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TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 

Yeni romammu 

Mavi Su 
Büyük ve sürükleyici 
bu zabıta romanına 
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Muhasebe MüdürU 1061 - Yakında ba~lıyoruz -5 KURUŞ 
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Dün Mecliste 12 bütçe kabul edildi 
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Milli Şef'in beyannamesi 
ile başlıyacak • • 

mesaısıne 

Kurultayın ~ahıması bir hafla kadar sürecek 
Ankara, 23 a.a. - Cümhuriyet Halk Partisi 

Beşinci Büyük Kurultayı 29 mayıs pazartesi gü
nü saat 1 O da Ankara' da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında açılacak ve takriben bir haf ta 
devam edecektir. 

b - Değişmez Genel Başkanın söylevi 
"veya okutturacaklan bildirik,,. 

c - On beşer üyeli program - tüzi.i'k. he -
sap, ve yirmi beş i.iyeli dilek komis -
yonlarmm seçimi. 

ç - Program, tüzük projeleri ve hesap hü
lasaları ile dilekler hakkında Genel 
Sekreterlikten gönderilen tezkerele
rin okunması ve komisyonlara hava · 
lesi. 

Kurultay Milll Şef ismet lnönü'nün ~ir beyan
namesi ile mesaisine başlıyacak ve gene Değiş -
mez Genel Başkanın bir nutku ile kapanacaktır. 

Kurultaya 417 Parti mebusu, 211 i vilayetler -
den gelecek delege ve 3 Ü Partiye bağlılık muame· 
lesi bitirilmiş olan hükmi şahsiyet sahibi Zongul -
dak maden mühendisleri birliği, harp malulleri ce
miyeti, ve Ankara tiftik kurumunun birer mü -
messili olmak üzere 631 delege iştirak edecektir. 

3 - Büyük kurultay komisyonlarınca incele
nip umumi heyetin müzakere ve tasvibi · 
ne arzolunan işler. 

4 - Genyönkurul üyelerinin seçimi. 
5 - Büyük kurultayca Partiye verilen yeni is

tikamet hakkında Deği~mez Genel Başka
nın söylevi, "Bu söylev yerine Değişmez 
Genel BaŞkan büyük kurultay kapandık
tan sonra bir beyanname neşredebilir ... 

Kongrenin ruznamesi şudur : 

1 - Değişmez Genel Başkan veya vekili tara -
fmdan büyük kurultayın açılışı. 

2 - a - iki başkan vekili, altı sekreter seçimi, 

Üçüncü 

F. R. ATAY 

Her büyük devletin yeryüzün
de kendine has bir imparatorluk 
kurmağa hakkı olduğundan bah
sedilip durulmuştur. Yeniden im
paratorluklar inta edilmek için 
iki yol tasavvur olunabilir: 1 -
Mevcutları mağlup ederek mi
raslarına konmak, 2 - Yahut 
onlarla anlaşarak diğer hür dev
letleri siyasi veya iktısadi haki
nıiyet altına almak! 

Hemen hemen her ıeyin sunisi 
yapıldığı bu teknik asrında, e
ğer tuzlu suyu toprağa değiştir
nıek usulü de ketf edilmit olsay
dı, cihangirlik iddialarından kim 
senin fÜphe ve emniyetsizlik his
setmesine hacet kalmıyacaktı. 
Davanın ruhu, dünyayı yeni bir 
taksime uğratmaktır. Tecavüz, 
bizzat davanın kendisindedir, 
mahiyetindedir. 

Biz kurtuluş mücadelelerimizin 
başındanberi ikili, üçlü veya 
dörtlü, her türlü hegemonyaların 
dütmanıyız. Kemalizm, küçük 
büyük bütün milletler arasında 
müsavat ve hüriyet istemittir. 

Bir imparatorluğun hududu 
nedir? Bu hiç bir zaman tesbit 
edilemez. Doymak boş bir söz
den ibarettir. Fakat gene zama
nımızda, nasıl hiç sömürgesi ol
rnıyan kesif nüfuslu bahtiyar 
memleketler varsa, nüfus fazla
lığını bahane ederek imparator
luklar fetheden devletlerin, ne 

• kalabalıktan, ne de iktısl\dİ sı
kıntıdan kurtulamadıklarını gör
mekteyiz. 

Herkesi memnun olmakta bir
lettirebilecek üçüncü yol, bey
nelmilel işbirliğidir. işte biz hü
riyetlerini ve toprak bütünlükle
rini müdafaa etmek ve bu işbir· 
li~ini hiç kimseye reddetmemek 
fikrinde olanlar bir araya topla
nıyoruz ve bu toplantıya, teca -
vüz ilıtirularını faydasız ve im
kansız bırakabilecek bir şümul 
ve kuvet vermek istiyoruz. Ne 
kimseyi aç bırakmRk, ne de kim
seye gıda olmak hevesindeyiz. 
Sulh blokuna iştirak eden bizler, 
harbin insanlar ve milletleri te
reddiden koruyan bir tasfiye va-

(Sonu 8 inci sayftt.da) 

• 

Danzig'in Sen Mari kili•esi ara•rndan görünen manzarası 

Hucum kıtalarına mensup 

·20.000 Nazi 
Spor müsabakalarına girmek 

İçin Danzig şehrine geliyor 
Danzig, 23 a.a. - Nazi hücum kıtalarına mensup 20 bin kişi 

şark mıntakası spor ıampiyonluk müsabakalarını yapmak üzere 
9 haziranda Danzig'e gelecektir. 

Bu münasebetle Förster ve Lutze birer nutuk söyliyeceklerdir. 

Danzig komite•i toplandı 

Cenevre, 23 a.a. - İngiltere, Fransa 
ve İsveç miimessillerinin iştirakiyle 
bu sabah toplanacak olan üçler komi
tesi, Danzig'deki vaziyet hakkında 
Burckhardt tarafından okunacak o· 
lan raporu dinlemiştir. 

Milletler Cemiyetinin konseyi de 
öğleden sonra toplanacaktır. 

Komite, serbest şehir ile Milletler 
Cemiyeti arasındaki münasebetlerde 
şimdilik hiç bir değişiklik yapmama· 
ğa karar vermiştir. Komite, serbest 
şehirdeki Milletler Cemiyetinin yük
sek komiseri İsviçreli Burckhardtdan 
Danzig'e dönerek serbest şehrin va· 
ziyeti hakkında bir rapor tanzim et
mesini talep etmeğe karar vermiştir. 

Gafenko'nun Ankara ziyareti 1 

Bükref, 23 a.a. - Romanya 
Hariciye Nazırı Gafenko'nun 
Ankara'yı 9 haziranda ziyaret 
etmesi muhtemeldir. 

Danz.ig'de naz.ilerin bir 
geçit re.mi 

Bütçe müzakereleri devam ediyor 

Başvekilimiz 

Bütçe dolayısiyle 
izahlarda bul·undu 

. 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar 

Vekilleri kendi büf~eleri 
dolayisiyle beyanatta bulundular 

Kamutay dünkü toplantısında önce Maliye Vekilimi
zi dinlemiş ve sonra muhtelif hatipler söz almışlardır. 
Maliye Vekilimizin evelki günkü celsedeki mütalea ve 
temennilere verdiği cevaplar diğer sütunlarımızdadır. 

Ba§vekilimiz doktor Relik Saydam 

Evela Emin Sazak (Eskişehir) söz aldı. Bütçenin ha
ziranda tanzimi meselesinin, bir toprak mahsulü memle
keti olan Türkiyede devlet varidatının tahmini için h;a
betti hüküm vermek gayesiyle olduğunu hatırlattı ve 

bu sene Orta Anadolu'da kuraklık alametleri olmasına 
rağmen bütçe encümeninin bu hususta bir tedbir tavsi
ye etmediğini ve almadığını söyledi, su meselesine te
mas etti, valilerin mesaisi üzerinde durdu, ekmek ve et 
fiyatları arasındaki farklara işaret etti, 1stanbul'da Us-

• 
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Milli ~ef'imizin 

teıekkürleri 
Ankara, 23 a.a. - Riyaseticüm

hur Umumi K§tipliğinden: 
Reisicümhur ismet lnönü, 19 

Mayıs idman bayramı münasebe -
tiyle resmi makam ve kurumlarla 
kıymetli vatandaşlardan aldık/arı 
tebriklerden dolayı samimi teşek. 
kür ve kaqılıklı tebriklerinin ibla
ğma Anadolu Ajansını memur et
mişlerdir. 
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Maliye 
Vekilinin 
söylevi 
Dünkü Büyük Millet Meclisinde 

Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağralı me
buslarımızın bazı suallerine karşı 
bütçe etrafında esaslı izahat vermiş -
tir. Maliye Vekilimiz memurlar ve 
banka bareminin bu yıl mecliste mü
zakere edileceğini söylemiştir. B. Fu
at Ağralı'nın bu beyanatı 8 inci say
famızdadır. 

Bütçe Encümeni 
Bütçe encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

Yunan 
• 

lngiliz 
dostluğu 
Atina, 23 a.a. - Başvekil Metaksas, 

A tina'dan ayrılmakta olan ingiliz el
çisi ile Lady Vuserlov şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Metaksas söy
lediği nutukta bilhassa demiştir ki: 

Büyük Britanya ile Yunanistanı bi
ribirine bağhyan rabıtaların kuvetini 
kaydetmeğe bilmem lüzum var mı? 
Son yüz senenin tarihi, yunan mille • 
tinin hem iyi gün hem kötü gün dos
tu olan büyük Britanya için duyduğu 
derin hislerin tamamiyle yerinde ol -
duğunu gösterir. Daha geçenlerde bir 
kere daha büyük Britanya'nın içten 
gelen hareketini yunan milleti heye • 
canlı bir minnettarlıkta karşılamış -

( Sonu J üncü sayfada ) 

-, küdar'da bir mezbaha yapılmasını is-
tedi, baytar işlerimizin tanzimi üze -

j rinde temennilerini söyledi, iktısadi 
tesislerde scHihiyetli ve daimi bir 

1 
konroJün lüzumunu anlattı, dış poli
tikamızı halkın candan tasvip ettiği-

ı 
ni izah etti, orman kanununun tatbi
ki dolayısiyle Anadolunun başlıca 

Yugoslav Hariciye Nazırı 
B. Markoviç 

Markovi~ - Gaf enko 
görü~meleri bitli 

Belgrat, 23 a.a. - Gazeteler, harici
ye nazırı B. Markoviç'in Romanya 
hariciye nazırı B. Gafenko ile yapmış 
olduğu görüşmeden sonra Belgrat'a 
avdet etmiş olduğunu haber vermek -
tedirler. 

B. Markoviç, beraberinde görüşme -
lerde hazır bulunmuş olan Romanya'
nın Belgrat sefiri B. Cadere olduğu 

halde Mire del Batran adındaki Ro -
men gemisi ile avdet etmiştir. 

hayvan crvetindcn olan keçilerin a
zalmakta olduğunu söyledi. 

Galip Pekel (Tokat) evelki günkü 
beyanatında geçen rakamları izah et
ti. odacı maaşları arasındaki farka i
aret etti, devir harcirahları üzerinde 

1 durdu ve bu işler üzerinde mukaye
seler yapılmasını istedi. 

Başvekilimizin izahları 
Bütçenin umumi heyeti üzerinde 

başkaca söz istiyen olmadığından fa
sıllara geçildi ve Cümhurreistiği, Bü
yük Millet Meclisi, Divanı Muhase -
bat bütçeleri kabul edildi. 
Başvekalet bütçesi görüşülmiyc 

başlandığı zaman, Başvekilimiz söz 
aldılar ve şunları söylediler: 

"-Müsaade buyurursanız arkadaş
larımızın Başvekfileti alakadar eden 
meseleler üzerinde sordukları, anla -
mak istedikleri bazı suallere cevap 
vereceğim. 

Berç Tiirker ve Refik İnce, kanun
ların elyevm mevkii meriyette bulu
nan ve bulunmıyanlarını ayırarak 
bunların bir mecmua halinde neşredil
mesini istediler. Bu evclce de burada 
mevzuubahis olmuştu. J<akat bir neti
ceye iktiran etmemişti. Başvekalette 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Alman - İtalyan askeri 
pakhnm tam metni 

Anlaşmada bazı gizli maddeler 

bulunduğu da rivayet ediliyor 

Anlaımaya dair Fransa ve İngillerenin fikri 
Berlin, 23 a.a. - Stef ani Ajansı bildiriyor: Dün Berlin' de im -

azlanan İtalyan - Alman ittifak paktının esasları şunlardır: 
. Pa.kt.ın .m.ukaddimesinde İtalya hükümdarının ve alman §ansö
lıyesmın ıkı memleket arasında mevcut dostluk ve tesanüt bağla
rını ve iki memleketin menfaatleri için olduğu kadar Avrupa ba
rış~nın ~mniyeti için çok faydalı olduğu sabit olan müşterek siya
setı teyıtte fayda gördükleri bildirilmektedir. Hayat telakkileri 
ve tam menfaat tesanüdü ile biribirine derin surette bağh bulu -
nan iki millet istikbalde de kuvetlerini hayati sahalarının emni . 
yeti, barııın muhafazası ve Avrupa medeniyetinin müdafaası icin 
birleştirmek suretiyle birlikte harekete azmetmiş bulunmaktadır· 
lar. lSonu J üncü savfada) 
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Günün ·i~inden 
... . 

