hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzu ile birlik

te adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartnameyi gör -
mek ve izahat almak istiyenlerin Defterdarlık Milli Emlak ve Fidanlık 
Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. (2632) 12611 

Milli Müdafaa V. 

50 Subay ~adırı ahnacak 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

olunur. (2519) 12491 dilecektir. 
Te'lclHi .,,.~,_;, • .-1 ...... s" ,.,,. .. ; 0 2 ... ~ • M M ''•lrateti S .. tno Al ...... K~ 

sa gayri menkul (15) günlük ikinci misyonundan : 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
tarını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(2479) 12452 
ıevmıye asgan 500 

1500 kilo destere 
falaı sahıı 

azamı 

e kaba 

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

Azami ve asgari miktarı yukarıda 

yazılı talaşlar Askeri Fabnk lar u -
mum müdürlüğü merkez s t n alma 
komisyonunca 17. 7. 1939 p rtesi gü 
nü sat 14.30 da açık artırma uretiyle 
satılacaktır. Beher kilosum.<n tahmini 
bedeli (50) santimdir. Şartr ame para· 
sız olarak komisyondan ven ı . Talip
lerin muvakkat teminat olan (196) 1i -
ra (88) kuruş ve 2490 sayıl anunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaı e mez • 
kur gün ve saatte komisyona üraca -
atları. (2607) 12 SO 

S lon f erro - Mol ipi n 
6 ton Silico - Man an 

attırmıya çıkarılacak. En çok artı. l - 50 adet subay çadırı açık ek 
ran talibe ihale edilecektir. siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu 

6 - Her iki artırmada gayri menkul hammen bedeli 4000 lira olup ilk te
talibine ihale edildikte tapu harcı müş minat miktarı 3~0 lira~ır. 
tcriye ihale tarihine kadar olan müte- 2 - Açık eksıltmesı 4. 7. 939 salı 
rakim ve dellaliye resmi satış bedelin- günü saat 11 de vekalet satın alma ko-
den ödenecelttir. Alakadarların gayri misyonunda yapı~acaktıı;: . 
menkul üzerindeki hakları ve hususiy 3 - Şartnamesı her gun komısyon
le faiz ve masrafa dair olan iddiları _ da görülebilir istiyenler kopyasını a-
nın evrakı müsbiteleriyle (20) gün i- labilirler. . . . . .. 
çinde dairemize bildirmeleri lazım • 4 - İsteklılerın kanunun ıkı ve u
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli çüncü maddelerinde yazılı vesaik ile 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay birlikte ilk teminat mektup veya mak 
}aşmasından hariç tutulacaklardır. buzlariyle komisyona gelmeleri. 

7 - Artırmaya iştirak edecekler (2359) 12343 

15. 6. 939 tarihinden itibaren 939/ 57 No f amacn ahnacak 
h dairemizde yerinde herkese açık \ f 
bulunan şartnamesini okuyabilir. 

/ 
Kazalar 

Mezbaha tôdili 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - 10.000 takım çamaşır kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mu 
hammen bedeli (12.000) lira olup ilk 
teminat miktarı (880) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 7. 
939 salı günü saat 11 de vekalet satın 

Arapkir Belediyesinden : alma komisyonunda yapılacaktır. 
1167 lira keşifli Arapkir belediyesi 3 - Şartnamesi her gün komisyon -

Askeri Fabrikalar Umum Mü- d ·· ··1 b'l' mezbahasının fenni şekle ı· fragy ı 17. 7. a goru e ı ır. 

Telefon malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Telefon tesisatı için açık ek -

siltme suretiyle malzeme alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2250 lira olup ilk 
teminat miktarı 168 lira 75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 11. 7. 939 salı 
günü saat 15 de vek!let satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listeler her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyonda bulunmaları. 

(2480 12453 

. Baş Vekôlet 

Matbaacılara 
Başvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko· 
misyonundan : 

d~rlüğü Merkez Satın Alma Ko- 939 pazartesi günü saat on altıda iha- 4 - İsteklilez:in kanunun iki ve. ü -
mısyonundan : . le edilmek üzere kapalı zarf us r 1 çüncü maddelerınde yazılı vesaıkle 1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve iha 

Tahmin edilen bedeli (15.000 ) hra münakasaya verildiğinden talip uo~~n~ birlikte ilk teminat ve teklif mektup- lesi yapılacak ola~ v~ 35 !o~ma tah~in 
olan beş ton Ferro Moliptt ve 6 1 A k' bel d' . .. tarını ihale saatinden bir saat eveline olunan 10 uncu cılt ıstatıstık yıllıgın· 

arın rap ır e ıyesıne muracaat • d ·· h f · 
ton Silico - Mangan Askeri brika - ı ·1· l kadar makbuz mukabili komisyona an 2000 nus a, 25 arma tahmın olu-

arı ı an o unur. 12514 k'" "k · · ·k 11 - d 
lat" umum müdürlüğü merkez tın al- vermeleri. (2477) 12450 nan ~~u ıstatıstı yı ıgın an ~?OO • 
ma komisyonunca 17. 7. 939 A k k ·ıı ·ı • . . 5000 nusha ve ayrıca rakamları turk -
günü saat 15 te pazarlıkla ih. ~I e Si me 1 am Dtrek vesaıre ahnacak çesinin aynı, baılık -;e yazıları fran -
cektir. Şartname parasız olara comis- Polatlı Belediyesinden : M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- sı.~ca olan cep yıllıgından 750 • 1000 
yandan verilir. Taliplerin m :;akkat 7093 lira 86 kuruş keşif bedelli Po - misyonundan : nusha bastırılacaktır. 
teminat olan (1125) lira ve 24 sayılı !atlıda Gümüşlü içme suyu kaptaj in - ı _Telefon tesisatı için açık ek _ . 2 - Yıll~~ iç.in tahmin olunan 1925 
k 2 3 dd 1 · d ·· k t l' h t · . . . lıra bedel uzerınden %7 5 hesabiyle anunun ve ma e erın c vesa - şaatı muna asasına a ıp zu ur e me- sıltme suretıyle dırek ve saıre malze- . . .7' ' • 

ikle komisyoncu olmadıklarır ve bu diğinden ihale müddeti 15 gün temdit me satın alınacaktır. Muhammen bede 145 lıra, c~p yıllığı ı~.ın t.ahmın olu -
işle alakadar Tüccardan ol darına edilmistir. Münakasa 6. 7. 939 perşem- 1i 2300 lira olup ilk teminat miktarı nan 1~25 lıra ~edel uzerınden %. 7,5 
dair Ticaret odası veBikasiyl mezkur be gün"°ü saat 15 te belediye encüme - 172 lira 50 k t hesabıyle 85 lıralık muvakkat temınat 

.. k . .. uru~ ur. . vesikası vermek lazımdır. 
gun ve saatte omısyona mur aatları. ninde icra edileceği ilan olunur. 2 - Açık eksıltmesı 10. 7. 939 pazar Ek .

1 (2609) 1 2 12434 tes' .. ·· 11 d k"l 1 sı tme 1939 temmuz ayının 10 un 
ı gunu saat e ve d et satın a ma · .. .. 

komisyonunda yapılacaktır. c~.d~za1 .~ktesbı. gunudsaat 14
1
-30 da umum 

3 ş rt 1. . h .. k mu ur u ınasın a top anacak olan 

B k 1 • d 1 k - a name ve ıstesı er gun o- . d 1 k .. 

eş aca misyonda g~ .. 1 bT komısyon a açı aca tır. Numuneler a em v 1 a a 1 n 4 - lste~~~e~i~ ı~~nuni vesikalarla ~e ş~rta~~e komisyon katipliğinden 
Alma Ko 

ilk teminat mektup veya makbuzla _ ıstenılebılır. (2493) 12495 
Askeri Fabrikalar 

misyonundan : 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın 

3000 Paket 5 X 50mm. Dip dası. ) 
5000 .. 5,5 X 35 ., Kuş k ., ) 
2000 ,, 6 X 40 .. Kul ,, ) Beher pakette 144 
2500 .. 4 X 20 ., Men eşe vidası ) adet olacaktır. 

100 5 X 45 ,, San<lı ,, (Pirinç) ) 
Tahmin edilen bedeli (220 lira olan yukarda yazılı beş kalem vida 

Askeri Fabrikalar Umum M ürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
10-7-939 pazartesi günü saat ı O da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan v rılir. Taliplerin muvakkat teminat olan (165) 
Ura ve 2490 numaralı kanunu 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle atak d r tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve sa tte komisyona müracaatları. (2500) 12492 

riyle muayyen saatte komisyonda bu- ---------------
lunmaları. (2478) 12451 

5000 adet mintan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
l - 5000 adet mintan kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 

Zayi - Ankara mal müdürlüğünden 
2747 sıra numarasında aldığım maliil 
maaşıma ait maaş cüzdanımı zayi et -
tim. Yeni sini çıkartacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Ahmet Reşit oğlu Mehmet Zafir 

Muhammen bedeli 5100 lira olup ilk Zayi - Ankara belediyesinden aldı
teminat miktarı 382 lira 50 kuruştur. ğım tek atlı arabamın 889 No.lu plaka-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 7. sını kaybettim. Yenisini alacağımdan 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet eskisinin hükmü olmadığı ilan olu -
satın alma komisyonunda yapılacak - nur. 
tır. 2402 :Yusuf Dişkaya 

29. 6. t939 

Sekiz taksit ve açık arttırnı 
ile sablık emlak 

Emlak ve Eytam Bankasrndan 
Mukadder K. D .. ,.,...·.,.c· 

Esas No. Mevkii ve Nev'i T.L. T. L. 

88 İsmetpaşa M. Ulucak Beştepeler S. kadastro
nun 21 ada 12 parselinde 70 M2. arsa 

534 Çankaya mevkii İnhisarlar şarap fabrikası 
105.-

yanında 3384 M2. bağ 1184.-
535 Cebeci Balkehriz mevkii, şarkında öldürücU 

Hacı Hüseyin, garbinde kalaycı İsmail, şi

malinde Bulgurlu zade Rifat, cenubunda 
Mestçi Ali bağları ile muhat yarı hisse bağ 
tamamı (5555) M2. 417.-

540 Cebeci Çıtaklar S. (diğer ismi Türközü ve 
İmrahor S.) 1018 ada 13 parsel 688 M2. arsa 2064.-

541 Cebeci Taşkent S. 1018 ada 15 parseldeki ar-
sanın 640 hissede 195 hissesi (tamamı 640 
Mı. arsa). 585.-

542 Cebeci Uğurlu S. 1019 ada 12 parselde 663 
M2. arsa 2321.-

543 Cebeci Taşkent S. 1019 ada 9 parseldeki ar-
sanın 647 hissede 147 hissesi (tamamı 647 
M2. arsa) 441.-

548 Cebeci Önerme S. 1821 ada 23 parselde 17 ve 
18 numaralı evlerin arasında 1296 hissede 114 

---
,. 
I 

83.40 

412,80 

111.-

464,20 

68,20 

hisse arsa (tamamı 648 M2.) 171.- 34,20 
1. - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı arsalar sekiz taksitle ve açı~ 

artırma ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle
rini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel nıd' 
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesifl" 
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 10-7-1939 pazartesi günü- saat onda Bankamız Satış Kornit' 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdaııı 
ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak servisine müracaatları. 

(2487) 12460 

Y-01 inşaat ve tômiratı 
Istanbul Daimi Encümeninden: 

Muhammen teminatı 

Bedeli miktarı 

13681,67 1026,03 

15089,04 1131,68 

14807,52 1110,56 

Yapılacak iş 

Kadıköyünde Klaptancı Tulumbacı Emin, SuadiY1 

plaj yolu, Erenköy, Telli kavak, Bağdat caddesi so • 
kaklarının şose olarak inşası. 

Fatihte marmara balat mahkeme altı El:fli Ahmet ve 
elektrik Molla Hüsrev sofalı çeşme merkez efendi 
Eğrikapı ve muvakkithane ağa çayırı ve Ağaçkakatl 
sokaklarının adi kaldırım tamiri. 
Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlu bahçe Eşref efendi 
sokakları adi kaldırım, Şairnigar sokağ1 parke kaldl'" 
rım inşası. 

11336,86 :S50,26 ÜskUdar kazası dahilinde Halk dersaneleri Sc15insıı 
dolap Miroğlu, Selvili sokaklarında adi kaldırım ta• 
miriyle İskele sokağında istinat duvarı inşaatı. 

12747,28 956,05 Eminönü kazası dahilinde Şehsuvar, Latif, Küçükl'" 
yasofya, İbrahim paşa, Nişancı fırın, fırın aralığı sO" 
kaklarının adi kaldırım tamiri Keresteciler, Çiçekpa• 
zarı, taşçılar sokaklarının parke kaldırımlarının ta• 
miri. 