Gene veterinerlerimiz 
~ 

' Evelki gece Çubuk barajı gazinosunda arkadaşlarını, profesörlerini, 
dostlarım ve meslekleriyle ilgili olanları bir veda toplantısına çağıran 
veteriner fakültesi son sınıf talebeleriyle birlikte bulundum. 

Oradan ayrıldığım zaman, bir meslekte ehliyet sahibi olmanın arife
sinde ve mektep dıvarlarınm dışında başlıyan gerçek hayatın eşiğinde 
bulunan bu gençlerin neşesi, heyecanı, azimleri, kararları, hiç bir teva~ 
zua lüzum gönniyerek yarma ve kendi yarınlarına inanışları üzerimde 
derin bir intiba bırakmıştı. Onlara bütün muvaffakiyet temennilerimi 
söyliyt'..>ilmek için aradan geçen üç günü büyük bir müddet saymıyo
rum. 

İstikbalimizin genç veterinerlerinden bir parti, o eğl~nti ve toplantı 
gecesinden sonra fakültenin son, fakat hayatın ilk imtıhanını vermek 
için hazırlanmak üzere etütlerine çekildiler. Bunda ve bundan sonraki 
resmi ve gayri resmi bütün imtihanlarında başarı gösterecekleri hak.kın
da müşterek kanaatler besliyoruz. 

Atatürk Samsun'a çıktığı, hatta cümhuriyet ilan edildiği zaman he -
nüz pek küçük yaşta olan bu cümhuriyet gençleri, her şeyin en iyisini, 
en mükemmelini kurmak azminde bulunan Kemalist rejimin garpteki 
örneklerinden geri kalmıyarak kurduğu modern bir bina, tedarik ettiği 
kifayetli ders vasıtaları ve tecrübe imkanları içinde yetişen bahtiyarlar
dır. 

Vatanın ve milletin onlara verdiğini, yakın bir atide onlardan faiz. 
Ieriyle geri istiyeceğiz. 

Ziraatte ve hayvan bakıcılığında eski asırlardanberi ün almış ve bu 
bilgilerden bir kısmını Avrupa'ya ilk defa getirip öğretmiş olan türk 
milletinin bu yeni ve genç veterinerlerine sayfalar ayırmak için yeni ta~ 
rih de sabırsızlanmaktadır. 

N. ARTAM 

Mekteplerde 

Halkevi mevzulu 
konferanslar verilecek 

Maarif Vekaleti, üniversite ile 
yüksek mekteplerde ve her derecede
ki diğer mekteplerde her yıl son sı
nıf talebesine profesör ve öğretmenle 
ri tarafından balkevleri mevzuu etra
fında konferanslar verilmesi hakkın -
da teşkilatına mühim bir tamim yap
mıştır. Bu tamimi yazıyoruz : 

"Halkevlerinin memleketimizin 
sosyal ve kültürel hayatında ne ka
dar ehemiyetli bir rolü olduğu ma· 
Hlmdur. Türk milletini milli idealle
re bağlı şuurlu bir kütle halinde teş
kilatlandırmak, ruhlarda esasen mev
cut olan birliği bir kat daha kuvetlen
dirmek gayesini güden halkevleriyle 
yakından alakadar olmak her ttirk 
münevverinin en mukaddes vazifele
rinden biridir. Tahsillerini bitirerek 
muhtelif hizmetlerle yurdun her ta -
rafına dağılan ·gençlerimizin hayata 
atılmadan önce halkevlerinin türk ha
yatındaki mühim rollinü ve bu milli 
müessesenin kuruluıundaki gayeyi 
kavramış olmaları gerektir. Bu mak
satla üniversite ile yüksek okullarda 
ve her derecedeki diğer okullarda her 
yıl son sınıf talebesine profesör ve 
öğretmenleri tarafından birkaç kon
ferans verilmesi lüzumlu görülmüş

tür.,, 

lstanbul'un ıüt iti 

Kanada gençliğinden 

Türk gençliğine selôm 
Kanada gençleri 21 mayısta genç

lik bayramlarını tesit ederken türk 
gençliğine selamJ.arını yollamışlardır. 

Gelen telgraf ve kendilerine verilen 
cevap §Unlardır : 

"21 mayıs pazar günü gençlik bay
ramını tesit eden Kanada gençliği 

türk gençlerine samimi selamlarını 

yollar.,, 
20 mayıs 1939 

Kanada gençliği Ney Hotel 
Vancouver Kanada 

"Türk gençliği, dostane mesajla
rından dolayı Kanada gençlerine te -
şekkür eder, kalbi seMmlarını yollar." 

23. v. 1939 
Türk gençliği namına Ankara 

liseleri talebeleri 

Mülki teşkilôtta 

değişiklikler 
Bitlis vilayetine bağlı Mutlu kaza

sının merkezi Hur köyünden Mirtağ 
köyüne kaldırılmıştır. Kemaliye ka
zasına bağlı İliç nahiyesi bütün köy
leriyle birlikte Kuruçay kazasına bağ
lanmış, Kuruçay kazası merkezi İliç 
kazası adiyle anılmak üzere İliç na -
hiyesi merkezi olan İliç köyüne ve 
İliç nahiyesi merkezi de Kuruçay na
hiyesi adiyle anılmak ve hfilen Kuru
çay merkez nahiyesine bağlı blitün 
köyleri ihtiva etmek üzere Kuruçay'a 
kaldırılmıştır. 

l 
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Sovyet Büyük El~isi Türkkuıunda Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
İstanbul'daki süt işinin ıslah ve or -
ganize edilmesi etrafında tetkikler 

~ yapmaktadır. 

Devlet matbaası bir hazirandan 
itibaren Maarif matbaaSI oluyor 

Devlete ait matbaaların birleşti

rilmesi hakkındaki kanun hükümle
riyle elyevm devlet matbaası adiyle 
çalışan matbaanın 1 hazirandan iti
baren maarif matbaası adiyle çalışma
ğa başlaması kararlaşmıştır. Matbaa 
1 hazirandan itibaren eylı11 sonuna 
kadar yalnız mektep kitapları ile uğ
raşacak ve eylfılden sonra diğer resmi 
dairelerin işlerini, talim ve terbiyeye 
ve milli kültür işlerine lüzumlu gö
ri.ilen yayınlara ait baskı işlerini ya
pacaktır. 

Sovyet Büyük Elçı i B. Terenrıyer, "J Iirld!ıuıu ı:nıı<JBT'ermem 
Bayan Sabiha Gökçen'in elini sıkarken 

Sovyet Büyük Eliçisi B Terentiyef 
dün beraberinde büyilk elçilik ileri 
gelenleri ve Tas Ajansı mümessili ol· 
duiu halde Türkkuşu' un tesis ve 
mekteplerini ziyaret etmı , uzun sü
ren tetkiklerde bulunmu ır. 

Büyük elçi, aaat 8.30 a Hava Ku
rumu genel merkezi bin sına gelmiş 
ve Başkan Erzurum Mebuau B. Şük
rü Koçak tarafından k r ılanmıştır. 
Burada bir müddet istirah tten sonra 
planör aahuına gidilmiş ır. Alanda, 
henüz Türkkuıu'na intisap eden genç 
talebelerin paraşütle ati Y şiarını ve 
bir kitilik planörle ya~tü ları akro?a: 
si ve yüksek akrobası la eketl.~r:~ı 
tetkik ederek memnun ka a 1 Buyuk 
Elçi, gençlerde gördüğü f aliyet ve 
mesleklerine bağlılıktan do ayı ken -
dilerine teşekkürler etmi ti . 

Burada üçlü bir paraşüt tlayışım 

müteakip yapılan 1100 mc r den sani
yeli bir atlayış alaka ile seyredilmiş
tir. 

Saat 10 da Ergazi motör kampı • 
na ve sonra Akköprü plan fabrika -
sına i:idilmiştir. Planörleu etkik e -

den Büyük Elçi, bunları apanların Türkku•u tayyareleri uçu§ 

Yabancı mekteplerdeki türkçe 
dersleri 

Bazı yabancı mekteplerde dersle
rin arada teneffüs yapılmaksızın üst 
üste iki saat olarak okutulduğu gö
rülmüştür. Maarif Vekaleti bu husus
ta bir tamim yaparak türk muallimler 
tarafından türkçe olarak okutulan 
dersler arasında mutlak teneffüs fası· 
lası bulunmasını alakalılara bildirmiş

tir. 

Bu haftanın maçlarr 
Milli küme maçlarını yapmak üze-

re Hnıtcua !cUnp.ırvu. ... -----~I:"-· ..,._ 
akşamki trenle İzmir'e hareket ede-

cektir. 
Demirspor, cumartesi günü Doğan· 

sporla, pazar günü de Ateşsporla kar-
şılaşacaktır. . 

Milli kümede iyi bir vaziyet sahı-
bi olan Demirsporlu futbolculara İz
mir maçlarında muvaffakiyetler dile-
riz. 

• 

Sirkeci rıhtımında 

bir cesed bulundu 

İstanbul Valisi 
ıŞ~.~~L'!' !~n~egy~ !!!! H. 

LOtfi Kırdar dün sabah ıehrimize gel
mi§tir. B. LO.tfi Kırdar ııehrimizde 
birkaç gün kalacak ve bu mliddet i
çinde İstanbul'a ait muhtelif işler et
rafında Vekaletlerle temaslar yapa-
caktır. 

Kızılay'ın Karatar' da evleri 
yananlara yardımı 

Kızılay Genel Merkezi Karaıar'da 
evleri yanan ailelere bir yardım olmak 
üzere Beypazarına 12.000 lira gönder
mittir, 

•....................................• \. 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Dün ! ': 

gece saat ikide rıhtımdaki nöbetçi ~ Mevlud ~ 
memurlar Sirkeci iskelesinden 25-30 : : 
metre kadar bir mesafede deniz orta- : Genelkurmay Başkam Mare - : . . 
sından bir insanın boğulmasını andı- E şal Fevzi Çakmak'ın kızı ve Bur-
ran sesler işitmişler ve derhal seıin • ban Toprak'ın eşi merhume Ay -
geldiği tarafa sandalla giderek arama şe Muazzez'in ruhuna ittihaf e -
lar yapmışlardır. Fakat memurlar bir dilmek üzere mayısın 26 ıncı cu-
şey bulamamışlardır. Bugün aynı yer- ma günü cuma namazını mütea -
de gene araştırma yapılmış ve 35 yaş-
larında gözüken bir adamın cesedi kip Hacıbayraın Camiinde mev • 

ludu şerif okutturulacaktır. Ai • 
bulunmuştur. • lesi, dostlarının ve gelmek isti -

Yapılan ilk tahkikatta cesedin Ci- : . 
bali'de amelelik yapan İbrahim oğlu : y~n .muhterem zevatın teşriflerı-

, . ld w l 1 t Tah • nı rıca eder. Hasan a aıt o ugu an aşı mııı ır. - • 

Gümrüklerde yeni yapılan 
tayin terfi ve nakiller 

Gümrükler Umum Müdürlüğü teşkilatı arasında yeniden bazı 
tayin, terfi ve nakiller yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

T erliler: ı tan bul memurluklarına, İstanbul an-
bar memuru Seiahattin Lokmanoğlu 

Zat işleri müdürlüğü memurların - İstanbul muhasebe memurluğuna, 
dan BB. Fevzi Darıcı, Seniha İlter, Kalkan memuru Galip Tüzün Karka
Basri Çiler, t:tkik m~dürlüğü memur mış ~emurluğuna, Malkoçlar idare 
tarından Haşım Çagatay, İstanbul memurluğundan vekalet emrinde Mus 
Başmüdürlüğü memurlarından Ra~ia tafa Tuzcuoğlu Kalkan memurluğu -
Tüzel, Yektane Gücerdem, Cavıde na, İzmir ithalat veznedarı Kemal 
Tunay, anbar memurlarından Behçet Özkul Trabzon memurluğuna, Payas 
Ak, Rize muayene memurlarından muayene memuru Hüseyin Avni A
Mahmut Yalçın, Sarp gümrük memu- kay Antalya muayene memurluğun~ 
ru Ali Nazmi Güvenç, İzmir ithalat İstanbul muayene memuru Cevat Çi
muayene memuru Ali Cengiz, Kuşa - çin Ayvalık muayene memurluğuna, 
daıı muhasebe memuru Yil§ar Bulut. Bodrum veznedarı Kerim Tekin lz -

Naklen terfiler: 

Zonguldak gümrük memuru Cafer 
Çetin ve Ayvalık muhasebe memuru 
Burhanettin Ünal tetkik müdürlüğü 
memurluklarına İstanbul anbar me · 
muru Mithat Ergin Samsun muhase
be memurluğuna, İzmit memuru Se· 
Iahattin Akkaya Derince memurluğu
na, İstanbul memur şefi Mahmut Ay
daş İstanbul anbar ve antrepo şefli
ğine, İstanbul anbar memuru Emin 
Özuysal İstanbul memur şefliğine, İs 
tanbul memuru Adil Okan İstanbul 
memur şefliğine, İstanbul memuru 
Adnan İnkaya İstanbul muhasebe me 
murluğuna, Samsun memuru İsmail 
Özen, Trabzon memurlarından Salih 
Yarımbıyık, Mehmet Ulusoy ve Mer
sin muhasebe memur namzedi Mus
tafa Kemal Demirer İstanbul muaye
ne memurluklarına, İstanbul manlfes
to başmemuru Hamit Atasoy Mardin 
müdürlüğüne, Adana Başmemuru 