Yukarda muhammen bedelleriyle teminat miktarları yazılı yol inşa ~e 
tamirleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait ke,if 
ve şartnameler zabit ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. lstekJilerİl'I 

bu işlere benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle eksiltme tari· 
hınden 8 gün evel İstanbul belediyesi fen heyetine müracaat ederek ala• 
cakları fenni ehliyet vesikalariyl 1939 yılına ait ticaret odası vesikasını .,e 
muvakkat teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanunun çer· 
çevesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale tarihi olan 4-7-93 :ı sal• 
günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (4316-2410) 12398 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Beherinin 
muhammen % 7,!, 

teminatı Münakasa 
Erzakın cinsi 

Miktarı 

Kilo 
bedeli 

Li. Krş S. Lr. Krş. tarihi günU saait 

---- -
Birinci nevi ekmek 40000 10 25 
Koyun eti 10000 40) 

307 50 12-7-939 çarşamba 14 

Kuzu eti 1500 33) 
Sığır eti (kemiksiz) 1000 40) 
Sadeyağı 4000 1 05) 

267 13 13-7-939 perşembe 14 
315) 

Süt 4000 15) ) 14-7-939 cuma 14 
Yoğurt 2000 20) 75) 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 939 mali yılı ihtiyacı için cins, miktar, 
muhammen bedelleriyle ilk teminatları ve ihale gün ve saatleri yukarda 
yazılı erzak partileri ayrı ayrı ,.. açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis Enstitüsü binasındaki satın alına 

komisyonunca parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya Banka mektup· 
bu ile 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2532) 12499 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- ----
-------------------------------

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır 

9üyük ikramiye S0.000 liradır 
Bundan baıka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır .•• 

---------------------------------------------- -- -., •..............................................................................• ;: 



D - Keşif hülasa cetveli içinde yapılan temel kısmından gayri (dahil) yukarı olmamak; 
E - Hususi şartname yapılacak 59940 lira 71 kuruş bakiye D - Asgar! bir sene için askcrlik-
F - Yapı işleri umumi ve fenni şart keşif bedelli kısmının ikmali için yir- ten muaf olmak, 

7 .- · Vilôyetler 
namesi mi beş bin lirası 939 bütçesinden ve o- E - İdaremiz hekimleri tarafından 

2 
G - Scridöpri tuz dört bin dokuz yUz kırk lira yet - yapılacak sıhi muayenelerinde faal 

Pavyon yaphrılacak H - İs~eycnler bu işe ait evraktan miş bir kuruşu 940 bütçesinden veril· scrvisde çalışmağa mani bir arıza ve 
Kütahya Jandarma Okulu Ko- Y_apı işlen umumt ve fenni şartname· mek üzere kapalı zarf usuliyle ve bir hastalığı olmamak; 

nıutanhğından : sıyl~ bayındırlık işleri genel şartna - ay müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır, 2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 
Kütahya jandarma okulu komutan- mesındcn ma~aa ını 1,5 lira mukabi • 2 - İhalesi 17. Temmuz 939 pazar _ lle tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan-

lığında müteşekkil komisyon riyase- lindc Tun.c~lı Nafıa müdürlüğünden tesi günü saat 15 de Kastamonu nafıa !arından birine vakıf olanlar 67 lira 
tinden: satın alabılırler. Yapi işleri umumi dairesinde toplanacak eksiltme komis- ücretle alınacaklardır. 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- ve fenni şartnamesini ve bayındır • yonu tarafından yapılacaktır. 3 - ~sk~rliğini bitirmiş lise me-

nulan iş: lık genci ş?rtnamcsin.i g~nnek istey~n 3 _ Eksiltmeye girebilmek için iha- zun~a.rı ımtıhansız olarak ar~i ş~rtla: 
l - Kütahya içinde fişne fidanlığı ler Tuncelı Nafıa daıresınde bedelsız le gününden bir hafta önce taliplerin dahılınd_e ~lınac:_aktır. Bu gıbılerın dı

karşısında seksen yedi bin beş yüz al- olarak görebilirler. bulundukları vilayete resmen milraca- le~çe~_er.~nı ~ _dog;.udan doğr~y~ umu
tı lira doksan altı kuruş bedel keşifli 3 - Eksilme 4. 7. 939 salı günü sa - at ederek evelce nafıa vekaletinden al- mı mudu~_luge go~de~melcrı lazımdır. 
\ki pavyon inşasından ibarettir. at lS de Tunceli nafıa müdürlüğü bi- mış oldukları müteahhitlik vesikası 4 - Musa~ak~. ı~tıhanı 15 temmuz 

::ı - Bu işe ait evrak şunlardır: nasında kapalı zarf usuliyle yapılacak ile bu inşaatı yapabileceklerine dair 939 cumar~csı ~unu saat 14 de Hay • 
. • tır k . . darpaşa Sırkccı Ankara Balıkesir 

A) Eksıltme şartnamesı · alaca ları ehlıyct vesıkası muvakkat .' ' ' • 
B) Mukavelename projesi 4 - Eksiltmeye girebilmek için is - teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kas K~yscrı, Malatya: Adana, Afyon, ~z-
C) Sıhhi ve fenni ıartnamc tcklilcrin 2449.4 lira muvakkat temi • t4monu maliyesi hesabına her hangi mır ve Erzurum ışlctme merkezlerın-
D) N 

· · · · • · nat vcrmesı· c:.ağ d k' "k 1 z· b k 9 de yapılacaktır. afıa ışlerı şeraıtı um4mıyesı ve a'J ı a ı vesı a arı ıraat an asına yatırılması ve 39 5 E _ 
(N 

. . h · l ·· · ıe d . . . - n son muracaat 10 temmuz 939 
afıa daıreıındc mevcuttur) bede. aız o up gostermesı azım ır. T. C. odasınca tesçıl edılmış bulun • .. .. k d d 

1· A İh ı d 8 .. 1 T cuma gunune a ar ır. 
ıyle. r --:-lA a ~ en :.naz gudn ev: b ~n- ması şarttır. . 6 - Talipler işletmelere ve istas • 

Et ) K~şifnamc. N f .. c7 ı bv'ıl ayektı~: mu
1
racaat ehc

1
_rc u ı_şe . 4 - Talipl~rin g~n.derece~le~~ tek - yonlara istida ile müracaat edecek • 

steklıler bu evrakları a ıa mudür kgıre ı mc ıçın a ınmış e ıyet vesı • lıf mektuplarıylc bırlıkte 3 uncu mad- !erdir 
lüğünden alabilirler. (Bedeli mukabi- ası. de istenilen vesaiki ihale günü ihale 7 ·Kabul ş "t f h kk d · B T' · d · -1 . .. • · . - eraı ve evsa ı a ın a 
lındc). • - ıcaret ve sanayı o ası sıcı saatınden once ~omuyona .gelmış bu_- daha fazla malfımat almak istiyenler 

3. _ Eksıltme 3 tem~uz 939 pazar- vesikası (939 senesi). lunması ve vaktınde gt;lmıycn teklıf işletme merkezlerine ve istasyonlara 
tcsı günü saat on beşte J~ndarma oku- 5 - Tekl~fler 3 üncü. maddede yazı mektuplarının nazarı dık~atc al~nmı - müracaat cClcbilirlcr. (2308) 12307 
lu binasında müteşekkıl komisyon 1ı saatten hır saat evclıne kadar Tun- yarak sahiplerine reddedılecektır. 
huzurunda yapılacaktır. Zarflar aynı celi Nafıa dairesindeki eksiltme ko • 5 - İsteklilerin bu inşaata ait proje 
günd• saat on dörde kadar komisyon misyonu reisliğine makbuz mukabilin ve keşif ve bütün şartnamelerini İs - 5 Motopomp alınacak 
reisliğine verilmiş olacaktır. de teslim edilecektir. Posta ile gönde- tanbul, Ankara ve Kastamonu nafıa 

4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın: rilecek mektupları nihayet 3 üncü mad müdürlüklerinde görebilecekleri gibi Ankara Belediyesinden : 
A) Beş bin altı yüz yirmi beş lira dede yazılı saate kadar gelmiş olması daha fazla tafsilat isteyenlerin bir 1 - Yangınlarda ve seylaplarda 

otuz beş kuruşluk teminat mektubu. ve artırma eksiltme ve ihale kanunu - mektupla Kastamonu nafıa müdürlü - kullanılmak üzere belediye için alına-
B) thaleden sekiz gün evel Kütah- na uygun olarak mühür mumu ile iyi- ğünden sorabilecekleri ilan olunur. cak olan 12,500 lira bedeli muhammen-

ya viıJyeti Nafıa müdürlüğünden bu ce kapatılmış olması lazımdır. Posta - (4612/2642) 12617 li beş adet motopomp kapalı zarf usu-
işi yapmağa ehil olduklarına dair bir da olacaka gecikmeler kabul edilmez. liyle eksiltmeye konulmuştur. 
vesika. (2450) 12439 2 - İhalesi 7. 7. 939 cuma günü saat 

C) Şimdiye kadar en az elli bin li- 11 de belediye encümeninde yapıla -
ralık inşaat işini muvaffakiyetlc ba- inşaat münakasası caktır. 
§ardıklarına dair aynı daireden alın- 3 - Muvakkat teminat 937,50 lira -
mış vesika. Sultanıuyu Harası Müdürlüğün· ff dır. 

D) 1939 senesinde ticaret odasında den : arekef memur namzedi 4 - Şartnamesini görmek isteyenlc-
mukayyet bulunduklarına dair• vesika 1 - ~falat.ya'nın ~ultansuyu harası rin her gün encümen kalemine müra-
ibraz etmeleri şarttır. 12362 merkezınde .. ı~şa edı~e.cek ılgı ah~_rı alınacak caatları. Ve isteklilerin de teklif mek 

20. 6. 939 gununden ıtıbaren 20 gun 
. Devlet Demiryolları 

İlk okul binası yaphnlacak :~~ee;~e ::n:~~~~t~~~fla yemden ek- mum Müdürlüğünden : 

Kırıehir Vilayetinden : 2 - Keşif bedeli (37494) lira 39 ku- 1 - Devlet dcmiryolları istasyon 
sınıfında istihdam edilmek üzere mü-

l§letme U- tuplarını 7. 7. 939 cuma günü saat ona 
kadar belediye encümenine vermeleri 
ilan olunur. (2456) 12429 

Kirahk : Satılık : 

Kiralık - Keçiören de polis kara - Satılık - Yeni_yapılan Meclisin ar
kolu karşısı veznedar İrfan'ın 4 oda kasında Aşağı ayrancıda 1840 M2. ar
salon banyo ve müştemilatlı müstakil sa ile üzerindeki 34. ve 35 No.lu iki 
katı kiralıktır. Üst kata müracaat. yeni ev. İçindekilere müracaat. 2283 

2320 
Kiralık _ 3 oda ı hol ve !'iairc. Ye- Satılık ev - İki katlı iki daireli 

nişchir Meşrutiyet Cad Mimar Ke _ çok sağlam yapılmış. 1000 M2 arsa Ye 
mal mektebi arkası Tür~. S. No. 6 Ça- nişehir Şurayı devlet arkası. Müracaat 
tı katında ev sahibine müracaat. Eh Telgas Seyfi Uzer. 2313 

vendir. 2521 Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 

Kiralık daire ve dükkanlar - Ko • kooperatif bitişiğinde İmar dahili gc· 
yunpazarında Ağazade çarşısında kon niş cepheli 1000 metre parselli Tel 
forlu daireler ve yeni dükkanlar kira- 2406 bayram caddesi No. 1 2337 
lıktır. Mahalline müracaat. 2322 

Kiralık daire - Yenişehir büyük 
tren köprüsü yanında İskitler cadde • 
sinde asfalta 30 metre 3 No.lu Ka -
mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: 
2413 2326 

Kiralık oda - Güzel güneşli hava· 
dar bir oda kiralıktır. Etfaiye meyda
nı İhsan bey Ap. ikinci kat No. 5 

2329 
Kiralık Mobilyalı oda - Aile ya

nında konforlu bir oda kiralıktır. Kı
zılay karşısı Paşakay Ap. 3 kat No. 
10. 2331 

Kiralık - Yenişehir Düzenli sokak 
No. 15 Güvenç apartmanında 40, 50, 
55 liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Tele fon: 3063. 2339 

Kiralık - 4 oda su tanzifat dahil 
35 lira Öncebeci Bagaturlar sokak 
mektep arkası kasap ve bakkal karşı-
sında N o: 32. 2340 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara posta 
Cad. Hanef Ap. No: 3 Tl: 3714 2341 

Satılık ev aranıyor - Yenişehir ve 
civarında iki daireli - Müracaat mek
tupla Ulus'ta R. G. rumuzuna. 2357 

Satılık Sepetli Motosiklet - Alman 
Trimuphu kongres 4 Zamanlı 9 bey
gir sepetli 12.000 kilometrede. 

Abdullah oteli katibine müracaat. 
Tel: 2200. 2362 

Acele satılık arsa - Ycnişehirdc Ö
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de· 
rinlik bina çift daire inşaat arsa du
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C. 
No. 1 2363 

Acele satılık apartman - Atatürk 
bulvarı 7 daireli 480 lira iratlı kon -
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk dolayı siyle Tel: 2406 2364 

Satılık arsalar - Yapılacak anıt ka· 
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

Satılık arsa - Kınacı han arkası 
Ali Nazmi apar~anı bitişiği 270 met
re mağaza ve binaya müsait inşaata 

hazır Tel: 2406 bayram caddesi No. 1 
2366 

1 - E\tsiltmeye konan iş : ruştur. l sabaka ile hareket memur namzedi a· Kiralık - Mobilyalı bir oda bir bay 
Kırşehir Yenice mahallesinde yapı- 3 - Ik teminatı (2812) lira (12) lınacaktır. .:! 11111111111111111111111111111111111111~ için kiralıktır. Yenişehir Karanfil so-

Satılık arsa - Atatürk bulvan ba -
kanlıklar karşısında parka nazır 18 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek irat
lı binaya müsait acele Tel: 2406. 

lacak on yedi bin yüz yetmiş dört lira kuruştur. A _Türk olmak.. SİNEMALAR 1 k t 'f - kak No 15 A I 2343 
doksan altı kuruş keşif bedelli beş 4 - İhalesi 10. 7. 939 pazartesi günü : yaz ı arı eye : · • · 

B - Müsabakaya iştirak edebilmek - -
dershaneli ilk okul binası ikmal inşaa· saat 14 de Hara merkezinden yapıla - başlamıştır Kiralık oda - Kutlu pasta salonu için orta tahsili bitirmiş olmak; - · tı işidir. caktır. · - üstlinde birinci kat No: 6 apartman 

C - Yaşı 18 den aşag·ı ve 30 dan ,, -
2 - Bu iş ait evrak şunlardır: 5-Şartnamc ve projesi hara ve Ma lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' sıcak su banyo ve mobilyalı bir oda 
A- Ek~l~e prtnamesL larya nafıamüdürlü~ünde mevcuttu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hlral~tı~ 2345 

B - Mukavelename 6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -
C - Bayındırlık işleri genel şartna nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve-

mesi. sikalarla eksiltmeden 8 gün evcl Ma· 
D - Fenni ve hususi şartname. latya nafıasından bu iş için alacakları 
E - Keşif ve keşif hülasası. ehliyet vesikalariyle birlikte ilk temi-
F _ Proje. nat ve teklif mektuplarını ihale saa -
3 - Eksiltme ıs. 6. 939 gününden 3 tinden bir saat eveline kadar hara mcr 

'}. 939 pazartesi gününe kadar kapalı kezlndeki komisyonu ma susuna ver-
zarf usuliyle cksiltmey konulmuştur. meleri lazımdır. (2556) 12524 

4 - Eksiltme 3. 7. 939 pazartesi gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de toplanan komisyon tarafından ya -
pılacaktır · 

5 - İstkliler bu işe ait tafsilatı Na

İnşaat münakasası 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Ekıiltmeye konulan iş: Tuncc -
li vilayeti Mameki kışla ve ahırları ik 

fıa müdürlüğünde görebilirlr. 
6 _ Eksiltmeye girebilmek için is· mal inşaa~ıdır. Bu işin keşif 

teklilcrin (1318) lira {l2) kuruşluk 46208.66 lır~dır .. 
bedeli 

muvakkat teminat vermeleri ve aşağı· 2 - Bu ışe aıt şartname ve evrak 

daki yazılı vesikalrı ibraz etmeleri la- şunlardır: 
dır. A - Eksiltme şartnamesi. 

zım k · · 
A - Ticaret odasında kayıtlı oldu- B - Mu avele pr.oJeS~. 

ğuna dair ~esika. C - Bayındırlık ışlerı genel şart • 

B - Bu ışler için bir hafta eve! vi· namesi. 
Hiyetten alı~mış ehliyet vesikası. D - Keşif hülasa cetveli. 

7 _ Teklıf mektuplarının eksiltme E - Hususi şartname. 
tarihi olan. 3. 7. 939 pazartesi günü sa- F - Yapı işleri umumi ve fenni 
at 15 ten ~~r sa~t evcline kadar vilayet şartnamesi. 
daimi encumenıne makbuz mukabilin- G - Seridöpri 
de verıneleri lazımdır. E - İsteyenler bu işe ait evraktan 
Bunda~ sonraki teklifler ve posta • yapı işleri umui ve fenni şartnamesiy

daki gecıkmcler kabul cdilemiyccck le bayındırlık işleri genel şartname • 
sinden maadasını 2 lira mukabilinde 

tir. 12411 

Elektrik tesisat. 
Afyon Vilayetinden : 

Afyon memlc~et hastanesinde yap • 
tırılacak 21~22 lır:' 89 kuruş keşif be -

d lli elektrık tesısatından 12093 l' 
e k b"'l ıra 

85 kuruşa te a .. u •. eden kısmı 11 tem-
muz 939 sa!• ~unu .. saat. 15 de Afyon 
vilayeti daımı encumenınde ihale edil 
ınek üzere kapalı zarf usuliyle cksılt
ıneye konulmuştur. Keşifname, şart -
nameler, pUinlar 60 kuruş bedel muka
bilinde Afyon nafıa müdürlüğünden 
alınabilir. :Muvakkat teminat 907 lira 

k ruştur. İsteklilerin ticaret od 4 u . d' ası 
kayıt vesikası.' §~'.11 ıye. kadar buna 

.. rnasil işlerı muteahhıt olarak yap • 
mu d · elle • d k" ıklarına a~: rın c ı vesaiki ve 
t u""rüncu ıunıf cnıatelatörlük ves· 
en az :s k il ı-

bag~ııyara ıaleden sekiz ·· 
kasını k . . gun 

1 
·ıayet ma amma ıstıda ile m·· eve vı l . u • 

tla alacak arı vcsıka ve tekl'f 
racaa 11 t ı 

Tunceli nafıa müdürlüğünden satına-
labilirler. Yapı işleri umumi ve fenni 
şartnamesini ve bayındırlık işleri gc • 
ncl şartnamesini görmek isteyenler. 
Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz ola
rak görebilirler. 

3 - Eksiltme 8. 7. 939 cumartesi gü
nü saat 10 da Tunceli nafıa müdürlü -
ğü binasında kapalı zarf usuliyle yapı 
Jacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin 3465.65 lira muvakkat temi • 
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
iz olup göstermesi lazımdır. 

A - İhaleden en az sekiz gün evel 
Tunceli vilayetine müracaat ederek bu 
işe girebilmek için alınmış ehliyet ve
sikası. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve
sikası {939) senesi. 

S - Teklif1er 3 üncü maddede yazı· 
lı saatten bir saat evetine kadar Tun -
celi nafıa daireıindeki eksiltme komis 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

~orınnyoai t 100.000..000 T.iir.1& Hr:ı<:t 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 .. 500 • 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 " 

40 
100 

,, 
.. 100 

50 

,, 4.000 .. 
.. 5.000 " 

120 .. 40 " 4.800 .. 
160 .. 20 ,, 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki parafar bir sene içinde 50 lİ· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kiralık odalar - Yenişehir Karan
fil bilge sokak Şinasi B. Ap. No: 9 ve 
Işıklar Cad. Yüksek Ap. kat 3 No: 8 
ze müracaat. 2346 

Aile nezdinde kiralık dö§eli oda -
Tam konfor. Atatürk bulvarı Toygar 
An. No: 5 Yenişehir. 2355 

Kiralık müstakil ev - Cebeci'de 
Gedikli mektebi yanında güzel man -
zaralı havadar 3 oda l hol mutbak ve 
tam konfor. Tl: 2754 2358 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul -
varı Kalaç Ap. No: 12 daire 2 oda 1 
hol banyo mutbak kalorifer sıcak su 
vardır. Talibine hemen devredilecek -
tir. Kapıcıya müracaat edilmesi. 

2359 
Kiralık - Bahçeli evler No. 76 8 o

dalı geniş bahçeli, garajlı müstakil ev 
kiralıktır. Yanındaki 77. No. müraca-
at. 2360 
Kiralık küçük büyük daireler -

Sağlık bakanlığı civarı garaj otobüs 
durak yerine bir dakika İskitler Cad. 
Kiralık Ap. 4, 7 ve 9 No: lu ucuz dai
reler. Her türlü konfor. 7 No. ya mü-
racaat. 2369 

Kiralık oda - Mobilyalı banyolu 
ve kalörifcrli bir oda kiralıktır. Yeni
şehir Adakale sokak No: 2 A Kemal 
Gürol Ap. 2370 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol müşte 
milatı resmi ve hususi daireye elveriş 
lidir. Bankalar caddesi Tel: 1317 

2378 

Kiralık - Konforlu bir oda kiralık
tır. Posta caddesi Şaban apartmanı 2 
ci kat No. 8 23i9 

Kiralık Kaloriferli daire - Muşam 

balı ve tam konforlu bakanlıklar karşı· 
sı Çankaya caddesi üzerinde Ersin A-
partmanı 2395 

Kiralık daire - Şurayı devlet yanın 
da Alp ay sokak No. 8 apartmanın alt 
katı 3 oda tam konfor ehven bedelle 
Tel: 2012 2396 

Ucuz kiralık daire - Maltepede bir 
oda, bir hol, hamam ve mutbak müsta
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak -
kalı Ramiz'e müracaat. 2397 

2367 

Acele satılık arsa - Cebecide Atil
la caddeıinde 20 metre cepheli 452 
metre arsa münferit inşaat Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2382 

Acele satılık ev - Keçiörende as. 
falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bağlı 
tam konforlu ev ucuz fiyatla verilecek 
Tel: 1538 2386 

A r1•1• <::ıtılılr .. ._.. J"'"'A"''"'"'"' oku 
lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uygun 
fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 

Satılık arsa - Dcmirtcpenin en gü
zel yerinde 620 M2 Maltcpcdc 535 M:t 
arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 

2388 

Satılık - Fcnerbahçc Kalamış koyu 
sahilinde müfrez arsalar. 410 metre -
den 810 metreye kadar. Kızıltoprak 

Rüştiye sokak No. 47 Miço ya müra. 
caat. 2389 

Satılık Rodyo - Sekiz lambalı az 
kullanılmış bir atman radyosu ucuz 
fiyatla acele satılıktır. Yenişehir vali 
konağı karşısı No. 11 re müracaat. 

1 ş verenler : 

Tezgahtar ve tezgahtar yamağına 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayaya müracaat. 

2338 

Ortak aranıyor - Dört yol ağzın
da yevmi yüz lira satış yapan dükka
nıma tezgahtarlıktan anlar ufak ser -
mayeli ortak arıyorum. Yenişehir 

meşrutiyet caddesi Aydınlık bakkali-
yesi. Telefon 2538. 2356 

Çizme ahnacök 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye memur ve milstahdem • 
leri için yaptırılacak 92 çift çizme ve 

yedek pençeleriyle berarber on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen kıymeti {1622,50) 

liradır. 

3 - Muvakkat teminat (121,75) li -
radır. 

mektuplarını ~~muz 939 tarihinde 

14 de kadar vılayct makamına ver 
saat .. d 1 .• 

~~nisli~Mm~~z mubhllin~-------------------------------

tcslim edilecektir. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet 3 üncü mad -
dede yazılı ıaate kadar gelmiş olması 
ve artırma eksiltme ihale kanununa 
uygun olarak mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kiralık daire - Yenişehir Özenli 
sokak 4 No. Apartman birinci kat dai- 4 - Nümunc ve şartnamesini gör -

meleri veya gon erme erı ılan olunur. 
12521 

1 nşoat mü na kasası 
T rıc:elİ Nafm Müdürlüğünden: 

u Eksiltmeye konulan iş: Tunce-
l - ~ .. k 1 . . ı aycti Nazırnıye ış a ve ahırı ik-

Jı vı. şaatıdır. Bu işin keşif bedeli 
mal ın d 83 }ira ır. 
32653. :su işe ait şartname ve evrak 
2-

{2645) 12618 

İnşaat mü na kasası 
dır: K şunlar 'G'ksilttne şartnamesi astamonu Nafıa Direktörlüğün 

A - :ı:- den : 
rs ~ukavele projesi 
BC : :13ayındırlık işleri genel şart • 1 

.-. Kastamonu vilayet merkezinde 
prOJcsı mucibince yeniden inşa edil -

namesi mekte olan Adliye binasının 938 Y,Ilı 

Piyasa Kağıt T üccarlar·ına 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesinden: 

Cins, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin bir defada teslim 
alınmak üzere sipariş verilecek kırk ton ve daha fazla mik
tar piyasa malı muhtelif ambalaj kağıdı ve kartonlar için 
evelce on ton esası üzerine ilan olunan toptan fiattan yüz
de iki tenzilat yapılması tekarrür etmiıtir. Bu tenzilat 
1.7.939 tarihinden itibaren muteberdir. 

re No. 2 üç oda, hizmetçi odası, hol ve mck isteyenlerin her gün encümen 
saire tam konfor. Kapıcıya müracaat kalemine ve isteklilerin de 7. 7. 939 cu 

K
. k A . 2398 ma günü saat 10,30 da belediye encü • 
ıralı - tatürk bulvarı Ökmen . . 

Ap. 2. ci katta konforlu odalar 3 aylık menıne müracaatları. (2457) 12430 

veya tamamı devren senelik kiralık -
tır. Tel: 3792 2401 

iş arayanlar: 
Orta Ticaret mektebi mezunu ve 

Fransızca lisan ve muhabcratına vakıf 
tecrübeli bir muhasip iJ arıyor. Ulus
ta N. O. rumuzuna mektupla müraca • 
aL 2314 

Zayi - İzmir altıncı deniz tayyare 

taburu k~argahından aldığım terhis 

tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca -
iımdan eskisinin hükmU olmadığı ilan 
olunur. 

Mihalıcık kazası Çalçı köyünden 
Mehmet oğlu 322 doğumlu 

Ömer Gökkaya 



DİKKAT: 

F F ·R 
EN BİRİNCİ KAN, KUVVET İSTİHA SURUBUDUR 

.;;, _. 

FOSF ARSOL'u, bütün kuvet fUruplarından ayıran batlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvet ve lttah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğiinüz şekilde 
kabartma pullar ilave edilmittir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutuları tiddetle reddediniz 7239 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Okullan Satın Alma Komisyonundan : 

Erzakın adı Miktarı Muhammen Tutarı Muvakkat T. 
F. Kr. Lira Kr. Lira Kr. İhale tarih ve saati 

Ekmek 
Sade yal 
Kuru solan 
İnce tuz 

291000 Kg. 
29200 Kg. 
36100 Kg. 
10500 .. 

10.25 29827 50 2237 7 6-VII-1939 10 
2146 20 6-VIl-1939 10.30 

Salça 
Kun faaulya 
Pat te• 
1hlmıur 
Çay 
Nohut 
Barbunya 
Bulgur 
Vanilya 

3430 
13500 
36100 

20 
250 

5400 
7300 

.. .. .. 
" .. .. .. 

98 
7 
6.50 

?O 

30 
l4 
7 

90 
60 
14 
13 
11 
10 
25 

28616 
2527 
682 50 
$'1 

1029 
1890 
2527 

18 
900 
756 
949 
409 75 

49 
128 50 Kuru sarımsak 

Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 

3725 " 
490 paket 
514 Kg. 

57 .. 110 62 70 
31 .. 

2080 •• 
40 12 40 
15 312 1339 2 6-VIl-1939 11 

Kırmızı mercimek 1160 .. ıs 174 
Kimyon 20 .. 00 40 
Kakao 98 .. 140 137 20 
Konserve sebze 

(1 Kg.) 4150 Kutu 
Kuru bamya 350 Kg. 
Börülce 880 ,. 
Şeftali konserve 1410 Kutu 
Soda 17860 Kg. 
Zencefil 13 ,, 
Tarçın 18 ., 
Kahve 64 ., 
Salep 22 
Limon tuzu 40 ,, 
Kuru bezelya 1235 ,, 

Artırma, Eksiltme ve İhale 
1 - Yukarda adları yazılı e 

fiattan yükaek olduğundan, Ek 
dığından yeniden açık eksiltme. 