Şükrü Tetik Giresun muayene me • 
murluğuna, Antalya muayene memu· 
ru Niyazi Başgürbtiz Kilis muayene 
memurluğuna, İstanbul muayene me
murlarından Asım Çengel oğlu Kars 
muayene memurluğuna, Şaban Kara· 
han Karabük muayene memurluğuna, 
Kilis muayene memuru Sıtkı Enveri
oğlu Çobanbey muayene memurluğu
na, İzmir ithalat muayene memuru 
Şerif Eraltay Nusaybin muayene me
murluğuna, Mapavri memuru Musta
fa Bıçakçı Trabzon anbar memurlu -
ğuna, İstanbul muhasebe memuru Mu 
zaffer Çakmay Uzunköprü anbar me
murluğuna, Kuıadaaı muhaıebe me
muru Şevket Tunay Menin memur-
mi°jlerôir. .... ·-~'"'" 

Nakiller: 
Tekirdağ muayene memuru Abdül

kadir Çoruh lıtanbul muayene me -
murluğuna, Bandırma batmemuru E
min Özan Derince baımemurluğuna, 
Derince baımemuru Mustafa Atay 
Bandırma baımemurluğuna, Samıun 
muhasebe memuru İrfan Çetinkale 
Ankara veznedarlığına, Hopa mani· 
feıto memuru Zühtü Asmaz Giresun 
manifesto memurluğuna, Kızıldize 
anbar memuru Necip Sarp Zonguldak 
memurluğuna, Urfa muayene memu • 
ru Sıtkı Şenderin İzmir İthallt mu
ayene memurluğuna, Bandırma mua
yene memuru Fikret Kocacan Tekir
dağ muayene memurlu~una, Ünye 
muhasebe memuru Cevdet Yılmaz İ
nebolu muhasebe memurluğuna, Bod
rum memuru Yaıar Aydın Ayvalık 
muhasebe memurluğuna, İnebolu mu
hasebe memuru Ali Tola tetkik mü -
dürlüğü tetkik memurluğuna, muha
sebe müdürlüğü memuru Refik Ku -
rel İstanbul anbar memurluğuna, 1a -
tanbul kimyaker vekili Rüknettin Se

zen İstanbul kimyakerliğine, Trab
zon anbar memuru Cemil Uğur ve E

dirne salon memuru Sabri Kartal İs-

mir ithalat veznedar lığına, İzmir it -
halat manifesto memuru Şerafettin 

Betit Bodrum veznedarlığına, Küçük 
kuyu idare memuru Burhanettin Bek 
taş İzmir ithalat memurluğuna, İzmir 
ithalat veznedarı Kemal Özkul Trab-
zon muhasebe memurluğuna, Trabzon 
memuru Naim Alpkaya Tirebolu me
murluğuna, Tirebolu memuru Hikmet 
Giray Trabzon muhasebe memurluğu
na, İstanbul muayene memuru Ahmet 
Erden İpsala muayene memurluğuna, 
Ordu manifesto memurluğundan müs 
tafi Muhtar Ayrancı Ordu manifesto 
memurluğuna, İzmir defterdarlığı mu 
hakemat memuru Kenan Özanar İz • 
mir ithalat memurluğuna naklen ta• 
yin edilmişlerdir. 

Açıktan tayinler: 
Hüseyin Sami Hercan İzmir itha ~ 

lat memurluğuna, Cevdet Tevfik Gök 
bulut Zonguldak muhasebe memurlu
ğuna, , Halit Akgüner Mersin memur
luğuna, Necdet Barlas ve Ekrem Kol
man tetkik mlidilrlilğü memurlukla -
rına, Fehmi Talcan izmir ithalat mu
hasebe memmurluğuna, Nedim Özde
mir Güllük memurluğuna namzet ola
rak tayin edilmişlerdir. 

Aıaletleri tasdik olunanlar: 
Levcu:ım müdürlüğü memuru Şina· 

ıi Özgen, İstanbul manifesto memu
ru Sahir Uysal, İstanbul muayene me
muru Şevket Özsu, İstanbul memuru 
Ali Rıza Ural, İstanbul muhasebe 
memuru Ekrem Ergin. 

o~mir~nnr-~--;.-
-B~ükreş' e gidiyor 

Haber aldığımıza göre, Romanya 

demiryollar idaresinin memur ve müs 
tahdeınlerinin teşkil ettikleri spor 

kulübü, Demirspor kulübümüzü iki • 
maç yapmak üzere Bükrefe davet et
migtir. 

Haziranın ikinci haftasında yapı -
lacak olan bu maçlara iştirake karar 
veren Demirspor kulübü lazım gelen 
hazırlıklara başlamııtır. Demirspor 
4 haziran günU Doğansporla Ankara'
da yapacağı maçın akşamı Romanya
ya hareket edecektir . 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni bugün 

saat 10 da toplanacaktır. 
X Gümrük ve inhisarlar encü

meni bugü·n saat 10 da toplana
caktır. 

X Maarif Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Dahiliye Encümeni 24. V. 1939 

çarşamba gtinü saat onda toplanacak -
tıt. kikat devam etmektedir. \1111111 111111n1111111111111111111111ıl' iftihar edebileceklerini sö 1 miştir. :r halinde 

B. Terentief, ziyaretleri in netice - ~----------------------------------~~~~===::=::-=::~~=::=:-::~ 
lerini, Türkkuşu okul batı a defteri -~ 1 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

X Adliye Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

ne şu satırlarla ifade etmi tı : llllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il 1 kl' d 
· · ıe ı var ı. 

"Ben ve mesaı arkadaşlarım, takdı- 1 • ~ . ~ . 

b . t cıkil/J.t olan Turkkucıu'- Bı·r ı"zdıvaç f ~ " . ~ Ba~ta, biçimine akıl ermez hır re ~ayan ır e" ,. • • • . 
nun planörcülük, paraşütç 1 k faali - ~ ~ şapka, ayakta zarafetını takdıre 
yetleriyle motör~ü mekt~.P lışmala - Eve/ki günkü Ciimhımyet'te @M ~~l O l)ftj gö:ılerin takati bulunmıyan bir 
rını yakından görerek tur lostları - Nadir Nadi, esasen bernber hareket 1 \:: ....,. :.......: :.ııııı.... '...&. ~ \ iıkarpin ... 
mızın bu sahada da elde et ~ olduk - etmekte olan ltalya ile Almanya'- 7 ~ 4.iJJ -~~~ Kadın modalan tepeden tıma· 
/arı muvaffakiyetler·ı·· m .. üş de etmek . b k l t t 

nın bir de askeri ittifak ımza ve u- ia adar garabet yo unu mu u • ımkanını bulduk. But un b ı ~ördükle· 
· · k L • -a nu ilan etmelerine icı;ıretle : tu? ıimiz üç dört sene gıbı 1~ 'Jtr mu . · " olacaimdan bahıediyorlar: yani 

det Zarfında sarfedilen d amlı bır - Buna ne lüzum vardı? diye so- Adaya su! K d ' 
tayyareler, motörlü kıtalar çabu· Ür anın tarihi. rayretin neticesidir. Biz 7 ı -kkuşun'- ruyordu. 

' "d f l t bul gazeteleri vali ve cak bir yere çullanacak ve en kısa d::ı mesleklerine ve memle1: mu 8 a- Dostumuz Ahmet Şükrü Esmer 5 an ' 
ası ülküsüne candan bag~ lı k ı ve er- ,, belediye Hİainin, nihayet, müa- bir müddet içinde neticeyi alıve-

de dünkü Ulus'un ''Dış politika b ld 
kıok bir gençlik gördük. Ta yarecilik. minleşmiş bir derde çare u u- receklerl 

h sütununda aynı mevzua dair yazdı- w B" ··k d • b' ka paraşütçülük ve planörcüli sa asın- gunu, uyu a a nrn ır aya -
da elde edilen muvaffakiyc J •ri kay - ğı bir makaleye şu başlığı koydu: dar auya kavutacağıru yaıuyor. 
d~derken dostlarımıza Türkkuşu ve "Alman - 1talyan izdivacı." Adayı coğrafya kitapları, 
r-errıleket müdafaa!iı iş/erir de biitün Bu iki yazıyı yanya.na getırirse- "dört tarafı ~u ile çevrilmiş bir 

Cihanı bir karanlık ıibi ıararı 
bu buhran içindeki •ulha da, aca• 
ba, ıimıek sulh deaek naıd olur? 

l"''bimizle daha büyük başa ılar dile - niz, birincinin sorduğu suale ikin- kara parçası,, diye tarif ettikleri Tepeden tırnağa kadar/ 
r:~. cisinde bir cevap buluyorsunuz. halde lstanbul'un yanıbaşmdaki 

Sovye :lçisi 
A. Teıe tief 

Bira fiyatlarının ucuzllltılması 
tetkik ediliyor 

Maliye Vek!Ieti, Gümrük ve İnhi
sarlar ve Ziraat Vekaletleriyle müşte
reken bira fiyatlarının indirilmesi et

rafındaki tetkiklere başlamıştır. Bu 

tetkiklerden alınacak neticeye göre 
IUzumlu tenzilat yapılacaktır. 

Demek ki mihverin iki devleti 

şimdiye kadar biribirini sevmek ve 
daima birlikte hareket etmekle be
raber daha nışanlı idiler. Berlin'de 

imzalanan askeri ittifak aynı za
manda bir nikah töreni de olmuş
tur. 

Hayırlı olsun. Yalmz bu yeni iz
divacın dünyaya getireceği çocu
ğun adı, temenni edelim ki, savaş 
değil, barış olsun! T. 1. 

adalar, ıimdiye kadar "içinde au 
bulunmıyan kara parçaları,, diye 
tarif edilecek bir halde idi. 

Her halde bir ay sonra gelecek 
olan sudan, bütün Ada halkı ile 
birlikte Ada'nm ıütçüleri de isti

fade edeceklerdir. 

YJclırım harp - Şint§ek sulh! 

Yarının harbi. 11.)'Ildırun harp" 

Kadın ppkalarının ne türlü 
çeıitler, biçimler arzettiiini bili· 
yoraunuıı. O ıarabetler devam e
dedururken timdi kadm iıkar

pinleri de onlarla yarııa çıkmıı 

gibidir. 
Geçen ıün yeni moda bir ka· 

dm iskarpininin resmini gördüm. 
Bu koyu renkli iıkarpinin bur

nunda bir domuz bumu reımi ve 

Gazetenin birisi, kürdanın ne 
zaman keıfedildiğini arattırıyor 

ve men§eini bulamadıiını yazıyor. 
Bunu okuyan afacan bir çocuk : 

- Onu bilmiyecek ne var? de
di. 

- Biliyorsan söyle, bakalım! 
- lnaanlann diıine ilk defa 

yemek kaçmağa batladıir za· 

man ... 

Motörlü vasıtalar! 

Bir İstanbul gazetesi, temizlik 

i,lerinde motörlü vasıtaların kul
landacağından bahsediyordu. Bu· 
nu öirenen bir iıtanbuUu tordu: 

- Acaba bu vasıtalar ne için? 
Çöpleri çiğnetmek için nıi ? 

Dün hava hafif 

rüzgôrlı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ha4 

fif rüzgarlı geçmiştir. Günün en dü
şük ısısı 11, en yüksek ısısı da 25 de
rece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
hava Trakya'da fırtınalı, cenup Ana
dolusunda yağışlı, Ege'de kapalı, di
ğer mıntakalarda bulutlu geçmiştir. 

Son 24 saat içindeki yağışların kare
metreye bıraktıkları su miktarları 

Edlrne'de ve Kastamomı'da 3, Arda
handa 13, Sarıkamış'ta 12, Kars'ta 6, 
Gerze'de 3 kilogramdır. Ri.izgarlar 
Karadeniz sahillerinde şimalclen sa
niyede 3, diğer mıntakalarda garptan 
en çok dokuz metre kadar hızla es
miştir. En yüksek ısı Adana ve Er
zincan'da 27, Siirt'te .Z8, Diyarbakır
da 29 derecedir. 
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Sulhun tehlike noktası 

DÜNYA HABIERLERI 
Yunan - İngiliz 

dosluğu 

iSTANBUL Gazeteleri 
Alman - İtalyan askeri 
paktlnın tam metni (Başı 1. inci sayfada) CUMHURİYET 

Bugün Avrupa sulhun un tehlike 
l!oktaaı Danzig ıehridir. Bir a,.dan
berj ıiyaai fı'rtma bu ıehir etrafıada 
dö..üp dolafıyor. BİT gün 8el'lin'
deıı gelen müheyyiç haberler, Al· 
lbanya'mn bir emrivaki yaparak 
D.nzig•j itıal edeceğini bildiriyor. 
E:rteai gün Danzig ıehrinde ariya 
llıııiracaat edileceği haber ft:riliyor. 
8~ka bir gün de Danzig'in kendi 
lbukadderatanı eline alarak Alman
)a'ya iltihaka karar vereceği, bu 
e11arivakii Almanya'nıa derhal tanı
Yacağı ve bu vaziyette Polonya, 
...._hede ile kendisine temin edilen 
haklarm istirdadı için kuvete mü • 
.._caat edecek olursa, mütecaviz va
~iYette kalacağmdan lngiltere'nin 
Yardımda bulunmıyacağı söyleni
)or. Nihayet evelki akıam ıarki 
Prusya hudutlarında bir gümrük bi
b&a.nm tecavüze uğraması, Alman· 
l'a tarafından yapılacak olan t.eca· 
~Ün ilk adınıını teıkil ettiği zaa· 
lledılmiıti. 

Anlaşmada bazı gizli maddeler 
bulunduğu da rivayet ediliyor 

tır. Yunanistan'ın İngiltere'ye olan 
bağlılığı çok kuvetlidir. Hususile ki 
bütün gayretleri dünyayı yeni bir har 
bin fecayiinden korumayı ve cihana 
kurucu bir uzun sulh devresi temin 
eylemesini istihdaf eden büyük Bri -
tanya'nın sulh azmine kani bulunmak 
tadır. 

Ruı - i·ngiliz müzakereleri 

Anlaımaya dair Fransa ve İngilterenln fikri 
(Başı 1 inci sayfada) 

Madde: 1 - İki ikid taraf, müşte
rek menfaatlerine ve Avrupa umumi 
vaziyetine mütea:Ilik bütün meseleler 
hakkında mutabık kalmak için daima 
karşılıklı temas halinde bulunacaklar-

siyasetinin kati olarak tesbit edilmiş 
olduğu., hakkındaki beyanat ve Dan
zig hadiseleri bir kısım mebusları 
Sovyetler Birliği ile bir an evel an· 
)aşma yapılmaıının çok ~u~afık ola
cağı hususuna ikna eylemııtır. 

Bununla beraber, Almanya'nm 
'-rüne kadar Danzig'e karı• fili 
harekette balunmağa hazırlllllclıiı· 
!la delalet edecek hiç bir emare yok· 
t11r. Alman matbuatmm ve propa· 
laıu.ln teıkilatmm, boyle gergin bir 
&iyasi hava yaratıp bunu idame et· 
lnckteki mnlrnl'ltlarr, Polonya'nm sİ· 
birlerini boz .. rak maneviyatını za • 
)ı;latmakhr. Filhakika böyle bir 
tabiye, Avusturya ve Çekoslovakya 
lneaelelerinde Almanya tarafmdan 
lnuvaffakivetle tatbik edilmiıti. A
~Uaturya ~·e Çekoslovakya, askeri 
tazyikten ziyade böyle bir propa· 
tanda neticcsmde teslim olmutlar· 
dll'. Almanya, aynı yoldan aynı he· 
def• ,,annak iı:.tiyor. 

Fakat birkaç ay içinde prtlar 
d~İİ§miştir. Bir defa Polonya, Çe-
1'oa!ovakya desildir. Polonyablar, 
7uz yirmi sene yabancı devlet bo • 
}'unduruğu altında kaldıktan sonra 
htiklalle• ine kavutmuılarcftr. Ve 
blc istiklallerini silihlarmm kuve
liyle müdafaa ctmege hazırdırlar. 
ikincisi, Polonya, askeri bakımdan 
Avusturya ve Çekoslovakya gibi za· 
1ıf değildir. Otuz bet milyon nufu
au olan bu de~ letin iyi teçhiz edil· 
r.ıit ve iyi talim ve terbiye görmiit 
ordulan •ardır. Oçiancü ehemiyetli 
bir nokta da Poloaya'nm yalnız ol · 

du. 
Madde: 2 - Bu müşterek menfaat

ler beynelmilel hadiselerle tehlikeye 
girdiği takdirde, iki taraf me.nfaatle • 
rinin himayesi için alınması ıcabeden 
tedbirler hakkında derhal istişareye 
girişeceklerdir. Taraflardan birinin 
emniyeti veya diğer hayati menfaatle
ri hariçten tehdide maruz bulunduğu 
takdirde. diğer taraf tehdit edilen ta
rafa siyasi ve diplomatik tam müzaha· 
rette bulunacaktır. 

Madde: 3 - İki tarafın arzu ve Ü· 

mitlerine rağmen bu taraflardan biri 
diğer bir veya bir kaç meml~~e~le har 
be müncer olan ihtilatlara surüklen • 
diği takdirde, diğer taraf ötekinin ya 
nında yer alacak ve bütün kara, deniz 
ve hava kuvetleriyle ona yardım ede-
cektir. 

Madde : 4 - O çüncü madde ile alı
nan taahhütlerin tatbikini temin mak
sadiyle, iki hükümet askerlik ve harp 
ekonomisi sahalarındaki iş beraberli • 
ğini derinleıtirecekler ve bu pakt hü
kümlerinin tatbiki için lazım olan di
ğer bütün tedbirlerin tesbiti için mü • 
temadi temas halinde bulunacaklar • 

dır. 
Bu maksatla iki hariciye nazırının 

idareıinde daimi komisyonlar teşkil 
edilecektir. 

Madde: 5 - lki taraf müşterek bir 
harp halinde yalnız başına mütareke 
veya hanı yapmamağı 1imdiden taah
hüt ederler. 
tc r< it'ıt1ıfasetı ~'f1niır·1e:!IEfiltyeü'iiı 
müdrik bulunan iki akit taraf bu mü
nasebetleri mezkQr devletlerle olan 
müşterek menfaatlerine uygun olarak 
muhafazaya ve müıterek bir surette 
inkişaf ettirmeğe karar vermiş bulun
maktadırlar. 

lngiliz. - ltalyan anlQfmaa&nın 
ıJaziyeti 

Londra, 23 a.a. - Timeı gazetesi, 
Roma muhabirinden aJdığı aşağıdaki 
haberi neşrediyor : 

Alman - İtalyan ittifak muahede
sinin imzası münasebetiyle, İtalyan 
hükümetinin geçen sene aktedilen İn
giliz - İtalyan anlatmasını feshetmek 
mecburiyetinde bulunacağı hakkında 
gerek Roma'da gerek diier bazı yer
lerde tayialar çıkmııtı. Fakat büyük 
bir salahiyetle söylenebilir ki hilen 
İtalyan hükümetinin böyle bir niyeti 
hakkında hiç bir emare mevcut değil
dir. 

ltalya alman ıJeaayeti 
altında mı? 

Paris, 23 a.a. - Bu sabahki gaze • 
telerin tefsirleri: 

Gazeteler, İtalya'nın tamamen al
man vesayeti altına girdiiini müşa
hede ve tesbit ediyorlar. 

Le J our gazetesinde Bailby diyor 
ki : 

Çözülmez birlik, doğru. Fakat bu 
birliğin şefi Musolini değildir. 

Uzun müddet italyan milletini 
sevk ve idare eden zatı, harpten son
ra çok aşağı seviyede görmüı olan 
bu milletin mükemmel kalkınmasının 
senaya layık imili olarak seyrettik. 
Şimdi ise Duçe'nin Führer'e tibi ol
masının ne dünya barıp namına bir 
t ı:"'kk, ne de ltalva huabana bir .. 
r ı ~c:fı&.tı cucııııyı:c.ıı::ı; •u• -,, •• # • • 

cek vaziyetteyiz. 

Gi~i matltlJer 

İngiliz elçisi verdiği cevapta şöyle 
de:niştir: 

İngiliz • Yunan dostluğu şu .veya 
bu ferdin gayretleriyle değil tabiatın 
zaruretleriyle teessüs etmiş, büyümüş 
ve büyümekte devam edecektir. 

Yunanistan, hükümdarının basiret -
1i idaresi ve Ekselansınızın yaratıcı 

kudreti ve durbin vatanperverliği sa
vesinde istikbale ümit ve emniyetle 
bakabilecek bir maziye malik bulun -
maktadır. 

••• 
inailtereden Yunanistana 

ihracat kredisi 
Londra, 23 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre, İngiltere'nin Yunanis
tan'a açacağı ihracat kredisi anlaşma
sını aktetmek üzere bir yunan heyeti 
yakında Londra'ya gelecektir. 

İngiliz hilkümetinin iktısat müşa • 
viri Leithross bugün Londra'ya dön -
mek üzere Atina'dan hareket etmi§· 
tir. 
Yunan gazetelerinin yazdıkları 

Atina, 23 a.a. - Katimerini gazete· 
si, diğer bütün Atina gazeteleri gibi, 
B. Leithross'un Atina'da yaptığı gö
rüımeleri tahlil ederek bu görüşme • 
lerde hakim olan samimi dostluk ha -
vaıını tebarüz ettirmektedir. Gazete, 
Londra'da devam edilecek olan görüş 
meler sonunda, iki memleket menfa -
atlerinin ve iki millet arasındaki dost 
luğun içten istediği bir anlaşmaya va 
rılacağını da kuvetle ümit ve tahmin 
eylemektedir. 

Yunan Kırah döndü 
Atina, 23 a.L - Kıral, Makedonya 

ve Trakya"daki teftiı seyahatından 
bu~n Atina'va dönmüstlir. · 

Bütün gazetder, liu seyahat eınaıın-ı 
da her tarafta halk tarafından Kırata 
yapılan candan tezahürleri kaydedi -
yorlar. 

İngiliz - Sovyet 

Nadir Nadı, buıunkü ba1makale1inde 
ruı; - inııliz müzakerelerinın bir çıkmaza 
ıirip gırmiyecea:i meı;eleaınin dunya ef. 
karı umumiyesini i1&al ettiiıni, bu müna
sebetle, ı<usya ile Almanya arasında es
ki bir muahede mevcut bulundutundan 
bahsedildıginı soyliyerek, &erek bu id
dianın, gerek rusların muahedelere :ade7 
mı riayeti iddıalarmın esassızlıtını ıl~rı 
sıirmekte ve ınıiliz - rus muzakerelerı • 
nin halen bir şekil meselesi üzerinde top
landıgını, oniimuzdeki ııinler zarfında 
miıspet bir netice alınmasa bile Rusya'· 
nın aulh cephesi için kaybolmuş sayıla
mıyacaııını izah· etmektedir. 

Atatürk'ü anlamak 
Peyami Safa, turk muharrirlerinden 

c;oaunun, Ataturk'ten bahsederken "O 
bı'e benzemez, U bızım olçuıerımıze aıt
maz, U'nu bız anlamayız" tarzında aoz
ler söylemelerini yanlıı buluyor, böyle 
du5wımenın Ataturk'u tabıat uıtu, karan
lık ve acaip bır efsane ııbı ıormek ol • 
duğunu soylıiyor ve Ataturk'u biz anla -
mıyız degil, O'nu yalnız veya hiç deııil
se en çok biz anlarız ve Atatıirk'ü anla
mak kendimizi anlamaktır, diyor. 

Biraz itidal 
(Nalına mıhına) muharriri, alman ıa

zetelerının, turx - ıngııız aıı..a~masınuan 
hoşıaııı .ıa<iıkıarını, na.oukı ~ımanya nın 

mwıteul devıetıerıe yaµtıı;ı anıa~maıar 

aleynınde bı.ı: turklerın nıı.; ne5rıyatta bu
lunmadıgımı..ıı &oylıyerek, turk - inaıliz 
anlaımasınııı sırf tedafui nıanıyetinı te
baruz ettırdıkten sonra, alman gemıleri
nin Çanakkale'ye ınnıek hususuıı.ua ınııi
lız gemılerınden daha suratlı oıdu1;.uııu 
yazan bır alman ıazetesıne cevaben, ı'ur
kıye ye kartı dıuma dostluk ~u&teren Al
manya'nın bu arzuyu nercoen çııcarcuaı
nı soruyor ve alman ga.ı:etelerinın, hukıi
metlerı tarafından Turkıye'ye verılen te
minatun haberdar olmadıklarını yahut 
Almanya'nın &"izli maksatlar bealediıini 
soyliyerek: "._:anakkalcyc inmek bahsi • 
ne &elince, bızım Ça.nakkale'yi nasıl 
mudafaa ettıaimiz.i alman dostlarımız 
çok iyi bilırler, o toprakları mudafaa i
çin 80.000 den fazla eehit verdik. Bun
lardan 55 bın kahramanın kemikleri hali, 
Çanakkale'nin manevi niıahbanıdır, bo
ğazın bucıinku koruyucuları iıe icabınca, 
orada 550 bin eehit vermeğe hazırdırlar." 
diyor ve alman ıazetelerine itidal tavsi
ye ediyor. 