2 - Eksiltme Ankarada Bö 
yazılı gün ve saatlerde yapılaca 

3 - Şartnameleri görmek is 
de komisoyn katibine başvurma 

35 1452 50 
385 
132 
987 

1428 80 
26 
25 20 
96 
55 
44 

247 

17853 55 
nununun 40 ıncı maddesine göre 
ktan Sade yağa verilen fiat muhammen 
k, kuru erzak partilerine de talip çıkma
alınacağı 

Sanat Okulunda partilerin yanlarında 

r. 
enler Ankara Okullar Muhasebedliğin-

ı. (2640) 12615 

bile tesirini derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezinden : 
Sömikok kömürü alınacak 

Kurumumuz ve müesseselerinin kı,lık ihtiyacı olan azı 
500 çoğu 600 ton sömikok (Türk Antrasiti) kömürü kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11 temmuz 
939 salı günü saat 1 O da Çocuk Esirgeme kurumu genel 
merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 

Odun alınacak 
Kurumumuz ve müesseselerinin kışlık ihtiyacı olan 

150000 kilo kesilmit kuru meıe odunu alınacaktır. Eksilt -
mesi 11 Temmuz 939 salı günü saat 14 de Çocuk Esirgeme 
kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin kurum hesap i,leri direktörlüğüne müra
caat etmeleri. 

Kuru ot ahnacak 
Anakucağı müessesemiz ineklerinin kıtlık ihtiyacı olan 

(35) bin kilo ot alınacaktır. Eksiltmesi 11 temmuz 939 sa
lı günü saat 15,5 da Çocuk Esirgeme kurumu genel merke
zinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ku
rum hesap i,leri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 2381 

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''L. = -- -- = 
Ecnebi muhaberatına ; ------ -- -- -

§muktedir bir memur ve bir ~ - -- -----= -
§ daktilo aranıyor 
-- --

Lokanta ve Gazinoların 

nazarı dikkatine 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulitımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

İnşaat ilônı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden:· 

1.) l~~it:te yapı~acak Klor Fabrikası ile buna mütef erriğ it
ler vahıdı fıat esasıyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

İşbu inşaatın muhammen ketif bedeli 569.800.- liradır. 
2.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabitinde SüU:er Bank lnıaat ıu· 

besinden alınabilir. 
3.) Eksiltme 17 Temmuz 1939 pazartesi günü saat 16 da, An -

kara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4. ) - Muvakkat teminat miktarı 26.540.00 liradır. 
5.) istekliler teklif evrakı meyanına, timdiye kadar yapmıt ol

dukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik bir 
te,kilatı olup olmadığına, varsa kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalar ve 
malumat koyacaklardır. 

6.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank U
mumi Muhaberat şubesi müdürlüğüne teslim edilecektir. 

7.) Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıt 
olması lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan itiha
re alınmıyacaktır. 

8.) Banka bu inıaatı dilediii müteahhide vermek veya bu ihaJe .. 
den tamamen sarfınazar etmek hakkını muhafaza eder. 

(2649) 12621 
§ Fındık tarım satış kooperatifleri biri iğ inden . = --------------------------------------. --- ~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
§ Giresun'da Fındık Tarım Satıı Kooperatifleri Birliği lh- § -~ K U M Q C A K l A R J --== 
: racat servisinde çalıtmak üzere birisi Fransızca olmak üze. : 
: re İngilizce, F ranaızca ve Almanca lisanlarından en az iki- : _ : 
: sine vakıf ve ticari muhaberatı mükemmel bir surette idare : : Orman Çiftliği mıntakası dahilinde İstanbul boğazı civarındaki E 

edebilecek bir memurla aynı lisan şartlarını haiz bir daktilo : : kum ocakları 30-6-939 cuma günü saat 15 de Orman Çiftliği Müdü- : 

1 kt O 1 h 
- riyetinde arttırma suretiyle taliplerine kiralanacaktır. 2368 -

: a ınaca ır. cret eri e liyetlerine göre teshil edilecektir. _ : : - - - -
: Taliplerin nihayet 5 Temmuz 1939 tarihine kadar mek- : ~ O. Z. i. K. Orman Çiftlig~ İ ~ 
: tupla Giresun'da Birlik Umum Müdürlüğüne müracaat : - · -
: ederek tercümei halleriyle referanslarını bildirmeleri tah- E ""'l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır 
: sil ve hizmet vesikalarının suretleriyle birer boy fotoğrafı = 
: göndermeleri rica olunur. 2306 
................................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

lstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
goz mütehassısı ve Gülhane Hastanesı 
sabık goz bas muavini. Muayene: sa
bah : 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap kat: 1 1573 

Ti: 3592 __ _, 

Devlet Orman iş. 

Satlllk çam tomruğu 
Devlet Orman lıletmeıi Kara· 

bük Revir Amirliğinden : 

I 
Jyi İngilizce bilen 

Bir bayan - Müsait ıeraitle lngi 
lizce ders vermektedir. Pazardan ma 
ada öğleye kadar 3936 Telefona mü 
racaat. 2284 

Ki REÇ 
Kütahya namiyle maruf en yüksek 

randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec
nebiyeden ari (Mehmet Çavuş mal
ları) toptan ve perakende Sanayi cad
desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha -
san Baldudak Telefon 1423 ticaret. 
hanelerinde bulunur. Reklam ilanla
rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e- ı 
diniz. 2309 

ELEKTRİK TESİSATI 
Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden: 
işletmemiz tarafından Zonguldak' ta Kara don, Aıma ve 

Çaydamar mevkilerinde inşa ettirilmekte bulunan İtÇİ ya
takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin elektrik tesisa
tı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptı'rılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812,33 liradır. 
2 - Tesisata ait proje, ketif ve ıartname itletmemizden 

alınabilir. 
3 -Teklifle birlikte o/o 7,5 muvakkat teminat tevdi edi

lecektir. 
4-Tekliflerin 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 e 

kadar itletme umum müdürlüğüne tevdi edilmit bulunması 
meşruttur. 2347 

Cebeci Haıtaneıi -
Kulak, Burun. Boğaz milteha 

DOKTOR 

Şevket Husnü ı ar 

Si 
dersleri Dans 1-Karabük'te köprü ba!ında istif

Öğrcnmek isteyenlere müsait yer te mevcut (781) adet muadili (452) 
~e fiyat temin edilmiştir. Murac11al metre mikap (552) desimetre mikap 
mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna çam tomruğu açık arttırma ile satıla • 

2383 caktrı. 

YENi sus 
Adliye köte•İ ıarraf Hakk 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485. 16 2003 

Müjde 
EGE OTELİ 

Sait Gemalmaz idaresinde mu 
kemınel konforlu olarak açıldı 
Müdafaai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli kartıaında 2190 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6431 

lmtiyu aahibi 
lakender Artun 

Umumi neıriyatı idare eden 

Yuı lıleri Müdürü 
Mümtaa Faik FENiK 

ULUS BuımeYi ANKARA 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuı 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze -
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait utıı prtna -
mesi Ankara'da orman umum müdür • 
Jüğünde Ankara, htanbul orman çe • 
virge müdürlüklerinde ve Karabilkte 
devlet orman işletmesi revir amirliğin 
de görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(13) lira (65) kuruştur. 

5 - İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 4. 7. 939 günü saat 14 de Ka
rabük'teki revir merkezine müracaat • 
lan. ,(4332/2438) l241i 

BU GON 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 

Bu gece 21 de Açık Hava 

BU GECE 
İki fil mbirden 

1 - MOTONUN YEMiNi 
2 - KARA MAÇA ÇETESİ 

Gündüz : iki film 

1 - Dag kıralı 
2 - Şemsiyeli Canavar 
Seanslar : 14,30, - 16,30 • 18,30 

Gece 21 de 
Halk matinesi 12,15 de 

RlNTINTlN 

BUGÜN BU GECE 
Fransızca Sözlü büyük komedi 

Kibar Garson 
Gündüz iki film 

1 - Kibar Garson 
2 - Lüks hayat 

Seanslar : 

12 - 14 - 16 • 18 - Gece 20,30 da 

Sinemasında Radyo Kıraliçesi Shirley T emple 



nazariyeleri 
Ve 

unya ile İtalya'nın 

k ~ark'ta meni aatleri 
A~arla İtalyanla • 

tın "ırk" marşları 
IÖyleınt]erini, Gobineau ile 
Vacher d ı..apouge'un dok 
trinini bi~ din mertebesine 
çıkal'nıalarını, aynı zaman -
da • ınu ~kat bazı kazanç 
lar temi" edecekleri ilmi · 
diyle • :- şarkta kendi 
ırklarına kartı sarı ırkın 
mudaf,..,_ 111 yapmalarını, 

-.ı 1 . 
Avrupa tılCnfaat erı zara. 
rına Panatyacıların men . 
featlerı' ıuzrnet etmeleri· 

ne b" 
ni gönnek 1ıoş. ır şey mi 
dir? ... Boyle ~.ır .. dur~?1· i
çinde yu,clüg.u~~z ~uya • 
nın derecesini gosterır. 

Pek zorda kalınca Al 
nıanların ftalyanlardan da. 
ha nıazur oıdu~ları ileri sü 
rülebilir çunku uzak §ark· 
ta sahip '0ıöuk~an müesıe . 
leleri kaytıetmış oldukları 
için As~ koğulmuı bir 
devlet v;sıyetinde hulun • 
nıw<d ,,,-. Fakat bu gö
-u;·;~~)dit· Hakikatte, al
manlar ~yanın bu kıs. 

d 
.,ııhassa çinde .. 

mın av• • mu 
b. .k.'tııldı menfaatlere 
ım 1 r Bu 

sahiptir<f": Al ' 0 kadar 
c1oğrud"1 rnanya, ken-
4iıini ~yaya bağhyan 

ı talara rag· men, 
rem jJıf 
ile :~ ıyaçlarını ik-

ınaiae n durmanuştır. 
Hatta harbin ilk zamanla • 
rında, Çinlilerin ıtratejlk 
hareketlerini alman zabit • 
leri sevk ve idare etmişler
dir. 

i talya'nın uzak prk-
ta takip ettiği Av. 

rupa aleyhtarı siyasete (Ja
ponları İngiltereye ve bize 
ka11ı fena muameleye teı. 
vik eden odur) gelince, o. 
nun durumu büsbütün in 
sicamsız bir teydir. Çünkü 
İtalya galipler zümre • 
sine mensuptur. Uzak prk 
ta onun da büyük menfa • 
atleri vardır. O da çinde 
hususi imtiyaıo:lımbn iwnfa 
de eder. İki seneden futa 
oluyor - 13 mayıs 1937 de 
Kont Ciano Faşist mecli 
sinde söylediği bir nutuk . 
ta töyle diyordu: "Çin 
cümhuriyelti ile aramızdaki 
münasebetler büyük bir sa
mimiyet havaıı içindedir. 
Uzun zamandan beri Çinde 
takip ettiğimiz sıkı itbir • 
liği siyaseti teıbit edilmiı 
programa uygun olarak da
ha inkişaf etmiıtir, ve bu 
memlekette sahip olduiu 
muz menfaatlerin hacını 
memnuniyet \'erici bir ri • 
tilDle artmaktadır. Bir müd 
dettenberi Çinde faaliyet . 
te bulunan deniz ve hava 
italyan miıyonlarına mali 
karakter de aynı derecede 
mühim bir uçüncüıü eklen· 
mittir ..... Vı .. '' 

Çin cümhuriyetinin bu 
kadar lehinde olan bu be _ 
tyanattan iki ay ıonra, J a • 

ponya Çin'de askeri hare • 
ketlere girişiyor ve İtalya 
bu devletin hareketini, o • 
nunla hususi anlaşmalar 
aktedecek derecede tasvip
ediyordu. 

Bu kadar tezatlar, an-
cak gurur reaksiyon

larına veya geçici entrikala 
ra itaat eden siyasetleri bu 
kadar biçare ıeyler uğruna 
devamlı menfaatlerini ve 
ırki vazifelerini feda eden 
memleketlere ergeç paha -
lıya mal olacaktır. İtalyan· 
Alman manevralarının is 
ter istemez tahrik edeceği 
Panasyacı ihtirasların bo -
§anması karşısında A vru -
padaki kavgalarımız mana· 
sız aile kavgaları gibi kala
cak, ve hatta Almanya ve 
İtalya da dahil olmak üze
re, her kes bunun zararım 

çekecektir. Lord Stoddard 
"renkli milletlerin çağlı • 
yanı,. ndan bahıeden meı • 
bur eserinin sonunda der· 
ki : "Hiç bir yerde beyaz 
renkli ile rekabete girite • 
mez; her yerde 13rk garp • 
ten daha ucuza geçinebilir. 
Müdhiş hakikat şudur: bü· 
tün beyaz ırk içtimai kısır· 
lığa ve renkli ırklara yerini 
terk etmiye mahkfundur . ., 

Her §eyin bir ters, bir de 
yilzü olduğu için, bizim di
diyeceğimiz ıudur ki, Al· 
manya ve İtalya uzak prk
ta beyaz ırk mesuliyeti his· 
ıini kaybetmitlerdir, buna 
mukabil Birleşik devletler 
bu husustaki mesuliyetleri
ni günden güne daha iyi an 
lamaktadırlar .. Müdafaa e· 
dilmeıi llzım geleni müda
faa için batka bir grup te
tekkül etmektedir. 

Wladimir d'Ormesson 

Harple .... 

Bükretten yazılıyor : 
·Bir harp ve dolayısiyle 

bir seferberlik illnı takdi • 
rinde romen gençliğinin 
göreceği vazife ve hizmet -
ler hakkında batbaltan Ka -
linesku ile general Teodo· 
resku bakanlar heyetine bir 
rapor vermiıtir. Bunun U -
zerine bakanlar heyeti, kı· 
ral tarafından imzalanan 
bir kanun tanzim etmiıtir. 
Bu kanuna göre, umumi se 
ferberlik halinde, gerek kız 
ve gerek erkek 7 den 18 ya
tına kadar bütün gençler 
hizmet göreceklerdir. 