TAii 

Çok çocuklu aileler 

(Gunun meseleleri) sutunu muharriri, 
Ankara'dan Şevket imzasiyle aldıiı bir 
meptupta, altı çocuklu olan bu okuyucu • 
nun 7.11.937 de sıhiye veklletine miıraca. 
at ederek kanunun vldettiii milklfatı al· 
mmr letedltini, fakat hlll alamadıtnu 
J'Sacllktaıı 90ftr&, bu mliklfattaa -• • 
duı nüfua artmasını temin etmek olduiu
na ıöre, müklfata tahais edilen paranın, 

müzakereleri 

:..ı:anı;a'.ıim ';e bry herln garaırlP 
leri altında bulunuyordu. Fakat in· 
l'İliz tasvibine mazhar olmadıkça 
Fransa tarafından verilen garanti· 
rıin kıymeti olmadıiı sarihti. Fraaaa 
Çekoslovakya'ya yardımda buluna· 
bilmek için lngiltere'den ayrılmalı 
İdi. Halbuki Münib arifesinde Fran· 
aa bunu yapamazdı. Ve lngiltere'yi 
Çekoalovakya'ya yardım için imale 
edeceği yerde lngiltere Franaa'yı. 
Çekoslovakya Üzerine tazyik yap· 
llUya İmale etti. 

Madde: 7 - Pakt imzasını mütea -
kip derhal meriyete girecektir. İlk me 
riyet müddeti on yıldır. Bu devrenin 
inkizasından evel temdidi için iki ta
raf mutabık kalacaklardır. 

Tatbikata ait görütmeleT 

Paktın mevcudiyeti ltalyan uete
leri tarafından bahsedilen ve italyan 
mahf illerince de teyit edilen gizli hü
kümlerine işaret eden Blum, Le Jour
nal'da şu satırları yazıyor : 

Bu hükümler, iki devletin derpiş 
edilen muhtelif harekat sahnelerinde 
müdahaleleri şartlarına, orduların, 
donanma ve tayyarelerin it beraberli
ği tarzına ve harp istihaalatının ay -
nı tempo dahilinde inkitafına aittir. 

Lord Halifaks~ın alakadar 
olduğu esas teklifler 

Bertin, 23 a.a. - Ribbentrop ve Cia
no dün öğleden sonra ittifak paktının 
tatbikatına ait görüpnelerine devam 
etmişlerdir. Akşam Ribbentrop, Cia • 
no ıerefine bir ziyafet vermiş, ziya • 
fette Hitler de hazır bulunmuştur. 

yann bir 
edileceği ümit 

prensip anlaşması 
olunmaktadır 

Bugün 

elde 

a.a. Marbuat Scrvıs' 

çocuk ölümleri ve ~astalıklariyle . müc~
dele edecek bir mucsscseye tahsıs edıl
mesi teklifini tekrar ediyor. 

Arapları aleyhimize kıfkırtmak 
Ömer Rıza Doırul, (Bugun) sutunun

da, turk - ınııliz anlafimasını arap mille
ti aleyhinde kurulan bır ıuıkasf ıteklınde 
ıostererek her ıun bu yolda neırıyat 
yapmak, alman propaıandaııının araplan 
aleytumıze kışxırtmayı sıstematik bır 
tarzd& takıbe <leger bır siyaset saydıiını 
ıoıterdıgını, fakat musluınanların mu • 
kaddes kıtabını bu propagandaya vasıta 
etmcsınııı oıçusuz bır kuııtahlık olduğunu 
soyıuyor ve arap zekasının bu çeşit he
zeyanları reddedcceğıne emın olmakla 
beraber bunları ilen surenlerc hakikatın 
kati ıılilılarıyle mukabele lazım oldutu
nu ve bunun da ıecıkmemesı icap ettııı:i· 
ni ilive edıyor. 

Balkanlar niçin parçalanamaz 
Aka Gunduz, bu bali makalede, İtalya'· 

nın ıozu tierhn e bıraKması dolayısiyle, 
birının esasen her tempoda soylcmekte 
olduiiU sozıcr arasınaa bızı, turk - İngi
liz anlaşması ve 1$alkan antantı hakkın
da soylenen sozlerın ali.kadar etti&ını ya
zarak, Turkıye nın umumı sulhu koru -
mak, Akdenız'de muvazene teı;ıs etmek 
ve Turkıye menafıını ve birli&;ini &a&:la • 
ma baglamak esaslarını mıhver tcmın e
demiyecegıne ıore turk - inıı:ıliz anlaşma
sının başvekıl tarafından sarahatle ızah 
edılcn bu selıebe istinat ettııını &oyluyor 
ve ıozlerı Halkan blokuna ıctırerek "Ar· 
tık balkanlılar üzerınde nufuz sahıbi ol
mayı duşu.nmek degıl, Balkanların da beı 
altı milyonluk silihlı ve mutesanit bir 
kudret ve nufuza malik olduğunu duıun
mek, hesaba katmak &erektir, diyor. 

HABER 
Sa Majeıte Jorj'un nutku 

M. Dalkılıç, bu makalesinde 1nıı:iltere 
Kıralı Sa MaJcste jorj'un Kanada'da soy
lemiş olduğu nutukta, "Sulh ve buriyet, 
biribirinden ayrılmu keyfiyetlerdir. 
Bunlardan her hanıi birisi, ötekisi yanın
da olmadıkça uzun müddet devam ede • 
mez" fıkrasını iktibas ettikten sonra in 
&'iliz • tıirk anlaımasına tarizi mahiyet 
atfetmek suretiyle mihveı-cilerin ihdas 
etmiye c;ahıtıkları atmosferin yerlere 
siıriılmcsi ic;in Sa Majestenin bu ıozleri 
nin kiri olpuıunu yazmaktadır. 

SON POSTA 
Türkiye iktıaaden tetkilitlan • 
ma yolunda büyük hamleler 
yapmağa niçin mecburdur? 

Muhittin Birgen, (Her gün) sütunun
da, bu asırda biç bir milletin Avrupa'nın 
yani batında orta tarih devrine mahsus 
iktiRCll bibi,.. icincl• :pqryanuyacaiını 
•• TUrlri7.eafn de A•nsı- cibi orümcek 
aflarına bemiyen bir ıüril iktiaat tetki • 
litına sahip olacaiını ve Tiirkiye'dc bir 
sürü bankalar, ıirketlcr, fabrikalar ku • 
rulacaiını yazdıktan ve bu mevzu etra -
fında bazı mütalealar serdettikten sonra 
"Hamle, hamle, miıtema.diyen hamle,, di
ye yazısına nihayet vermektedir. 

Kervan yürüyor 
Burhan Cahit, bu fıkraıında mektep• 

lerde okudugumuz hukuku düvel üzeci -
ne klitüpaneler dolusu eserler yazılıp çi
zildiğini, yalnız kemalini bulmuı ıöru • 
nen bu siyasi inkillbın bir efsane oldu
iunun anlaıılmıı bıılunduiunu yazdıktan 
sonra, yetmiı sene evel Bismark'ın Ver
.ayda fransızların yuzüne kareı hak yok
tur kuvet vardır diye baiırdıeını, altmıı 
yıl aonra aynı yerde Klemanso'nun al -
manlara aynı .Ozleri iade ettiiini illve 
ediyor ve en bliyiık hakikatin, ezmiyen e
zilir, olduğunu söylüyor. 

Halbuki Polonya bugün hem İn· 
giltere'nin, hem de Franaa'DJD yar
dımlarından emindir. Ve eğer ltalya 
harbe İ§tirak eder de askeri hare • 
kat Akdenize intikal edecek oluna, 
Tiif'kiye'nin de lngiltere ile yaptığı 
ittif •ka sadık kalarak tecavüze kar· 
tı lllÜcadeleye gİriflllekte bir an te
reddüt etmiyeceğini biliyor. 

Bu itibarladrr ki Polonya devlet 
•d-.nlarr, asabiyete kapılmaksızm, 
Alınanya'nın tahrikatma karıı mu· 
k•"Yemet etmektedirler. Ve muka· 
•eınet edince bu defa karıı taralm 
•İnirleri bozuluyor. 

Göring Kont Ciano ile konuıtu 
Berlin, 23 a.a. - Mareşal Göring 

dün öğleden sonra İtalya hariciye na
zırı Kont Ciano'yu kabul ederek uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

iki ordunun genel kı.ırmay reiıi 
Pariani ile Brauchitsch'in dün akşam· 
ki mülakatları üzerine 12 kişilik bir 
daimt askeri komiıyonun derhal tef· 
kili kararlaıtırılmıztır. 

"Kötü bir iztlfoa~" 

Paris, 23 a.a. - İtalyan - Alman it· 
tifakının imzasından bahıeden Paris 
Soir gazetesi, bunun hldiıelerin ticil 
ettiği kötü bir izdivaçtan ibaret oldu· 

Londra, 23 a.a. - Daily T elegraph gazetesinin bildirdiğine gö
re Lord Halif akı franıız nazırlannın kendiıine yaptı klan muhte
lif teklifler araıında bilhaaaa aıağıdaki teklifle çok alakadar ol· 
muıtur: 

Türk milletine yapılan 
komplimanlar 

AKJAM 

iki cephe arasındaki mücadele 
Danzig ıehrinin mukadderatı etra· 
fanda toplanmıı olmakla beraber, 
hakikatte tecavüz ve tecavüzü Ön· 
lemek gibi iki politika çarpıımakta· 
dır. Almanya ve ltalya komfU dev· 
letleri istililan veya ıiyaai nüfuz· 
ları altma almak için yeni bir teknik 
İcat etmitlerdi. Avusturya, Çekos· 
lovakya ve Arnavutluk bu yeni tek· 
iliğin kurbanı olmuılardır. Suh cep• 
herini teıkil eden devletler bunun 
bir defa daha tatbikine mani olımya 
karar vermiılerdir. Dava Danzig 
d&va11 değil, daha derin, daha fÜ· 
lll•llü ve daha ehemiyetli olan bir 
tecavüzü önlemek davasıdır. Çünkü 
eğer böyle bir politika Danzig'te 
llluvaffak olursa, yann Romanya'· 
nın, erteıi gün de Yunanistan'ın sı· 
l"ası gelebilir. Almanya, Danzig'i en 
2ayıf cephe telakki ettiği içindir ki 
bütiin ağırlığını o nokta üzerine 
tevcih etmittir. Fakat karıdaıtıiı 
cephenin Danziı meseleıini bir le· 
cavüz meselesi telakki edeceğini ve 
lllukabele edeceğini bildiği için ha
l"ekete geçmeğe cesaret edemiyor. 
Filhakika dojnı ve keıtirme yoldan 
Yürüyerek hedef ine varmak iatiyen 
Ilı azi dıt politikasının bu defa do
lanıbaçlı yollara sapması, Alman· 
Ya 'nm hesaplı hareket etmek lüzu
lllunu hissetmeğe baıladıtmı anlat· 
lllaktadrr. Ve hesabı ne kadar de
rinleıtirirae, tecavüz politikaamm 
da o derece tehlikeli olduğunu an • 
lıyacaktır. A. Ş. ESMER 

• 
Gizli maddeler ıJar mı? 

Berlin, 23 a.a. - Havas : Yabancı 
mahfiller, pakt'da gizli hükümler mev 
cut olduğunu zannetmiyorlar ve bu 
paktın tecavüri ve tedafüi hakiki bir 
muahede olduğunu kaydediyorlar. 

Bu mahfiller, yalnız iki akidin em
niyeti aleyhine değil aynı zafnanda 
onların hayati menfaatleri aleyhine 
de müteveccih olarak hariçten gele • 
cek tehlikeden bahseden formülün e
lestikiyetiiıe bilhassa işaret etmekte • 
dirler. Bu eleıtikiyet bir çok farazi • 
yelere yol açmaktadır. 

Bu mahfiller "6" ıncı maddenin ka
palı bir tarzda yazılmış olduğunu ve 
bunun zorluklara ıebep olmuş olması 
mümkün bulunduğunu da kaydediyor 
lar. MezkQr mahfillere göre, şimdi Al 
manya iki memleket arasında askerlik 
ve ekonomi sahasındaki işberaberliği· 
nin takviyesi için gayret sarfedecek -
tir: Büyük mikyasta garnizon taatisi 
mevıimıiz görülüyor. Ekonomik saha
da, Almanya'da itçi azlığı dolayısiy · 
le, ltalya'dan mühim İ§Çİ nakliyatı ya
pılacağı anlaşılmaktadır. 

ltalyan - alman ittifakı hak/antla 
Lontlra'nın fikri 

Londra, 23 a.L - Londra'nın ai
yaai ve parlamento mahafili Alman -
İtalyan ittifak muahedesine ve Dan· 
zig hidiselerine o kadar fazla ehemi
yet vermek iıtemiyor. Danzig hadi
.elerinin Polonya'nın azimkir hare -
ketiyle yatııtınlacağı ümit ediliyor. 

Ancak Berlin'de, ittifak muahede
sinin imzalı merasiminde "İtalyan 

ğunu yazıyor. 

1 - İngiltere, Fransa ve Sovyetler giltere'nin yaptığı §ekilde Polonya ve 
Birliği, her hangi birine karşı yapıla • Romanya'ya garanti verecektir. Bu 
cak her hangi bir tecavüze mukavemet garanti Varıova ve Bükreı'le müzake
için aralarında bir karıılıkh yardım re edilecektir. 
paktı imzahyacaklardır. 3 - Fransa ve İngiltere, ıovyetlerin 

tebarüz ettirmektedir. 