Romen gençlik teşkili -
tı, bu gençleri yaı ve kud • 
retlerine göre muhtelif biz 
metlere verecektir. 

Bu kanun, bilhassa genç· 
lerin endüstri ve ziraat it -
!erinde hizmet görmelerini 
derpiı etmektedir. Romen 
gençliği, hava taarruzları -
na kartı korunma itlerin -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Akdeniı'de Türkiye biıimledir 
• 
ı talya'nın şarki Akdeniz'e sağlam surette yer-

leşmek arzusu yeni değildir. 
Hemen harpten sonra, Roma, balkının rum olma

sına rağmen, on iki adaları ilhak etti. Böylece ltalya 
tayyareler ve denizaltılar için mükemmel bir üs vazi
fesi gören bir çok adalara hakim oldu. 

Modern bataryalarla teçhiz edilen on iyi ada ve bil
hassa Leros adası, top menzili dahilinde olmasaydı, 

Türkiye ve Yunanistan'a kaqı tehlikeli bir üs olabi
lirdi. Bununla beraber bu adalar tecavüzkar bir ltal
ya'nın elinde tehlikeli bir silah olacaktır. 

192J de iktidar mevkiine gelir gelmez, Duçe Kor
fu'ya yerleşmek suretiyle şarki Akdeniz'deki ita/yan 
hazırlıklarını tamamlamak istedi. lngiltere işe karış
tı. lyoniya adalarını Yunanistan'a vermiş olan oydu. 
Bunu ltalya oraya yerleşsin diye yapmış değildi. Ro
ma boyun eğmek ve adayı Yunanistan'a terketmek 
mecburiyetinde kaldı. 

ltalya Arnavutluk'u almıştır, fakat orada Korlu a
dası bir mania halinde karşısına çıkmaktadır. Bir in
giliz • yunan anlaşması sayesinde bu ada İngiliz do • 
nanmasını kabul edecek surette hazırlanmıştır. 

Şarki Akdeniz'de, muhtelif stratejik durumlar a
rasında muayyen bir muvazene görülmektedir, lngil
tere ile Fransa'nın Yunanistan ve Türkiye ile imzala
dıkları pakt bu muvazeneyi kuvetlendirmiştir. 

ltalya boğazları tehdit etse bile onlara hakim de
ğildir. Bu mühimdir, çünkü, bence, Rusya ile akdedi
lecek pakt, Karadeniz'den onunla irtibat tesis etmek 
mümkün olmadığı lakdirde hiç bir kıyme_t ifade et
mez. 

ltalya Çanakkale'ye yerleşmeye muvaffak olsay
dı, dar Kronştad penceusi de Almanya'nın kontrolü 
altında bulunduğu için, Sovyetler birliğiyle Avrupa'
nın rabıtası kesilmiş olurdu. Ancak uzun yollardan 
dolaşmak suretiyle Rusya ile temas mümkün olurdu. 

Çok şükür ki, İngiliz diplomasisi Türkiye'yi de
mokrasiler cephesine getirmeye muvaffak olmuştur. 
Unutmıya/ım ki Montreu:r konferansı Ankara'ya bo
ğazları tahkim etmek ,harp zamanında canı istediğine 
boğazları kapamak ve açmak hakkını verir. 

Türkiye'nin hakimane hareketi sayesindedir ki şar
ld Akdeniz ltalya'nın nüfuz inhisarından kurtulmuş
tur. Ona minnettar olalım, çünkü Türkiye baı/ca tür
lü hareket etmiş olsaydı, yalnıs Rusyayla değil, Ro
manya'nın limanlariyle de irtibatımız lcesilirdi. Bülı
r•t'• •nc.tk Yunttni.,•n ~~,1 ... :r,tı._rınJ,iU•ıU 

Hiç şüphesiz Arnavutlulc'un işgali, Balkan antamı 
izası olan Türkiye'nin bu müspet hareketinde çok 
dahli olmuştur. Bu itibarla bu işgal ltalya'nın nyasl 
bir gafı olmu§tur. 

Boğazların bekçisi bizimle oldukça korkumuz yok-
tur. Emile Roche La Rlpubligue 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
de, sosyal müesseselerde 
faal olacaktır. 

Bu kanunun entresan o -
lan noktalarından biri de, 
romen gençliğinin, bir harp 
halinde ayrı ve müstakil 
bir kuman/iası olacağı ve 
bunun da doğrudan doğ -
ruya müdafaa bakanının 
emri altında bulunacağı 
keyfi yetidir. 

Romen hükümetinin çı -
kardığı bu kanun, bir harp 
halinde romen gençliğinin 
göreceği iıleri bütün tcf er
ruatiyle tesbit etmiş olan 
ilk kanundur. Bu kanun 
aynı zamanda, romen dev -
Jet geaçliğinin otoriter ka-

rakterini yeniden belirt -
mittir. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

Napolyon'un 37 

mektubu yarım 

milyon frank 

Paris'ten yazılıyor : 
Napolyon'un geçenler· 

de bulunan 37 mektubuna, 
burada yapılan bir arttır-

karak hırsızlık sahnesini tasarlamıya 
çalıplım. 

MAYi SU 
Maykıl: 
- Kızları da bir yana bırakabiliriz, 

dedi. Biri Klodia'nın kabahatli olması 
ihtimalini ileri sürecek olursa boynu· 
nu koparırım. 

Yazan: llajor WREN 
Gidin de müşveret L 

ıordu. 

- 25 - Digbi devam tti : 
- Ben de lsobel'den ıüphe edecek 

olanın boynunu koparırım. diye hayk d .. urun, reziller 1 
ır ı. 

- Git yat, ko k 
ki anahtarı bak r unç, hem unutma 
Defol. ır kutuda bulacaksın. 

- Acaip it. ya mücevher yarın da 
yerinde olmazsa! 

İsobel'i dütünerek: 
- Bu bir an bile akla gelemiyecek 

kadar inanılmaz bir fikirdir. 
Aucustos: 

- Anahtarı kimin almıy ld"ğ' . 
•iirmek için bilt"" a ge ı ını 
jım, diyordu. un gece holde kalaca-

llaykıl yan &özle ban 
- Seni orada b a baktı : 

cağım. uluraanı tokatlıya . 

- Ben buradan a 1 
verdiğim takdirde ıJ: ~ya karar 

Augustoa ritme e IZacalc? 
Digbi söylenıyordu :Y hazırlanırken 

- Bu sümüklü böcek d 
.. reket ediyor. e ama yavq 

Ben A~gustos'a bakarak: 
- Hahne bakılırsa masuma be 

ydodr'. yahut da pek mahir bir aktördnztıı. 
e ım. r, 

b' Holden geçerken, uyuklamakta olan 

ıoır upga bonıvar dedik, ve cigara aa 
nuna ·· u • got ren koridora girdik. 

aı Bi: kanapelere ~turup pipolarımı • 
çı •rırken, Maykıl: 

- Çocuklar, ne diyorsunuz? diye 

Digbi piposunun dumanını havaya 
savurarak: 

- Acaba polise haber verir mi? de
di. 
Maykıl: 
- Bunu dütünmek bile istemem. 

Burada dolapn ve herkesi istintak e
den bir sivil memur tasavvur et 1 

Digbi: 
- Ne gülünç ıey, dedi. 
- İyi ki upklar bu ite karıımadı • 

lar. 
Maykıl: 

- Teyzenin dediği gibi, biltUn bun· 
lar pek bayağı ıeyler. 

Ben ilive ettim: 
- Teyze için de pek mahzurlu, mil· 

yon meselesi de üste caba. 
Digbi: 
- İnsanların terefinden fÜphe ede

ceğim geliyor, fakat, her haMe yarın 
mücevher yerinde olacaktır. 

- Bütün kalbimle temenni ederim. 
Maylal'la ben tekrar bakıttık. 
Dicbi dedi ki : 
- Teyze ile papaaı ~ir kenara hıra-

- Gustos'un bir ıeyden haberi yok. 
Yalnız maıumiyetinden ıüphe edil
mesidir ki ona bize meydan okumak 
cesaretini vermittir. Kabahatli olsay
dı, uyaal, geveze ve mütevazi davra· 
nırdı. 

Digbi: 
- Zannederim ki, haklısın, G~el, 

dedi. Hiç bir ıey haksızlık kadar acı 
değildir. Hem Gustoa Jnymetli bir tc· 
yi çalıp saklamayı beceremiyecek ka
dar ahmaktır. Eğer çaldıysa yakutu 
bu gece yerine koyar. 
Maykıl: 

- Kabahatli defildir, dedi. 
Tekrar biribirimize bakıttık. 
- Şu halde üçümüz kalıyoruz. 
- Evet. 
Digbi Maykıl'a: 
- Ağabey, beni hesaptan çıkar, de

di; bu suretle iki kiti kalır. Haydi üs
tümü aramakta tereddüt etme. Kendi 
üstümüzü aramadan Gustos'u aradık. 
Böyle hareket etmek daha adiline o • 
turdu. 

miştir; mektupların çoğun

daki metin on aatırı bile 
geçmemektedir. Ancak, bu 
kısa mektuplar, Napolyo
n'a dair hatıralar arasında 
en büyük nedretlerdendir. 
Bu mektuplar büyük bir 
mahremiyetin ifadesi oldu 
ğundan, hepsini de Napol
yon kendi eliyle yazmış

tır; bunların metinleri, 
Napolyon'un, Josephine de 
Beauhornais' ten ayrılma

sından duyduğu ıstırabı u
nutmak maksadiyle başla
dığı ve bugüne kadar bilin
miyen bir aşk macerasını 

ifıa etmektedir. 
Bir aile arşivinde bu· 

lunmuı olan bu mektuplar, 
bizzat sevgiliye değil, Na· 
polyon'un kız kardeşi 

Prenses Pauline Borghese
ye yazılmıştır. Napolyon'· 
un kız kardeşi, karısından 
ayrıldıktan sonra ağabey· 
sini teselli etmeğe çahş

mıt ve aslen bir italyan o
lan madam de Mathis ile 
onu tanıştırmııtır. 

Bu mektuplar, sevgilisi
nin soğukluğundan, bit
mez tükenmez kaprislerin

den kız kardeşine şikayet 
eden, ıükunet içinde bir 
saadet ve hakiki bir şefkat 
arı yan Napolyon'un hisle· 
rine tercüman olmaktadır. 

Bu mektuplar arasında 
en enteresan olanı tabia· 

tiyle en yüksek fiyata ~ • 
tılmııtır. Meseli, içlerinde 
bir kaç satırlık bir mektu
ba 26,000 frank verilmiı

tir. Uç satırlık bir mektup 
10,000 franga, altı satırlık 

bir mektubu 16.000 franga, 
diğer altı satırlık bir mek-
.... ı... ... ··c .ıs,aco l'"""',,a-

tılmıttır. 

Napolyon'un bu kısa 

mektuplarına verilen ya
rım milyonun yarısından 

fazluını bir ingiliz kollek-

siyoncuau ödemittir. 
Doyç~ Alg~m•yn~ S•ytung 

Japonya meydan 

okumakta 

devam ediyor ... 

Times guctesi yazıyor: 

Japonya, bir kaç hafta • 
danberi uzak §arkta ingi • 
lizlere meydan okumakta 
ve Çin'deki ingiliz mena -
fiini tahrip gayeıini takip 

eder görünmektedir. Eğer 
Japonya, bu meydan oku • 
masında devam edecek o
lursa bu meydan okuma
ya mukabele edilecektir. 

Japonya, iktısadi bir 
tazyik ile pek mükemmel 
yaralanabilir. Henüz yeni 
ihdas edilmiş olan sanayii 
ecnebi idhalitına tabidir 
ve bu idhalatın mühim bir 
kısmı İngiliz imparatorlu
ğunun muhtelif aksamın • 
dan yapılmaktadır. Japon 
ordusu, Asya kıtasında 

muhtelif müşkülata maruz
dur. Bununla beraber ja
pon hükumetinin işleri 
fazla ileri götürmiyeccği· 
ni tahmin etmek icap eder. 
Şurasını da ehemiyetle 
kaydetmek lazımdır ki, bir 
harp vukuunda Japonya'· 
nın büyük aeyrisefain hat· 
lan muhataraya maruz ka
lacak ve bu neticeyi elde 
etmek için halihazırda u
zak 13rkta mevcut hava ve 
deniz kuvetlerinden fazla 
kuvetler istimaline ihtiyaç 
hasıl olmıyacaktır. Bun • 
dan başka Çin ile Japonya 
arasındaki münakalat ta 
kolaylıkla sekteye uğratı -
labilir. Bir hal sureti bu -
lunacağım kuvetle ümit e
diyoruz, fakat ingiliz hal
kının sabrı tükenmez de -
ğildir. 

İtalyan gaıeteleri 

franstılara hii<um 

ediyorlar 
Romadan yazılıyor: 
ltalyan gazeteleıl _ ... 

günlerde Franaa'ya karıı 
gayet şiddetli bir dil kul • 
}anmaktadır. 

Buna saik olan ıey de, 
fransız topraklarında yaıı

yan italyanlara ''artı siı· 

tematik bir surette yapıl· 
makta olan tazyiktir. Ta· 
bii, bu hadiseler, İtalyan: 
tarın Fransa'ya karşı ta· 
kınmakta oldukları tavra 

da tesir etmektedir. 
İtalyan gazeteleri, fran

sızların bu hareketlerine 

bir tahrik gözü ile ~kmak 
ta ve İtalya'nın "italyan a· 
vı" na sabır ve tahammül 
edemiyeceğini yazmakta • 
dır. 

Roma mahfilleri, fran· 
sızların, Daladiye'nin meş
hur "hayır" ından, timdi 

(_R_A_D v_o_) 
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Radyo Dıfiızyon Poıtalan 

TÜRKiYE R•dyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 KcıJ120 Kw. 
2'. A. 0. 

19.74 m. 151115 Kel./ 20 Kw. 
7°. A.P. 

31.70 m. 94~5 KcıJ 20 Kw. 

ANKARA 
CUMA - 30-6-1939 
12.30 Proıram 
12.35 TÜRK MÜZİÔİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve ;meteoroloji haber -
leri 

13.15 • 14 MÜZİK (Karııık 
proıram • Pi.) 

19.00 Program 
19.0S MÜZİK ( Melodiler • 

Pi. ) 
19.15 TÜRK MÜZİÔİ (Fasıl 

Heyeti ) 
20.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteorolojı haber • 
!eri. 

20.15 Konu$111a (Haftalık spor 
servisi) 

20.30 TÜRK MÜZİÔİ (Saz e
serleri beste, semai ve ıar • 
kılar) 

21.10 Konuşma 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Orkestra proıramının 
takdimi • R. Strauss ve eser • 

!eri hakkında 
21.45 MÜZİK (Radyo orkeı • 
trası - Şef: Praetorius) ~ 

1 - Rıchard Strausı - Se -
renad 13 nefesli saz i • 
çin, op. 7 

2 - Richard Strausa • "Le 
bourceois Gentilhom • 
me", siıit Orkestra ıçin, 
op. 60. 

a) 1 inci perde uverturu 
b) Menuet 
c) Eskrim hocası 
ç) Terzilerin sahneye çıln-

tı ve dansı 
d) Lully'nin Menueti 
e) Courante 
f) Kleonte'nin sahneye çı • 

kışı 
ı) 2 inci perde üverturu 

(İntemıeızo) 
h) Ziyafet (Ziyafet muzi • 

ci ve ahçı yamaiının 
dansı) 

22.JO MÜZİK (Opera prkıla. 
rı ·Pi.) 

şimali Afrika'da İtalya a · 
leyhtarı bir politikaya geç 
tiğine i13ret ediyorlar. 

Buna delil olmak üze
re, parlamento encümeni
nin, 1896 Tunus anlaıması
nı feshetmek hususundaki 
kararı gösterilmektedir. 

Halbuki, vaktiyle ya-
pılmıı olan bu anlatma. 
Tunus'ta yatıyan italyan
,lille& ıı.oyaıuz ve pnau. v 

larak milliyetlerini muha • 
faza etmek imkanını emni
yet altına almıştı. 

İtalyanlar tarafından 

artık meriliği tanınmıyan 

1935 tarihli italyan - fran· 
sız anlatmaaı bile, 1965 yı

lına kadar İtalyan milliye
tine ait hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu hükümler 
zaten İtalyanlar namına ya 
pılan bir taviz demekti. 
Fakat bugün Fransa, mu
kabil bir fedakarlıkta bu
lunmadan 1896 anlaşması -
nı feshetm"tge kalkarsa, bu 
hareket, hiç bir fransız hü 
kümetinin mesuliyetini Ü· 

zerine alamıyacağı bir mey 
dan okuma olacaktır. 

Bu mülahaza iledir ki, 
Roma, franıız hükümeti· 

23.00 Son ajanı haberleri, d • 
raat, esham, tahvılit, kam • 
bıyo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.SS • 24 Yarınki procram. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER ı 
19.45 Sofya - 20.15 Mılino, 
Berlın - 20.55 Beromunıter 
- 21 Milino 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER : 14.10 Ş·~tgart - ıs.ıs 
Hamburg - 15.45 London • 
Recyoonal - 19 Ştutcart -
20.15 Munih, Sarbruk - 21 
Pariı P.T.T., Prac, Roma, 
Varşova - 21.30 Droytviç -
23 Ştutcart. 

ODA MUSİKİSİ: 17.30 Praı 
- 18 Ştutgart - 18.20 
Laypzig - 19 Breslav - 23 
Doyçland Zender. 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 
Laypziı - 15.45 Pariı • P. 
T .T. - 16 Munih - 17.25 
Ham bu re - 17.55 Mili.no 
- 18.30 Kolony• - 19.U 
Bruksel - 19.30 London -
Recyonal - 21,lS Koniıs • 
berı. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v. 
s.): 5 Frankfurt - 6.30 Kö
niııberg - 12 Breslav, 
Laypziı, Münib - 16 Bres -
lav - 19 Berlin. 

ORG KONSERLER! VE KO· 
ROLAR: 15.30 15.30 Viyana 
- 18.15 Konigsberı 

HAFİF MÜZİK : 16 Frank • 
furt - 18 Berlin, Hamburı 
- 18.45 Viyana - 19.10 Mu. 
nih-20.10 Kolonya -20.15 
Breslav, Viyana, Hamburı. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştıitıart - 20.50 Budapeıte 
(Sıran Orkeıtraıı) 

DANS MÜZtôt: 20.30 Mon. 
pelye - 20.45 Tuluz - 20.20 
Roma - 23.30 Viyana, 
Droytviç, Pari1. . 

Strauss günü 
Meıhur Bestekir Richard 

Strauu'un (75) ınci yıldonu -
mu münasebetiyle Radyo or • 
kestrasının 30.6.939 tarihinde 
uat (21,45) de vereceii radyo 
koonıerinden evel Ar ıenel 
direktorliıgıi 1ube mudurlerin· 
den Vevad Memduh Richard 
Strau11'un hayat ve eserleri 
hakkında radyomuzda konuıa
caktır. 

nin, parlamento encümeni
nin kararına iştirik etmi
yeceği ümidindedir. 

"Resto del Carlino", İ· 
talya buna asla müsaade et 
miyecektir, diyor. Zira, İ· 
talya bu takdirde 100.000 
İtalyana kartı hazırlanan 
bir ıuykast karıısında bu
lunacaktır. Her halde, 
fransıZ'1ann yaptıktan bu 
o •.a.r.İlAJ" .et- (ffl dU• 

zeltmeğe hizmet edecek 
mahiyette değildir. 

Fast'an son gelen ha· 
berlere göre, 400 İtalyan a· 
ilesi, f ransızlaıtırılmaktan 
yakalarını sıyırmak için 

Faa'ı terketmittir. "Gior· 
nale d'İtalia" gazetesi, 
fransız ajalannın, bir harp 

halinde İtalyanların mu
kadderat meselesini ileri 
sürerek tehditte bulunduk
larını ve bu suretle beyan
nameleri imza ettirmekte 
olduklarını yazmaktadır. 

Aynı gazete, harp hatlar 
batlamaz, İtalyanların ka
dın ve çocuklariyle birlik
te hapsedilecekleri kamp· 
ların daha şimdiden hazır
Janmıı olduutnu da yazı • 
yor. 

Maykıl bu fikri beğenmedi: dedi. teyze suçluyu meydana çıkarmak için 
parmak izierini mi tetkik ettirecekti? - Doğru ama, pek haysiyetıiken ve 

lüzumıuz bir ıey olurdu. 
Digbi gülerek: 
- Gustoı da böyle dütünür görünü-

yordu. 
- Demek ikimiz kalıyoruz, Con. 
- Evet, senle ben, Güzel. 
- Mavi su'yu ben almadım. 
Maykıl: 

- Ben de almadıın, dedi. 
Digbi: 
- Öyleyse havaya uçtu; dedi, bana 

kalıraa Gustoı çalmıı olacaktır; fakat 
ne de olsa yakut bu gece yerine kon
malıdır. 

- Bekliyelim ve dinliyelim, biri 
h9le girecek olursa salon kapısı gıcır
d\yacaktır. 

- Hayır buna imkan yoktur. 
- Neden olmasın? 
- Neden mi, abdal? Fakat bilmiyor 

musun ki ... Yani demek isti orum ki ... 
Ne ehemiyeti var, teyzen itine ka
npnaya hakkımız yok. Suçluya bir 
fırsat vermek istiyorsa. .. 

Maykıl'ın dili dolqıyordu. Dig
bi'ye döndü. 

- Sen de benim fikrimde defil mi· 
sin, Dig? Bütiln gece ayakta durmak 
istiyen ahmak bunu yapmakta ser • 
besttir ; bana gelince, bugünlük bu ka
dan yeter ... Benimle gelen var mı? 

Eaniyerek ayağa kalktı. 
- Anahtarı aaklaaaydık ne güzel 

bir muziplik olurdu. 
.Maykıl: 

- Budalalık etme, yulıcan çıkalım, 

Yatağa girmek benim için uyumak
tan daha kolay oldu. Başım pek ağır· 
laşmıı olmasına rağmen, uykum gel
miyordu. Maykıl'ın şerefsiz bir hare
kette bulunmaıına ihtimal vermiyor • 
dum. Kendimden şüphe etmeyi tercih 
ediyordum. 

Saatlerce müddet bütün imkanları 
tasarladım. Tarif edilmez derecede a
sabiyet içindeydim. Nihayet kendimi 
topladım. Her· ıey düzelecekti. Bu o· 
yunu oynamış olan yakutu yerine 
koymuı olmalıydı. Şimdi muhakkak 
orada olmalıydı. Neden gidip hakika
ten böyle olup olmadığını görmiye -
yim? Bu kısa gece gezintisi belki uy
kumu getirirdi. 

Yataktan atlıyarak robdöşaınbrımı 

ve terliklerimi geçirdim, bir mum yak
tım ve hole indim. 
Bakır kutu tominenin üzerinde du

ruyordu, fakat anahtar kutuda yoktu. 
İki ııktan biri : ya teyze anahtarı ku· 
tuya koymamıttı, yahut da biri onu o
radan almııtı. 

- Yoksa bu Leydi Brandon'un ka
bahatliyi yakalamak için kurduğu bir 
tuzak mıydı? Mümkündü 1 Eğer hal 
böyleyse, ben bu tuzağa körü körüne 
dütmüftüm. Tuzak kapanmadan be· 
men buradan sıvıtmalıydı. Her halde 
Patricia teyze içerde gözetlemekle 
metguldü. 
Minbız fikir. 
Holden geçerken, kutunun parlak 

bakırı parmak iaJerini mükemmelen 
hıfz edebilecefi aklıma geldi. Acaba 

Bu pek imkansız bir ıey gibi görü
nüyordu. Mavi su bir hırsız tarafın • 
dan çalınmış olsaydı böyle bir fikir 
ancak o zaman teyzemin aklına gele • 
bilirdi. Fakat ya, fevkalide bir hal o
larak, teyze bir tuzak kurmak istemiı
se, o zaman parmak izlerim tanıtacak
tı. 

Yarım dakika sonra hole dönünce 
bana doğru gelen birini gördüm. Elin
de ııık yoktu; ben, elimdeki mumun 
aydınlığı yüzünden tanılabilirdim. 

- Nasıl 1 Gustoa, dedim, bu sabah 
pek serin değil mi? 
Ağabeyimin sesi 10rdu: 
- Anahtarı mı arıyorsun, ConP 
Derin bir hüzünle: 
- Sen misin, Güzel? dedim. 
Sanki üstümden bir tiksinti dalgaa 

geçmişti... Güzel, muhteşem kardeıim 
bu derekeye mi düpnüştü? 

- Gecen hayrolsun ! 
Ve yoluma devam ettim . 
Küçük bir gülütle Maykıl tashih et

ti: 
- Yahut da sabahın hayrolsun: ve 

uzakla§tı. 

Bir kibrit çaktıiını ipttim. Anah • 
tarın kutuya düterken çıkardığı sesi 
duydum, sonra kutunun kapağı ka • 
pandı. 

Gürültü etmemeye dikkat bile etme
den likayıt bir tavırla anahtarı kutu• 
ya atmııtı. 

(Sonu var) 



DUNYA HABERLERİ 
Rus-Japon tayyare harbi 

Birkaç gundenberi, uzak tarktan 
gelen haberler, Sovyetlerle Japon• 
lar arasında çok tiddetli bir tayya -
re harbinin devam etmekte olduğu
nu bildirmektedir. Her iki kaynak
tan da verilen malümata göre, 
Moqolialan hududundaki bu harp 
birkaç hafta evel baılamııtır. Yani 
japonlann Tiençin'deki İngiliz im· 
tiyazlı mmtakasına karfı taarruza 
geçiıleriyle birlikte batlamıı bir ha· 
reket olmalıdır. 

Fransız gazetelerinin haberleri B. Köseivanof Berlin'e 
3 temmuzda gidecek 

Danzig'te vaziyet 
yeniden karışıyor 

Sofya, 29 a.a. - B. Köseivanof'un 
bir kaç aydanberi mukarrer olan Ber • 
lin seyahatinin tarihi temmuz başlan -
gıcı olarak tesbit edilmiştir .. Başve • 
kil, 3 temmuzda Sofyadan ayrılacak -
tır. Mumaileyh, Berlindc üç gün ka -
lacaktır. 

Bu n1usademenin inkiıafı hak· 
kmdaki LulUınat ancak resmi ja
pon ve Scwyet kaynaklarından ve· 
rilmektedir .. Tıpkı geçen sene Çan· 
kufen müsademesi hakkındaki ma· 
lumat gıbi. 

Alman subay ve ıief erleri Danzig 
gönüllü kıtalarına kaydolunuyorlar 

Bir ltalyan filosu 

Barselon'a geldi 
Paris, 29 a.a. - Bu sabahki gazeteler Danzig meselesi hakkında tef -

sirlerde bulunuyorlar. Maten gazetesi diyor ki : 
Barselon, 29 a.a. - Duque di Abruz

zi Garibaldi kruvazörlerindcn ve yedi 
torpido muhribinden mürekkep olan 
italyan filosunun birinci fırkası, zi -
yaret için bu sabah buraya gelmiştir. 

Sa itibarla haberler biribirinc 
uymamaktadır. Esuen Çankufen 
hidiseainin de nasıl çıktısı, musade
mede kimin zafer kazandığı ve ni -
hayet meselenin nasıl halledildigi 
bugüne kadar maliim değildir. Ja
ponlar, Sovyet taaTTUzmaa uğradık· 
lannı, bu taarnızu defettiklerini ve 
neticede istedikleri topraklar elle
rinde kaldıimı iddia etmektedirler. 
Sovyetler :iae, japonları kanlı zayia
ta qrattıklannı ve netı:cede kendi 
noktainazarlarmı kabul ettirdilde • 
rini aoyluyorlar. 