2 - Bu üç devlet, Almanya ile hem diğer devletlere yardım teahhütlerini 
hudut bir memlekete karşı yapılacak garanti edeceklerdir. Baltık devletle
bir tecavüze mukavemet için biribirle- rini de istihdaf edecek olan teferruat 

Populaire gazetesinde Bro11olette rine yardım etmek bahsinde araların· bu ana prensip etrafında tcsbit edile • 

lntranıigeant gazetesi de, esasen 
mevcut vaziyette hiç bir değitiklik 
olmadığını ancak Almanya'nın ita:I· 
yan kuvetlerini avucu içine aldığını 

yazıyor: 

Alman - İtalyan ittifakının aktin
den dolayı mUbalagalı bir heyecana 
düşmiyelim. Böyle yaranak, paktı 
yapanların istedikleri olur. Zira Hit· 
ler ve Muıolini için paktın akti değil, 
neırinin debdebesi mühimdir. Filha • 
kika onların yeglne maksadı hareket· 
lerini telif etmek olsaydı anlqmanın 
metnini bu kadar tantana ve açık ola· 
rak ifşa ederler miydi? 

1 ngiliz K1ral ve 

da bir anlatma yapacaklardır. bilecektir. Danzig umumi vaziyetini 
3 - Bu üç devlet, Almanya ile doğ- tetkik edecek olan üçler komitesinde 

rudan doğruya komşu olmıyan fakat bu noktaya hiç şüphesiz temas edile • 
tamamiyeti bu üç devletin biri ve ya- cektir. 
hut bir kaçının menfaati ile bilvasıta Londra, 23 a.a. - Parlamento mah -
ali.kadar bulunan bir memlekete karıı filleri, Baıvekil Çemberleyn'in çarpın 
yapılacak bir tecavüze mukavemet için ba ve perıembe günü İngiliz - sovyet 
de tutacakları hattı hareket bahsinde müzakereleri hakkında tatmin edici 
aralarında müşaverede bulunacaklar • beyanatta bulunacağım ümit eylemek-
dır. tedir. 

Deyli Tclegraf, bu haberi verdikten Filhakika parlamento, yortular mü -
sonra, tefsir mahiyetinde olarak ıun • nasebetiyle cuma günü tatil devresine 
lan ıöylemektedir : girecek ve bizzat baıvekil de lskoçya

Bu vaziyete göre, İngiltere, Fransa ya gidecektir. Başvekilin hafta sonun
ve Sovyetler Birliği, Litvanya'ya karşı da Londra'dan ayrılmak fikrinde ol • 
yapılacak bir tecavüze mukavemeti te- duğunu bizzat haber vermeıi par limen 

klral iresı"nin h • ahhüt etmiı olacaklardır. Letonya, Es- tonun tatilinden evet baıvekilin ingi. 
~ seya atı tonya ve Finlandiya'ya karıı yapıla. liz. ıovyet prensip anlapnaıını iline-

cak bir tecavüz takdirinde ise arala • deceğine bir ali.met olarak telikki edil· 
Torento, 23 a.a. - İngiliz kıral ve rında müpverede bulunacaklardır. mektedir. 

kıraliçeai buraya gelmiıter ve tchrin Paris, 23 a.a. - Matin gazetesinden: /ngiliz kabineainin toplantın 
bütün mahallelerinden otomobille geç Diln akşam, Fransa'nın Cenevre'de Londra, 23 a.a. - Kabine, bu sabah 
mişlerdir. Bu suretle hükümdarlar tc· telkinlerde bulunduğu ve Halifaks'ın hususi surette toplanarak yarınki iç
hir içinde 45 kilometre gitmiıterdir. bunları Londra'ya götüreceği, Maiski- timaın ingiliz - sovyet müzakerelerinin 
Bir milyonluk bir halk kütleıi bil • nin de Moskova'ya bildireceği haber tetkikine tahsis edilebilmesi için dahi· 
kümdarları ğiddetle alkıtlamııtır. veriliyordu. ıt mahiyette bazı meselelerin halli ile 

Kıral ve kıraliçe belediye dairesine iyi malCımat alan mahfillere göre, meıgul olmuıtur. 
ve oradan da parlamentoya &itmiıler- bu telkinlerin esası şudur : Lort Halifaks yarın Cenevre'den 
dir. Batvekil Hepburn parlamentoda 1 - Uç memleket, aralarından biri dönmüı bulunacak ve kabinenin top. 
kırata bir mesaj okumuıtur. doğrudan doğruya taarruza uğradığı lantısına ittirak edecektir. Mumaileyh 

Kırat, ıerefine verilen ziyafette bu- takdirde birbirlerini karıılıklı olarak ı franıız nazırları ve Maiski ile yaptığı 
lunurken kıraliçe Torento'de bulunan garanti edeceklerdir. görüşmeler hakkında kabineye izahat 
lıkoçya alayına sancak vermiıtir. Z - Sovyet Birliği de Fransa ve İn· verecektir. 

Vl-Nu, b~ makalesinde, Amerika hü -
kümetı murahhasmm N evyork serıısinde 
Tiırkıycnın on beı ıene ıçınde battan ba
l& modernleımiı olduğu, eskı ıark esrar 
ve romantizm perdesıni kaldırdııı, ame • 
rikalıların taptığı sulh, terakki, demok-
rasi prensiplerine kcndisinı hasrettıii ve 
butiın bu seri terakkılerin amerikalıları 
hayrete duıürdui:u ve turklenn son se • 
nelerdeki inkııafları ıle hakkiyle iftihar 
edebileceklerı suretındeki beyanaunı 
kaydettikten sonra, bu mutaleaların sa -
mimiyetinin ıupheden izide olduııunu ya
zıyor ve ıoyle dıyor: "Muterakki ve ha
yırhah milletler arasında bıraktıgımız bu 
iyi intiba ile ne kadar iftıhar etsek ye • 
ridır.,, 

Yeni ittif aJdar 
Akşam ıazetesi, bu yazısında Almanya 

ile t tal yanın askeri ittifakı karşısında 
Fransa ile !nıilterenın Sovyetler Birligi 
ile beraberce hareket etmıyc fevkalide e· 
hemiyet vermekte olduklarını, yalnız bu 
iıbirliii hakkında henuz bir anlaşma ya
pılmamıı olduğunu, Lehiıtan ile baelan
mıya citedenberi muhalif olmalarına rağ
men lnciltere ile Fransanın da bu iki 
memleket dolay11iyle Sovyet Ruıya ile 
aarih bir surette baelanmak istemedikle
rini ve Sovyet Rusyanın karşılıklı bir ıt
tifak akdi için israr etmekte ve Fransa 
ile lnıilterenin bu hususta Lehistan ile 
Ramanyayı iknaa çalıtmakta olduklarını 
yazmaktadır. 

SON TELGRAF 
Millt müdafaa kudretimiz 

Ethem İzzet Benice, bu makalesinde, 
Büyük Millet Meclisinin budce muzake
reıine baılamış oldutunu ve Malıye Ve -
kili Fuad Ağralı'nın vermiı oldugu izaha
tın ve yeni büdcenin yenı bir ıurur ve -
silesi olabilecegini yazdıktan ve biidce 'e 
memleketin milll müdafaası ile inşa, i • 
mar ve kültür kalkınmasına büyük bir e
hemiyet atfedilmiı olduğunu ilive ettik
ten 101ıra en büyük sulh ve emniyet va-
11ta1ını tepeden tırnaia silahlı bulunmak
ta aramaya mecburuz demcktedır, 
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Boğazlar meselesi ve 
Türkiyenin politikası 

1 FRANKFURTER SA YTUNG'T AN 1 

Boğazlar meselesinin, 
bundan evelkilerinin 

muhafazasiyle alakalı olduğu 
gibi, hiç birinin bu bitaraflığı 
kaldırmak veya onu ihlal et -
mek hakkı yoktur. 
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(_R_A_D_Y o_J 
TOR KiYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu . 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. ll!2 Kcs./120 Kw. 
T. tl. Q. 

10 • Suphi Ziya Beyin JJld: 
hayyer şarkı (Titrer yüre 
ğim). : 
11 - Dedenin gülizar şarltl 
(Bivefa bir çeşmi bidat)· 

21.00 Haftalık posta kutusu. 
21.15 Esham, tahvilat, kaıııb(1f. 

- nukut ve ziraat borsası • 
yat). 

hep~ın<len farklı olmak üzere, 
yeni bir tarihi safhaya girmiş 
oldugu, henüz farkına varılmış 
olan bir dava değildir. Bu me
sele, esas itibariyle, habeş har
bından sonra inkişaf etıneğe 
başlamıştır. Ancak. devletler 
hukuki bakımından. vaziyeti, 
1936 temmuzunda tespit edil -
ıniştir. Şimdi, İngiltere ile 
'furkiye arasında yapılan kar -
şılıklı yardım paktı dolayısiy: 
le ve inrriliz - rus gorüşmelerı 
neticesmde bu meselenin al -
makta olduğu siyasi istikamet, 
gıttikce daha bari:t bir şekle 
girmc-ktedir. 

Ancak, Montrö muahedesi 
yapıldıktan sonra, İtalya'nın 
şarki Akdeniz'de ortaya çıkma
siyle, ilk defa olarak yeni bir 
siyasi vaziyet hasıl oldu. Fev -
kalade elverişli bir anda, Bo -
ğazlar mesles!nin tetkikini ta -
lep e<len Türkiye, bir taraftan 
Sovyetler birliğinin dostu ve 
müttefiki, diğer taraftan, zecrt 
tedbirler meselesinde fngilte
re'nin sempatisini kazanmış o
lan bir devlet sıfatiyle hareke
te gecti. 

tan'a bir sefer yapmasını, 

Akdeniz'de donanmanın 

kışlamasını ve kendisine i
ki milyon altınlık bir ikraz 
yapılmasını istedi. Mükem· 
mel diplomat olan türkle -
rin, buna, verdiği cevabı 

bizzat La Vigne şöyle ifa -
de eder: "Hıristiyanlara 
ve diğer din düşmanlarına 
para ikraz etmeyi onlara 
dinleri meneder. Osmanlı -
lar paralarından ziyade 
kendi şahısları ve kuvetle • 
riyle dostlarının ve mütte· 
fiklerinin yardımına koş -
mak itiyadındadırlar." 

Sulh ittifakı 
Madam ki totaliter devletler faaliyet vasıtalarını 

dünya haritasının kendi menfaatlerine olarak tadili 
gibi müşterek bir hedef etrafında toplamaktadırlar, 

diğer devletlerin de böyle bir tehlike karşısında bir 
mukavemet birliği vücuda getirmeleri pek tabiidir. 

mesi verenlerin hatırları i
çin acaba Pirene komşumuz 
bize karşı hakikaten muha
lif mi? Bunu bilmek lazım
dır. 

19.74 m. 1!11~5 KcsJ 20 Kw. 
'1'. A.P. 

31.70 tn. 9465 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
ÇARŞAMBA • 24 - 5 - 1939 

21.25 N e~eli plaklar - Pi. j'st 
21.30 MUZtK (Viyolonse 1 

Edip Sezen'in konseri). pJ) 
21.50 MÜZİK (Melodiler· 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkes: 

tra • Şef: NEClP AŞKIN>1: 1 - Schneider - Meşhur Re 
renlerden potpuri r 
2 - Lincke - Olur. olur. olıl' 
(Şen parça) . 
3 - Munkel - Venedik hatıra 
sı serenadı 

Hiç şıiphe yok ki, bu inkişaf, 
faşist ıtalya'ya taınamiyle ay
kırı bir seyir takip etmekte -
dir. 

Son yılların hadise ve vaka • 
ları, Roma'cla, kendisinin hak
kı olan hayat sahaları üzerin -
deki mutalebelerini gerçekleş
tirmeğe başlıyan bir Akdeniz 
devletinin ortaya çıktıgını gos
t :rdi. Akdeniz'in şarkında pey
da olan bu üçüncü buyuk dev
letin karşısında, İngiliz - rus 
ihtilafı ikinci planda kaldı. Av
rupa ile Asya'n~n .ayrıl?ığı 
noktada yeni bir sıyası vazıyet 
ortaya çıktı. 

İngilizlerin Akdeni:t'de tek 
başına hüküm sürmelerıne iti
raz eden ve ayni zamanda rus 
nüfuzunu kabul etmiyen hal -
ya, kendi talepJeriyle ananevi 
Londra - Moskova kutupları a
rasına girdi. Ancak, işler tabii 
bir inkişaf seyri takip etmiş 
olsaydı, iki Akdeniz devleti, 
İngiltere'nin, tehlikeli bir ya -
bancı diye belki bir asırdanberi 
mücadele ettiği üçüncü bir As
ya devletine karşı merkezi Av· 
rupa devletleriyle bir anlaş • 
mayı intac etmiş olurdu. İngi
liz politikasının bızzat kendi 
tarihi aleyhinde inkişaf ettir • 
mekte olduğu seyir, şimdi bil -
hassa boğazlar meselesinde 
kendini göstermektedir: sırf İ
talya'yı gerek siyasi gerek as
keri olarak çenber içine almak 
maksadiyle, Londra, Ankara ü
zerinden Moskova ile anlaşma
ğa çalışıyor. Ankara'da acaba 
hakikaten ingili:ı:lerir telkini 
altında kalıyorlar mı 1 ondra
nın telkin ettiği it !tsızlık 
neticesinde, Türkiye, 1zlerini 
İtalyan Amavutluk'u gene 
italyan olan on iki ad y çevir
miştir; İngiliz politi sı, ro -
malılara ait olan b yerleri, 
türklerin menfaatine tevcih e
dilmiş olan bir taarru u ı hare
ket noktaları şeklinde goster • 
mek için elinden geknı yap -
maktadır. Bu türk g şünün 
minisı, ancak boğazl -ı tari
hinde okunup anla31la r. Bü
tün on dokuzuncu ası nudi:le
tince, ingiliz ve rus m faat -
!erinin kroazman nok a ı ol~~ 
Boğazlar, "Avrupa ne elesı 
halinde bir dava olmu•tur. Da
imi bir tehlike noktası ıçın bu
lunan ve esas hatla ı 1841 
Londra Boğazlar anla mısın -
da tespit edilmiş olan a tar -
zı, doğrudan doğruya A nupa 
muvazenesinin bir if esidir. 
Bu hal tarzı şudur: tic ret ge
milerinin Boğazlardan g çme
leri serbesttir; fakat, t r harp 
takdirinde bütün millet e e ka
panacaktır: bu statüyü Avru -
padaki büyük devletler garan
ti etmekte; padişah da, cıancı 
harp gemilerini boğa 1 rdan 
geçirtmemeği taahhüt t ek • 
tedir. 

K ırrm harbı, Pontu 
·hedesi ve Bedir 

resi gibi, boğazlar için l ı ta
diller ifade erlen hadise e den 
&arfınazar edilecek olur bu 
hal tarzında, mutlak olar c het, 
bir taraflı olan ve her t' ı si
yasi müdahale ve nüfuza k ırşı, 
silahlı bir bitaraflık tat t e
dilmesi keyfiyetidir. Car ka -
le ve Karadeniz boğazın ske
ri bakımdan hakim olar iir -
kiye, bu hal tarzına gor~ fll) -
ğazlara serbestce tesahiı de-
memektedir: zira, büyül v -
Jetlerin hepsi, bu bitar ığın 

Su var ki Montrö ınuabede
sin.deki hükÜmlerin tespit edi
lebilmesi, ancak Habeşistan 
harbından sonra, Büyük Bri -
tanya'nın. eski rakibi Rusya'yı 
bırakıp, gözlerini, İngilizlerin 
mukavemetine rağmen İmpara
torluğunu kurmağa muvaffak 
olan 1talya'ya çevirmesiyle 
mümkün olmuştur. İtalyanlar, 
Montrö konferansına iştirak 
etmemişlerdir. 

Karadeniz'de sah illeri bulu
nan rlevletlere karşı yapılan 
kolaylık ve tavizlerin hepsi, 
(her şeyden evci Sovyetler 
birliği murat edilmektedir) 1-
talya'nrn mevkii için bir yük 
olmaktadır. 

Dörl asnhk 

Türk • Frans11 ittifakı 

Fransa ile Türkiye ara -
sında akdedilmek üzere o -
lan muahede, maalesef U -
mumi harp faciasiyle inki
taa uğrıyan dört asırlık iyi 
ve dürüst bir dostluğu ye
niden tazelemekten başka 
bir şey yapacak değildir. 

Fransa'nın bütün hüküm -
darları ve bütün rejimleri 
tarafından dikkate değer 

bir sadakatle yazılmış olan 
meraklı bir tarih. Garibi 
şudur ki bu dostluğun tari
hinde Fransa verici olmak
tan ziyade isteyici olmuş -
tur. 

İlk ittifak Pavie muhare
besinin ertesinde akdedil -
miştir ve zamanın parşö • 
menleri kanuni Süleyman'· 
ı.a...fr.:an.a•,. .. 1'$;._:. 'C'-n.- a.•••-; 
vasıtasiyle kıral birinci 
Fransuva'ya göndermiş ol
duğu cevabı bize kadar mu· 
hafaza etmiştir: "Sen ki 
Fransa kıralı Fransuva'sın, 
nezdime sadık mümessilin 
Frankipani'yi gönderdin ... 
Memleketini düşmanın 

zaptettiğini ve halen malı • 
pus bulunduğunu bildirdin. 
Ve kurtuluşun için yardım 
ve imdat istedin ... " Bunun 
üzerine iyi ve kati bir mu -
ahede imzalandı. Bu mua -
hede Kudüs'teki mukaddes 
mahallerin muhafazasını 

Fransa'ya emanet ediyor ve 
ona, % 5 bir resim tediyesi 
şartiyle bütün Türkiye'de 
ticaret yapmak serbestisini 
veriyordu. 

O zamandan itibaren 
fransız siyaseti değişmez 

bir hat takip etmiştir: itti
fak. 

İkinci Henri Sultan Sü
leym.an'a La Vigne'yi gön
dererek ondan Macaris -

İşte dördüncü Henri 
meşhur kapitüliisyonları 

yeniden tazeliyor ve İstan -
bul'a elçilerinin en meşhu
ru olan Jean de Gontaut -
Biron'u gönderiyor. Ve iş
te Colbert, on dördüncü 
Louis'nin mütaleasını din -
lemiyerek, Marki de Noin· 
tel'i yeni bir ticaret mu
ahedesi müzakeresine gön
deri yor. Nointel hükümda -
rı namına bu muahedenin 
akdini isteyince şu cevabı 

alıyorı 

- Bu kadar büyük bir 
padişah bazirgan işleriyle 

uğraşabilir mi? 
İşte on altıncı Louis'nin 

elçisi Saint - Priest, İstan -
bul'dan, türk ordusu için 
kendisine iki muallim gön
derilmesini istiyor; fakat 
Versay sarayı miktarda ya
nılıyor ve ona bir düzine 
topçu, bir gemi inşaat mü -
henclsi, bir doğramacı usta
sı, bir döküm ustası, üç de 
döküm işçisi gönderiyor. 
Bu hakiki' askeri misyon İs
tanbul'a yerleşiyor ve beş 
sene orada kalıyor. 

İşte Convention bütün 
Avrupa'ya harp ilan ettiği 

halde Türkiye'yi bundan 

müstesna tutuyor. Ve işte 

25 haziran 1802 de Consu -
lat'nın sultanla imza ett~ği 
bır muaheae mucıuıncc 

"Cümhuriyet ve Babıali 

topraklarının bütünlüğünü 

karşılıklı olarak garanti e

diyorlar." 
Nihayet, işte birinci Na -

polyon 1804 de bir osmanlı 

mümessilini kabul ediyor 

ve onunla kati ve resmi söz· 

ler teati ediyor. Üçüncü 

Selim'in murahhası diyor 

ki: 
- Haşmetmaabınızın şah

sında imparatorluğumuzun 

en eski, en sadık, en lü· 
zumlu müttefikini selam -
larım. 

Napolyon aynen şu ceva· 
bı veriyor: 

- Sizin başınıza gelecek 
her türlü saadet ve felaket
ler Fransa'nın da saadet ve 
felaketi olacaktır. 

Görüldüğü gibi Fransa'
nın Türkiye ile itti fakı ye
ni bir şey değildir: eski bir 

İtalya ile Almanya arasında halen yapılan müzake
relerle, lngiltere, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında 
yapılan müzakerelerin manası budur. 

Bu müzakerelerin ne biri, ne de diğeri tamamiyle 
bitmiş değildir, fakat bu ayın sonundan evel bir neti
ceye varmaları beklenecek kadar ilerlemişlerdir. 

Umumi harple ifade olunabilecek bir ihtilafa karşı 
muazzam kuvetler böylece karşı karşıya toplanacak
Jrdır. 

Her iki tarafta da §imdiden yüz milyonlarca adam 
seferber edilmiştir. 

Cihan insanlık tarihinde ~imdiye kadar asla görül
memiş şekilde bir hücum ve mukavemet sistemiyle 
ikiye ayrı/maktadır. 

Gerçi, büyük veya küçük bazı devletler halen umu
mi karışıklık içinde bitaraflık/arını muhafaza etmek
le öğünmektedirler. Hatta belki de bu bitaraflığın 

kendileri için karsız o/mıyacağını da düşünmektedir
ler. Fakat bu, bugünkü dinamizmin harekete geçme
siyle pek çabuk kaybolacak bir vehimden ibarettir. 

Bir tek devlet veya devletler sistemi yoktur ki im
ha veya iştirak, kölelik veya tesanüt şıklarından biri 
arasında tercih etmek zaruretinde bulunmasın. 

Umum1 harbı • önlemek için henüz bir imkan mev
cutsa bu da bir enternasynal önleyici barajın vücuda 
getirilmesidir. 

Bu set Amerika Birleşik devletleri cümhur reisi ve 
papa tarafından ayrı ayrı teklif edilmiştir. Dünya 
milletleriinin ekserisi bu prensip teklifini kabul et -
m1şlerdir. 

Bugün bu düşünceyi fiil haline koymak mevzuba
hıstir. Bu, ancak harp çaresinin yerini alacak bir sulh 
ittifakı ile mümkün olabilir. 

Bu sulh ittifakını bütün milletler istemektedirler. 
Fakat bunu tahakkuk ettirmeye muktedir şefler nere
dedir? 

H enry Bhenger 
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ananenin aksamındandır. . 
ha ananesine dönüyor. 

Stepban Lauzan 
Le Matin 

Lehlerin talepleri 

Elbe nehrinin, bugün Al
manya'ya ait olan şark ta -
rafına hiç bir zaman !ehli
ler geçip yerleşmemişler -
dir. 6 ıncı asırdan itibaren 
bu topraklara göç etmiş o -
lan slav kabileleri, hiç bir 
zaman bir topluluk arzet -
memişlerdir. Cermenlere 
nazaran, adet itibariyle pek 
zayıf, ekonomik bakımdan 
son derece iptidai kalmış • 
lardır. Bu nehir boyunda 
yerleşmiş oldukları bölge
lerde ormanlara tek bir in· 
san ayağı basmamış, sapa -
nın işliyemediği geniş ova
lar, boydan boya bom boş 

kalmıştır. 

Bu topraklarda işe yarar 
yollar yapılıncaya kadar a-

sırlar geçmiştir. O tarihler

liler, hiç -bir zam;~ teşki -
!atlı birer kabile bile ola • 
madıkları gibi, hiç biri ü -
zerinde hakim bir rol oynı
yamadıkları diğer slav ka -
oileleriyle mütemadiyen 
ihtilaf içinde yaşamışlar -
dır. 

Ya 

İspanya? 
Milletler arası perdesi Ü

, zerinden hayaller çabuk ge· 
çiyor. Bugün perdede Rus· 
ya'nın hayali var. Dün Le -
histan, evelki gün de İs -
panya'nın hayalleri vardı. 

İspanya'nın hayali şimdi 
gölgede kaldı. Fakat İspan
ya meselesi halZ. mevcut. 
Nasyonalist orduların em -
rine asker ve harp malze -

Mesele ciddi. Fakat lü -
zumlu esaslara mı dayanı -
yor, bunu bilmiyorum. İs -
panyol muzafferlerinin 
hepsinden önce halledecek
leri bir mesele vardır: 

memleketi yeniden kurma 
meselesi... Harp senelerin -
de korkunç tahribat olmuş, 
bütün ekonomi harap ol -
muştur. 

Ölmüş İspanya'yı kal -
kındıracak ve harekete ge
tirecek ve onu sefaletten 
kurtaracak olanlar harbı 

bitirmek için elbirliği e -
denler kadar mühim tesir 
vücuda getireceklerdir. 

Mihver devletleri bunu 
tamamen anlamış olacaklar 
ki, mübadele esasına müs -
tenit bir sistem vücuda ge
tirmeğe çalışıyorlar, zira 
ellerinde taze gümüş bu -
lunmuyor. Bundan başka, 

mihver devletlerinin gaye -
leri bir harp gayesidir. Fa
kat bilhassa İspanyolları 

kandıramazlar. Çünkü is -
panyolların kanları fakir -
leşmiş, elleri silah kullan • 
maktan yorulmuştur. 

İspanyolların istediği 
yardım, alman ve italyan 
yardımı değildir. İspanya· 
ya yardım edecek Avrupa'
da başka bir grup teşekkül 
etti. Bu grup harpten ve kö
lelikten korkan bitaraflar 
grupudur. Onlar harbe ku -
vetle muhtaçtırlar. Çünkü 
bu bitaraflar biliyorlar ki 
eğer bir ihtilaf çıkarsa, 

kendileri meşum bir şekil
de kurban gideceklerdir. 

Şahsi ihtirasları olmadı • 
ğından, memleket zaptet -
meyi hiç düşünmediklerin
ederck atfacak~'-oıan s!?r
letten İspanya'yı kurtar • 
mak için bu bitaraflar gru
pu İspanya ile birleşmeğe 
çalışıyorlar. 

Bu çok iyi. Fakat bu 
sulhcu grupun tedbirli ol • 
ması lazımdır. Bunların 

paraları İspanya' da kalma· 
lı, sapa yollardan harpcı 
milletlerin kasasına akma· 
malıdır. 

Burada, İngiltere ile 
Fransa faydalı bir müda -
halede bulunabilirler. İs -
panya'da girişilen oyun ta
rihl bir oyundur. Orada 
yalnız iktısadi kuvetler rol 
oynuyor, harp kuveti olma
dan, hatta bu kuvete karşı 
bile ... 