"'Oldukca miihim miktarda alman subay ve neferinin Danzig"deki gö
nüllü müfrezelerine kaydedildiği ve mühim miktarda silah ve mühim -
mat sevkiyatı yapıldığı itiraz götürmez bir surette sabittir . ., 

. , ..-~--~------------·----------~---~------------~ Figaro gazetesine gore, Danzıg ege 1 

Ba Mooıolislan müsademesi de 
biru Çankufea hadiMsine benzi
yor. Fakat vazıyeti anlamak için ha
dise hakkında verilen mütenakız 
111aliimattan ba ka dikkate almacak 
noktalar vardl1': evela Monıolis
tan'ın vaziyeti nedir? 

Bu memleket iki kuuadır:• İç ve 
dıı Monıolistan. Mongollarla sakin 
olan hu iki memleket bin sene ka • 
dar evel, Çia'in, daha doğrusu o za· 
manki Çin imparatorunun hüküm
ranlıgını tanımııtı. Monıollar, Çin 
ile olan munasebetlerinin, Mançu 
sulalesine mensup olan hükümdar 
ile aktedilmit bir mukanleclen iba· 
ret olduiunu iddia etmitlerdir. Bi
naenaleyh 1911 senesinde Mança 
aülalesi iskat edilince, Mongolistan 
muhtariyetini ilan etmitti. Çin hü
kümeti bu memleketi tek"rar nüfuzu 
altma almıya çahpıtaa da muvaf· 
fak Olamam11tı. Yalnız iç Mongo
listan'ı pamuk ipliği ile Çin'e haih
yabilmiıler. Dıt Monrolistan İMı 
:Kusya a- _. T ~ ..... ,,ı ... •-Mrıi --~ 

nomi•ini muhafazaya muvaffak ol
muıtu. 

1919 seneainde Ruaya'nın vaz 
yeti karıtb. Çin bundan istifade 
derek dlf Mongolistan'ı ıeri almıya 
çahttı. Fakat birkaç sene sonra aov 
ye ler tekrar nüfuzlannı kurdula 
Bundan aoora dıt Mongolistaa .öz 

len 20.000 alman, Vıstul"u geçecek al
man ordulanna vakit kazandırmak i · 
çin Polonya ordusunu durdurmak Ü· 
zere teşkil edilen gonullu mufrezele • 
rini talim maksadıyle sevkedilmiş t 

terdir. 

Jur gazetesi soru}Or ' 

"Danzig'den gelen bir sürü haber -
ler araaında doğruyu yanlıştan ayır • 
mıya 5alıtınıya luzum yoktur. Tecrü • 
be bize ateı olmıyan yerde duman ol -
mıyacagını ogretmektedır. Teferru -
attan sarfınazar, alman icraatının kati 
ıurette muayyen bir munhaniyi takip 
ettiği gorüluyor .. , 

Radyo bincuına S. A. lar 
yerlqtirilJi 

Varıova. 29 a.a. - Gazetelerin Dan
zigden aldıkları haberlere gore, 100 
S. A. radyo binasına yerlcşmittir. Bun 
lar, radyonun mu haf azasına memur 
bulunmaktadır. 

Danzig mezbahası da, göniıllu teş • 
kilatına lüzumlu miıhim miktarda 
et hazır bulundurmak cmrinı almıı -
tır. 

Almanya aleyhinde nümayiıler 

Varşova, 29 a.a. - Deniz günü mil -
naaebetiyle bugün yapılan büyük te
zahürlere 50 bin kişi iştirak etmiştir. 
Mareşal Pilsudski meydanında yapı -
lan l)u 1Jlitingde Polonya deniz ve 
müstemleke birligi mmahhaslariyle 
eski muhariplere yarı askeri te ekkül-
ı~c ,,"C' aaı anuu.ı~.>ı.ıl. • • ..ıs"' ~·· "'-

lunmuştur. 

Polonya deniz ve müstemleke birli· 
ği reisi general Kvasnevski söylediği 
nutukta Polonyanın Baltık denizi ü -
zerindeki haklarını katiyen müdafaa
ya aı:metmiı bulunduğunu tebarüz et
tirmiştir. 

de Çin'in hükümranlığı altında, fa Sa tye 
kat hakikatte aovyet nüfuzuna tib binası 

. . 
ışı 

ve muhtariyetle idare edilen bir 
memleket olmuıtur. Japonya Man 
çurya'yı istila ettikten sonra Mon 
goliatan'a da yakın geldi. Sovyetler 
o zaman, Mongoliatan bakluadalr. 
y akm alakalannı vazıh .urette an • 
1 ttılar: Stalin, bir ıazete muh@i • 
rı ıe verdiği beyanatta Sovyetlerin 
r .• ongol istiklalini korumak için har-
be kadar ıideceklerini bildirmiıti. 
Bundan 90nra da mesul Sovyet dev· 
let adamlan aJ'lll mealde aözler aöy
lemitlerdir. 

Dün üç maznun 
yüzleşti ri idi 

Yırtllan dosya hakkındald 

tahkikat derinleJliriliyor 
latanbul, 29 (Telefonla) - Satye 
nasının Denizbank tarafından satın 
ınması işinde sorgu hakimliği tara -
ndan dinlenenlerden Büker adında· 
tabidin ifadeıiyle bu hidiıenin mev 
narından Jerans şirketi mudurü 
teos Temel, ve Reosiırans eski ikin 

Hatay devleti tarihe karıştı 
(Başı ı ıncı ssytada) 

için biraz geriye giderek o zamanki 
vakayii bir defa daha göz geçirmemiz 
lazımdır.,, diye söze başlıyarak 1918 
yılında başlıyan kara devrenin safha· 
larını uzun uzun anlattıktan 10nra 
Hatay ve Hataylının milli milcade • 
lede nasıl çalıştığını, daha o zaman 
ana yurda nasıl bağlı olduiunu ve biz 
mek ettiğini tebarüz ettirmiş, sonra 
şöyle demiştir: 

"- Biz kurtulacağımıza Ebedi Şe • 
fin Adanadaki tarihi vaidlerinden be
ri inanmıştık. Büyük Şefin bu cilmle
ıini diınya bilir: Kırk aıırlık tUrk 
yurdu esir kalamaz." 

Hatay' da 
t6biiyet 

Halay' da ki fevkalade 1 

murahhasllğımııın 

neıreHiğl beyanname Bundan sonra Tayfur Sökmen kah • 
raman türk ordusunun Hatay'a girdi
ği tarihi günden bugüne kadar geçen 
zamanın mesut bilanç01unu yaptıktan Antakya, 29 a.a. - Fevkalade mu-
sonra şöyle devam etmittir: rahhaslığımız Hatay vatandaılarına 

"- Şimdi bu meıut dakikada Ebe • hitaben bir beyanname neşrctmittir. 
di Şefin önlerinde takdiıle eğilirken Bu beyannamede deniliyor ki: 
bize Hatay davasını tahakkuk ettiren "Türkiye ile Fransa arasında im • 
Milli Şefimizin de huzurunda hürmet, za edilen mukaveleler mucibince Ha • 
muhabbet ve tükranla eğiliyoruz. Ya· tay arazisinde mütemekkin Hatay va
pıın büyük türk milleti, yapaın kah- tandaşları azami 22 temmuz olan mu -
raman İnönü, (Mecliıte de bu cümle- ahedenin meriyet tarihinde türkiye 
ler tekrarlanıyordu). Yatuın tUrk or- cümhuriyeti tabiiyetini Bhük

1
medn inti -

~ sap etmit olacaklardır. un ar an ar· 
.,.uau.,, . . . d · ·ba 

.. . . zu edenlerin merıyet tarıhın en ıtı • 
Tayfur Sokinen meclı•t.ekı alkıı fır- ren altı ay zarfında Suriye veye Lüb-

tınası durunca gene meclıa kürsUsUn • ı.·· t" • h" ı...ı,ı... ı .. v,,,rlan 
acn ıevnıaae wilfU'lnu \..~'t A"Çt• • ...... d • ., H"1 "'k~--'h". , ... l kullananlar . var ır. a at ıyar arını 
alına, Albay Şükrü Kanatlıya. Koneo- 1• . k 1 ı · · tasfiye et 
1 1 .. k bu H "lk emva ı gayrı men u e erını • 
os ara tur mat atına ve ataya ı w b ı· k ilerini 
· k h M hm "k bu mege mec ur ve emva ı men u 

gıren a raman e etcı lere ve be be .. .. kt hta dırlar Be· d d b.. • 1 • ra r goturme e mu r . 
a~k~. çalı~ktn utün tUrk lmıl detıd~e deli tasfiyeler Cümhuriyet Merkez 

teıea ur ettı en sonra ıun an e ı: b k 1 k t' ı mema . an asına yatırı ma sure ıy e • 
.. Vazifem hitama erdi. Cümlenız liki ecnebiyeye nakilleri ayrı bir iti -

var olun, aziz yurttaılarım." lafa tabi olacaktır. Bunlardan ethaaı 
Bu nutku müteakip baıvekil Ab- hükmiyenin ellerinde bulunan ecnebi 

durrahman Melek söz alarak Hata· paraları, türk parasını koruma kanu -
y'ın, hataylının ve bütün türk dünya· nunun meriyet mevkiine vazından e • 
sının heyecanını tebarüz ettiren bir vel iktisap edilmiş oldujunun tcsbiti 
nutuk söylemiştir. Ve büyüklerimize prtiyle, ihracatçıların da ihracat be -
şükran telgrafları çekitmiıtir. deli olmadığını keza isbat etmeleri 

Müteakiben meclis reisi Abdillga- kaydiyle ve eshamı ıdiycnin bilikay • 
ni Türkmen fU sözleri söylemittlr: düıart ihracı kabul edilmiştir. Ancak 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu ecnebi paralarının 12 tem -
Bugünkü fevkalide toplantımızla muz günü banka kapanıf -saatine ka • 

meclisimiz en şerefli '-azifeıini yap· dar İskenderun Cümhuriyet Merkez 
mış, Hatay'ın kopmaz bir parça ola- bankasına veya Antakya Ziraat banka 
rak ana vatana kavuıtuğuna ittifakla sına yatırılmıı olmaları prttır.,, 
karar vermiıtir. 

Bu isabetli kararınızdan dolayı he· 
pinizi sevgi ve .. YI• ile selimlar ve 
tebrik ederim. 

Arkadaşlarım, 

Hatay millet meclisi bütün çalıt· 
malarında ana vatana en 1adık duygu
larla baf lanmıı, MilU Şef lmıet İnö· 
nü'nün yüksek arzuları dahilinde ha· 
reket etmiştir. 

Bu, bizim için unutulmaz ıeref ha
tıralarıdır. Hatay'ı kurtar1,n büyükle· 
rimize en derin tükran ve tazimlerimi 
ifade etmekle meıudum. 

Tahliye bG§laJı 
Antakya, 29 a.a. - Havas muhabiri 

bildirl•or: 
San~ağın Türkiye•ye ilhakına ha -

zırlanılmaktadır. Fransız kıtalarının 

yavaı yavq Sancaktan çekilmeıine 
bugünden itibaren başlanmıştır. 

Franıız kıtalarının, tahliye mühle -
ti olan 22 temmuzdan evci Hatay'dan 
çekilecekleri sanılıyor. 
w soı:ısınaı o sun ........., · r 

Japonya 1936 senesinde Moqo
listan'a taarruz etmeie hazırlan

mqtı. Sovyetler de ba taarnaau def 
etmeie hazırlandılar. Şimdi Japon· 
ya telaar Monıol hudutlarında la
arnıza reçmİf gibi ıörünüyor. Mon· 
roliatan yalnız tayyare kuvetleriyle 
fethedilebilecek bir memleket de
iiJclir. Bu vaziyette japonlarm •e • 
ait mikyuta bir taarruz hareketi İ• 
~n iatiktafta mı buluaduklan, yok· 
aa bİf nümayit mi yaptıklan henüs z 

sarih olarak belli değildir. 
Monaoliatan'm itıalinde Japon- : 

ya içia bir fayda ,.dur: Çin harbi ı\ 
çok uzaau9hr. Japonya bu harbi ni· 
hayetlendirmek için Cin'i denizdea 
ve karadan ihata etmelidir. Eğer v 
Çin'e denizden ve karadan ,.ardım 
~elmeaiae mani olursa. Çin'deki aı· 
keri bareüb nihayetlendireceğine 
kanidir. Bu Mbepleclir kı Tiençin'· 
de, Fuçov'da, S.atov'da ve diğer n 
sahil tehirlerde taarruza seçtiği bir 
aır.ada aovyet yardnnma mani ol
mak için Monıoliatan'a kartı da 
harekete baıhyabilir. Fakat Mon· 

miıdürü Malik Kevkeb ve reasürans 
katı Adil Ödul ifadeleri arasında 
bayenet bulundugu içın bugun yüz
irildiler. Devlet alım satım itlerine 
d karııtmnak suretiyle menfaat 
ini, resmi evrakta sahtekarlık ikaı, 

muriyet vazifesini ıuyistinıal mev
ı olan bu tahkikatta bugiınkiı miı -
he 12500 liralık komısyon itiyle 

Tarihi vazifesini ikmal eden Ha
tay millet meclisini daiıtıyorum.,, 

Meclis reisinin ıözleri dakikalarca 
devam eden alkışlarla kartılanmıt ve 

kadar bulunmaktadır. Hazırhk tah- meclis derhal dağılmııtır. 
atında Fındıkhdaki Satiye binası • Meclis dağıldıktan 10nra iıtiklil 

Tokyo'daki Sovyet 
maslahatgüzarı 

geri ~ağırddı 

ıoliatan'ı ıtıal etmenin kolay bir it 
obmyacaimı anlamak için hartaya 
t.ir roz sezdirmek kafid•. Çünku 
hôFle bir te19bbüs mutlaka bir Rm
Japoa harbini doğuracaktır. Ja
ponya'am.Mançurya ovalanna a.... 
z..aİy• Monıol çöllerinde So.yet -
)erle boy olçmeie kalkıtacaiı da 
ıüphelidir. 

A. Ş. ESMER 

Mudafaai Hukuk Caddesi Ta 

Denizbank tarafından ıatın alın • marıı çalınmıt ve Hatay bayrafı indi
ında muamele Mete?• Temel~e ~- ı rilerek yerine türk hayratı çekilmit · 
Öduliln yardımiyle ıkmal edılmıı tir. 
irketten 12 500 lirayı bunlann al - Mecliı binuının etrafında izciler, 
tesbit edilmıtti. Şimdi bu evrak esnaf teıekkülleri ve on binlerce halk 

eleıinde birbirini tutmıyan ifade· coıkun ve heyecanlı te.ıalıUrat yap
telifine çalışılmaktadır. Diger ta mışlardır. 

an Denizbankın binalar servisinde Alay buradan fevkalade murahha1-
osyanın aldırılma11 evelce banka - lığnmz ve aıkeri mümeuillilimiz ö
bina ve yapı servisi şefi tarafın • nünde m· et ve tükran tezahürleri 
tanzim edilmiı olan 4 8 938 tarihli yapmıı ve tehirde tenlik yaparak 

000 liralık keşif raporunun milı -
deleriyle birlikte yırtılması, bun • 

yerine aynı ıube tefi tarafmdan 
lan 269.455 liralık keşif raporunun 
lrnaaı ve bu raporun eılri tarihle 
4.8 939 tarıhiyle tanzim \te aynı 

diğer alikalı memurlar tarafın • 
mza ve havale muameleleri yapıl 
üzerinde de tahkikat derinlettl • 
ktedir. Bu hususta bir ehli vukuf 
Irat yapmaktadır. Tahkikata da • 
r kaç gün devam edileceii anla -
ktadır. 

dolaımıttır. 

Şimdi Hatay'ın toprağında bu eı • 
ıiz bayram kutlanmaktadır. Hataylı 

23 temmuz bayramına kadar sabır 
göıteremedi. Eusen donanmıı olan 
memleket bir kat daha süslendi. 

Bir neıe ve saadet orduıu halinde 
biıtiın Hatay ayaktadır. 

Tayin edilecek yeni nllnin 5 tem
muza kadar Hatay'da olacağı sByleni· 
yor. Yarın akpm Antakya halk parti
sinin bir ıuvare vermesi muhtemel-
dir. 'l'anıtlner 

Tokyo, 29 a.a. - Domei - Sovyet· 
ler Birliii maılahatgüzarı Smetanin 
hilkümeti tarafından geri çağrıldığı· 
nı ve 5 temruuzda Tokyo'dan ayrıla· 
cağını bugün resmen Japonya harici
ye nezaretine bildirmiıtir. 

Bu haberi veren Domei ajansı bu 
ıeri çaiırma hadisesinin sebebi he
nüz bilinmediğini ve maamafih aov
yetlerin ıiyaıi vaziyetinden ileri gel· 
diğini ilive eylemektedir. 

15 Japon - Mançu tayyaresi 
yeniJen luıJuJu cqh 

Moıkova, 29 a.a. - Bugün de 15 
Japon - Mançu tayyaresi avcı tayya • 
relerinin himayesinde Buir gölü böl
gesinde Mogol hududunu atmıthr. 
japon tayyareleri, hava topları ile Mo 
gol - Sovyet tayyarelerinin mukabe · 
leıi üzerine muharebeye giritmeden 
Mançuriye dônmütlerdir. 

Mogol bava topçusu iki japon 
tayyaresi dUtUrmüıtUr. 

[ 

U N K O 

iSTANBUL Gazeteler· 
SON POSTA 

Satie davası münasebetiyle 

Muhıttin Birgen, Denızbank'ın Satie 
davasına tahsiı ettıği (Her gun) sutunun
daki makalesınde, dun bu memleketın 
muhim mır muessesesınin ıdaresıne ıı -
tirak etmiı oldukları halde bugun bir 
mahkeme huzuruna çıkmış bulunan ın
aanların, her bakımdan beraat kazana -
cık ıekılde kendılerinı mudafaa etme -
lcrı temennısinı ızhar ettıkten sonra bu
nun aksı bır neticenın yurekleri parçalı
yacak bır facıa olacagını &oyluyor ve 
bu&:unku Turkıyenın artık dunku Tür • 
kıye olnıadıgını. Zıya paşanın: ''Milyon· 
la c;alan meıneti izzete ıerefraz" beyti· 
nın artık hukumsuz kaldığını ilave ile 
diyor kı: "Cumhuriyet devri şimdıye ka· 
dar ıkı vekılı mahkQm ettı, bu defa da 
bize bır hakıkatın tenvın ıçın bır diva 
açmış bulunuyor. Malıl:eme huzuruna 
çıkacak olan vatandaşlarımızın beraat 
etmelerinı temenni eylemekte İle kadar 
samimt ısek, bu mahkemenın açılm115 ol
masından da o okadar memnunuz. Bu bi
ze ljunu goıterır: "Cumhuriyet, Turki • 
kiye hııdutları içinde artık ıuat, hesap 
ve mahkeme hukum surduguniı iıbat e -
den uçuncu bır mısal vardır.,. 

İsrafı yasak eden kanun 

E. Talu, (Sozun kısası) sutununda, ba
rem vesaire tellişı arasında unutulur gi
bi olan bır meseleye ehemıyetle temas et. 
mek istedıgını soylıyrk ısrar yaaağı 
kanununu ele alıyor ve harekatı milliye 
esnasında koylunun ısrafmın oniıne geç
mek maksadıyle yapılan bu kanunu An
kara, İstanbul, İzmir gıbı kalabalık ve 
zengın şebırlerde tatbık etmcnın dotna 
olmıyacaıı:ını, di er t araftan bu kanunun 
oehirlıye teşmili çiçekçılik, otelcılık, tu
hafiyecilik, şekercilik gibi esasen hıma • 
yeye muhtaç sanatların mahvına yuru • 
mek oldugunu izah ettikten sonrağ "Kal
dı ki bu derece şıddetle tatbık edıldıgı 
zaıuıolunan bu kanun sırası gelince de
dikoduyu mucıp istisnaları da pek ili 
kabul ediyor ve beri taraftan otelci a • 
vucunu yalarken falan kulup. fılan mah
fıl, falanca halkevı duğün dernek vesı • 
Jesıyle dolup dolup boşalıyor ... diyor ve 
tchır koye gonderıp arzu ıle harcanan 
paranın tedavülunıi dur.durmak. ticare. 
tin bir ıki şubesini felce ugratmanın ml
naaız olduiunu ilive edıyor. 

. 
lngiltere Almanyaya 

..... Matbuat Sftrvısı 

AKŞAM 
Aman unutulmasın 

(Dıkkatler) sUtunu muharriri, Maarıf 
vekiletının kutupane içın yenı bir tali -
matname hazırlaması munasebetıyle, ku• 
tupanelerın herkesın çalışma saatinde a· 
çık, serbest okuma s atınde kapalı oldu· 
gunu hatırlatıyor ve bu mahzurun onlen· 
mesı luzumunu hatırlatıyor. 

SON TELGRAF 
İtalyanın hiddeti 

Etem İzzet Benıce, bu unvanlı baıma· 
kalesın1e, turk • fransız ıttıfakı ile Ha
tayın anavatana avdetınin ıtalyan mat • 
buatını hıddetlendırdığıni, italyanların 
bu h ddetinin ani ve fevri olmayıp bila -
kıs pek derındcn gelmekte oldu&llllu, 
Hatayın anavııtana avdetini gayrı tab t 
ve fransızların hak ve selihıyctlerı han· 
cınde gurmekte olduklarını yazdıktan 
sonra bu hıddetin esbabını beyana ıirı -
ıerek, turk - ıngılı:ı: ve turk - franıı:ı: ıt• 
tifakının İtalyanın butun muıtakbel ta
savvurlarını alt uıt etmekle kalmıya -
rak sıfıra du~ ırmuş bulurıdugunu çunkıi 
"hayat sahası .. telikki ettıği mıntıkala
ra yayılmak uzere Arnavutluktan dı$a • 
rrya ataca ı tek adımın derhal en buyuk 
mukabelcyı goreceğinı ve bizzat italy n 
topraklarının da otomatikman mukabe -
leyı ıst hdaf edeceııni bır hakıkat oldu· 
ğunu ılave etmekte ve İtalyanın Fran • 
saya "Hatayı nıçın Turkıyeye verdın 7 .. 
sualini soracağına muttefik Almanyaya 
Çekoslovakya ve Avuıturyayı nıçın ıl • 
hak ettin 1 ve kendı kendısine Habeşıs • 
tan ve Arnavutluk devletlerini niçin or. 
tadan kaldırdı sualini soru iyi olur, de
mektedır. 

HABER 
Bir Roma gazetesinin saçması .. 

Haber gazetesi, Romadan radyo ile 
aldı ı bir haberde Meısajero ıazetesın n 
İtalyanın İsken.derun meselesıne muda • 
bale edebıleceglnı "" bunun içııT ıln sebep 
bulundugunu, bu tcbeplerden birinin 1 -
talyanın bir Akdeniz devleti olmak iti -
bariyle farkta menfaati bulunması, i -
kincı11nın de 1927 de Suriye mandası 
Fransayı verılırken İtalyanın bu bapta
ki San Remo konferansı muzakerelerıne 
itilif devletlerınden bıri sıfatıyle ııtırak 
etmesi olduğunu ve bınaenaleyh Surıye 
uzerındekı mandanın başkasını devriqe 
ıtiraz edebileceiinı yazmıı olduiunu bıl
dirmektcdir. 

bir muhtıra verdi 

İngiltere Almanya ile 
h rbetmek istemiyor 

Onu ıemberlemek niyetinde de değil 

Açık ve kati bir anlatmaya varmak 

için görüımeler yapmayı teklif ediyor 
Londra, 29 a.a. - 8 . Hitler nisan sonlarında verdiji bir nutuk· 

la inriliz - alman deniz anlqmaaınr feshettiğini aöylemif ve al • 
man hükümeti de 27 nisan tarihli bir muhtıra ile keyfiyeti Lonclra 
bükünıetine bildirmitti. lngikere hükümeti Berlin sefiri Taaıta. 
siyle ~l~an hükümetine yeni bir deniz itilafı akti için bir muhtıra 
vermııtır. 

İngiliz hükümeti bu muhtırada Al
manyayı çenber içine almak niyetin
de olmadığını, aldığı kararların gaye
ıi, küçük devletlerin istiklallerini mu 
haf aza olduğunu ve esasen İngiltere. 
nin, şarta bağlı olarak, yani garanti 
ettiği devletler bir taarruza uğradık. 
lan takdirde, garantilerine fili bir 
mahiyet vereceğini söylemektedir. 
Muhtıraya göre, İngiltere Almanya 

ile harp etmek şöyle dursun, diğer 
milletlerin hukukunu munsifanc na
zarı itibare almak suretiyle ingiliz -
alman münasebatını iki memleketin 
ihtiyaçlarının mütekabilen tanınması 
c,asına istinat ettirmeği daima ve ku
vetle arzu etmiştir ve halen de arzu
d,adır. 

İngiltere, Almanyanın feshettiği 
deniz anlaşmasını, deniz silahlarında 
istikrar temini ve faydasız bir silah
lanmayı önleme bakımından fay • 
dalı telakki etmektedir. Halbuki Al
manya İngilterenin kabul edemiycce
ği bir takım sebepler göstererek ön . 
ceden müpvereye dahi lüzum görmek 
ıizin bu anlaşmayı feshetmiştir. Bu -
nunla beraber, İngiltere hükümeti, 
Almanya hilkümeti ile birlikte uğ . 
lam bir esasa müstenit açık ve kati 
bir anlaşmaya varmak imkanını tet. 
kik etmeğe amade bulunmaktadır. 

İngiltere hükUmeti, bilhassa aşağı
daki noktaları bilmek arzusundadır: 

1. - Alman hükümeti, böyle bir i
tilH akdi maksadiyle ne zaman müza
kereye girişmek arzusundadır? 

2. - Yeni itilafın meriyeti zama. 
nında onun feshi veya tadili halleri
ni derpiş edecek ve her iki tarafça 
muvafakat edilebilecek ne gibi mad • 
deler teklif etmek tasavvurundadır? 

Almanya muhhrayı lena 
lıarıJaJı 

Berlin 29 a.a. - İngiliz memoran
domu Almanya'da fena kartılanmıı • 
br. Gazeteler, bu memorandomun B. 

Hitleri'n 28 nisan tarihli nutkuna bir 
cevap teşkil etmemkte olduğunu be • 
yan ve lngilterenin Almanyayı çenber 
içine almak siyaıetine devam etmek
te olduğunu iddia eylemektedirler. 

Gazetelerin başlıklarında ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

..Geç kalmış cevap, Almanyanın 933 
deniz itilAfından vaz geçtiğini tama
miyle anlamamazlık, İngiltere'nin 
Berlin'e vermiş olduğu mağrurane 
nota.,, 

Macariıtan'da um 

af ilan olundu 
Budapeşte, 29 a.a. - Karpatlaralt 

Ukranyasının Macaristana ilhakı ha 
kındaki kanunun macar parlimento -
su tarafından kabuliı münasebetiyle 
Naip umumi af ilan etmiştir. Bu af, 
hiç bir milliyet ve ırk farkı olmakıı -
zın bu topraklarda milliyet veya siya
si gerginlik işleriyle alakadar bütün 
mahkumiyetlerle henüz intaç edilme ... 
miş davalara ve zan altında bulunan • 
tara şamildir. 

Devlet Demiryollar1 
idaresine açık teşekkür 
Haydarpaşadan Ankaraya gitmek 

zere 28. 6. 1939 tarihinde giıeden bilet 
alırken farkına varmaksızın bir elli 
liralık yerine iki elli. liralık vermi•im. 

Keyfiyeti telle katara haber ve • 
ren gite memuru ile bana, paranın ia -
deıine tavassut eden katar memurları
nın, bu dürüstlüklerine, alent teıek -
kürlerimin iblağını sayın Uluı'dan di
lerim. 

Tirandan, Ankaraya ziyarete 
gelen Ramis Celll Katibi 