Bu asri muharebeyi, eko
nomi muharebesini heye -
canla takip etmek lazımdır. 
Fakat Londra ile Faris bu 
muharebenin kazanılmış ol
ması lazım geldiğini bili -
yorlar. 

L'!ntransigeant • Gallus 

12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÖİ: 

1 - Kürdilihicazkar peşrevi. 
2 - Suphi Ziya beyin kürdili
hicazkar şarkı: (Bahçenizde 
bir gül olsam). 
3 - Selahattin Pınarın hicaz
kar şarkı: (Nereden sevdim) 
4 • Rahmi beyin suzinak şar
kı: (Bir sihri ta rap) . 
5 - Faiz Kapancının nihavent 
şarkı: (Gel güzelim). 
6 - Halk türküsü: (Dağları 
hep) 
7 - Çargah. 

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

13.L:i - 14 MÜZİK: (Riyaseti 
Cümhur Bandosu - Şef: th -
san Kıinçer) : 
1 - Massenet - Marş 
2 - Ziehrer - Viyana kızları 
Valsi. 
3 - G. Pares - Cornille'in sır
ları. 

4 - Massenet - Navar fantezi 
5 - W. Nehl - Japon seranadı 

18.30 Program. 
18.35 MÜZİK (Solistler - Pl.) 
19.00 Konuşma 
19.15 TÜRK MÜZ1Gt (Fasıl 

heyeti) 
20._oo Memleket saat ayarı, a • 

Jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 TÜRK MÜZİÔİ : 
1 - Cemil Beyin muhayyer 
peşrevi. 

2 - Tanburi Ali Efendinin 
muhayyer şarkı: (Feryada 
ne hacet). 
3 - Hacı Arif Beyin muhay -
yer şarkı: (İltimas etmeye 
yare varınız). 
4 - Şevki Beyin hüseyni şar
kı: (Hicran oku sinenı deler) 
5 - Halk türküsü: (Esmer 
bugün ağlamış). 
6 - Halk türküsü: (Yıldız). 
7 - emençe taksimi ,. 
8 - [ahmut Cd.i.lettin Paşa-

su visalindir). 
- Rahmi Beyin bayati ara -

an şarkı: (Bane ne oldu). 

4 - Ryming - Entermezzo 
5 - Lehar • Çocuk prens ope• 
retinden potpuri. 

23.00 Son ajans haberleri ve ya· 
rinki program. J 

23.15 - 24 MÜZİK (Cazbaıı 
Pl.) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER : 

20.15 Lil - 20.30 Kopenhd• 
Hamburg - 21 Kolonya. 
Floransa - 21.30 Brüksel t 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KONSER' 
LER: 15 London - Recyonal 
- 18 Londra - 20.15 Berli~ 
- 20.45 Sottens - 21 Bri.ilc' 
sel, Milano, Sarbrük - zz 
Paris. 

ODA MUSİKİSİ: 15.50 Mil' 
nih - 18.25 Kolonya - 20.ıS 
Droytviç - 22.10 Prag -' 
22.15 Frankfurt - 24 Ştüt • 
gart. 

SOLO KONSERLER!: 15.30 
.1,aris - 17.5 Prag - 17.30 
Berlin - 18 Königsberg -' 

18.20 Laypzig - 19 Paris Ey • 
fel kulesi -20.15 Laypzig ...... 
20.40 Bratislava - 21 Var • 
şova - 21.50 Kopenhag. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş "' 
s.); 6.30 Breslav - 8.30 Ke• 
za - 12 Laypzig - 19 Sarb• 
rük - 21.30 Berlin, 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 17.5 Prag - 21.40 
Beromünster. 

HAFİF MÜZİK: 16 Prag _. 
18 Hamburg - 20.15 Breslıı" 
Ştütgart - 22.30 Viya.na, 

HALK MUS1K1~t: 18 Bres • 
lav, Sarbrük, .,. tütgart - zz 
Budapeşte (Sigan Orkestra• 
sı) - 22.30 Münih. 

DANS MÜZİÔİ: 21.45 Sot • 
tens - 22 Sottens - 22.ıS 
Stokholm - 22.40 Sofya ..-
23 Droytviç, Lüksemburg. 
Milano, Roma - 23.5 Lon • 
don· Recyonal. un karaciğar )aıkr: (Vah me 

·~~~~~~~~~~~-4~~---

İngiltere 

Yunanislandan 
lütün ahyor 

Atina'dan yazılıyor: 

İngiltere'nin Yunanis • 
tan'a ekonomik yardımda 

bulunmak imkanlarından 

bahseden "Tayms" gazete
sinin verdiği haber müna • 
sebetiyle yunan gazeteleri 
sütunlar dolusu neşriyat 

yapmaktadırlar. Bu mesele, 
yeni değildir. Yeni olan, sa
dece, bu mevzu etrafında 

yakın zamana kadar kısa 
haberler neşretmiş olan 
Britanya gazetelerinin, son 
günlerde bu davayı büyük 
bir alaka ve ehemiyetle ta
kip etmekte olmaları haki
katidir. İngiltere'nin ga • 
ranti etmiş olduğu memle • 
ketlerde, ayni zamanda ma
li yardımda da bulunulaca
ğı hakkında beyanatta bu -
lunmuş olan ingiliz mali 
heyeti başkanı Leith Ross'
un sözleri, Yunanistan'ı da 

istihdaf etmekte olduğıı 
anlaşılmaktadır. Tabii, yu .. , 
nanlılar, bu yeni ekonomik 
alakayı büyük bir ebemi -
vetle kat'iMJA ı.. ......... rı .. ,. 

Çemberleyn 

ve Lehistan 
Britanya başbakanının eski ~ 

den yaptığı deklarasyonlarda, 
Avrupayı iki bloka ayırmak 
istemediğini katiyetle söyledi • 
ğini de hatırlamaktayız. Fak?'\ 
hakikatte, Çemberleyn ile ke.. 
disinin dış bakanı, otoriter ide• 
olojiler aleyhinde olan her şeyi 
bir araya toplamak için elin • 
den geleni yapmakta kusur et· 
mediğini ve bu suretle, dünya • 
mızın çoktan iki bloka ayrıldr • 
ğını görmiyen kalmamıştır. 

Britanya başbakanı, bu vazi• 
yeti tehlikeli bulmaktadır; 
Cemberleyn'in bu itimadına Av 
rupa devletleri iştirak edebil • 
selerdi, belki mesut olabilir • 
!erdi. Fakat, Lehistan'dan ge -
len korkunç sesler de herkesin 
malUmudur; Çemberleyn ile 
Daladiye'nin bilhassa bu dev -
lete verdikleri acık çek neti • 
cesinde, ufukları kara bulutlar 
kapladı. Bu bulutlar, sadece 
Avrupa'nın asayişçi devletleri· 
nin gösterecekleri sükunet sa • 
yesinde ortadan kaldırılabile • 
cektir. 

Frankfurter Saytung 

f İçimizdeki Şeytan 
ni kızartacak bir vaka geçmİ§ miydi? Asla 1.. O 
halde bu tela§a hiç lüzum yoktu. 

aklına getirmediği bu delikanlıya kartı derin bir 
merhamet ve alaka duydu ve ori.u zannettiği gibi 
tamamen unutmamış olduğunu biraz da hayretle an· 
ladı. Bu sırada Bedri Omer'in suallerinden kurtula
rak Macideye döndü : 

Bedri daha fazla tahammül edemiyerek tatlı 
bir gülümseme ile kar§ısmdakinin sözünü kesti : 

'-Tefrika No· 1)2=Yazan: Sabahattin ALI 

"Sakın can n sıkılmasın ... Sen her halde alatur
kadan hoşlann ~sın ama, bu kadın güzel halk ha-
,-aları söyler ... Bunlann da kendine gore güzel ta· 
rafları var! ... " 

Macide gözlerini muayyen bir noktadan ayıra
mryarak mırrlcl tdı: 

"Yok ... Yo .. Ben halk havalarından, hatta a
laturlı:adan çol lıoşlann·1m ! ... " 

Saz heyetinın biraz eve) boşalttığı sahnede bir 
tek kişi kalm•ş ı. En geride ve arkası halka dönük 
olarak piyano aldığr için killl!enin farketmediği, 

u:.ı:un boylu, siy h elbiseli ve zayıf bir genç notaları 
toplayıp bir ke ı ra bıraktıktan sonra aşağıya in
mi;,, muharriri< n.1 sofrasına doğru gelmeğe başla
mıştı. 

Omer karıs n n ellerini bırakarak o tarafa ses· 
lendi: 

"Bedri ••• Bedri! Buraya-.'' 

Siyah elbiseli genç Örner'in bulunduğu yere 
bl'ktı ve bir an durakladı. Macide de gözlerini o ta

ra fa dikmiıti. Yüreği adam akıllı çarpıyordu. Göz
lcri'ldc bir bulnnıklık, başında bir uğultu vardı. Ö
ıner'irı koluna sımsıkı yapı§tı. Fakat birdenbire 
kendini silkeı-ck gözlerini açtı. Ne müno.sebet? Bun· 
dn heyecana düşecek ne vardı? Neden korkuyor• 
clu? Hiç! ömcr'den saklanması icap edecek bir ıey 
,-ar mıydı? H"rıd •. Kar§ı karşıya gelince yüzleri-

Bedri uzun boyu, bir haylı zayıflamış olmasına 
rağmen hala gülümseyen ablak yüzü, biraz mah· 
cup tavriyle, sofradakilere teker teker selam vere· 
rek yakla§tı. Ömer'in elini hararetle sıktr. Sonra 
Macide'yi hayretle süzerek: 

"Siz burada mısınız?" dedi ve ona da elini u-
zattı. 

Macide Bedri'nin gözlerinin içine baktı ve: 
"Evet!" dedi. 
Ömer sordu: 

."Karımı tanıyor musun? Nereden? Konservatu
vardan mı? Sen oraya da gidiyor musun?" 

Bedri sükünetle: 
"Hayır .. Oradan değil .. Balrkesir'de talebemdi •• 

Şu kadarcıktı!" 

Ve eliyle on, on iki ya§mda bir çocuk boyu gös
terdi. 

Macide hafif bir gülümseme ile itiraz etti: 
"Yok, o kadar da değil... On altı yaımdaydım. 

Daha aradan iki sene bile geçmedi!,, 
Ömer Bedri'yi ceketinin eteğinden çekerek : 
"Otur$an a ?"dedi "nasılsın? Annen nasıl? Ab

lan iyice mi?,, 
"Hep bildiğin gibi.,, Bir müddet tereddüt ettik

ten sonra yan gözle Macide'ye bakarak sordu: "Ne 
zaman evlendiniz?,, 

Ömer düşündü. Sonra : 
"iki ay kadar oldu galiba ... Öyle değil mi Maci-

de?" dedi. 
, 

Bedri'nin biraz durgunlaıtığı, her zaman gü
lümsiyen yüzüne çocukça bir hüzün çöktüğü Maci
de'nin gözünden kaçmadı. Uzun :ı:amanlardanberi 

"Geçenlerde Balıkesir'e uğramıştrm ... Mektebi 
de dolaştım. Bizim müzik odasına girince siz gözü
mün önüne geldiniz ... Hocalık garip §ey .•• insan ne 
kadar bu meslekten kaçmak isterse İstesin, ayrıl

dıktan sonra talebelerine ait hatıraların tesirinden 
kendini kurtaramıyor... Adeta gözlerim ya§ardı. 
Nasıl ... Piyanoya çalıııyor musunuz?" 

"Evet ..• biraz ... burada konservatuvara gidiyo
rum. Siz artık hoca değil misiniz ? ,, 

Bedri ablası hasta olduğu için lstanbul'dan ayrı
lamadığmı, bu yüzden kendisini meslekten çıkar
dıklarını anlattı. Şimdi bu bahçede geceleri piyano 
çalmak ve gündüzleri de tek tük hususi ders ver· 
mek suretiyle geçiniyordu. 

''Çalışacak vakit bulamıyorum. Hele burada 
çalışmak, intihar etmekten farklı bir şey değil!,, 

Muharrir ismet Şerif bu nevi münakaşalarda 
sükiit etmeği §anına yediremediği için derhal dü
§Ünceli tavrını bir yana atıp söze kanşh : 

" Sizde de mi bu mi.nasız alaturka düşmanlığı? 
Doğduğumuz andanberi kulaklarımızı dolduran, 
ilk ses ahengi olarak kafamızda yer eden, bir husu
siyeti ve bir klasiği olduğunda fÜphe bulunmıyan 
bu yerli müzik, bu öz malımız size de mi istihfafa 
layık görünüyor? •.. Bu müziği yakından, ruhundan 
kavramıyan bir insanın, ne kadar büyük istidadı, 
ne kadar müthit bilgisi olursa olsun, kuvetli, yerli 
ve sizin istediğiniz gibi modem bir müzik yaratma
sma ihtimal var mıdır? Her yazımda bunları •••• ,, 

"Büyük Üstadrm ! ,, dedi. "Hafızanrz pek zayıf 
galiba!. •. Daha geçen gün bu mesele hakkında ko
nuşmuştuk ve bu söylediklerinizi size ben anlatmış· 
tım.. Şimdi aynı §eylerin bana karıı müdafaası lü
zumsuz değil mi... Bu mevzuu tazelemiyelim. Ben 
hiç bir müziğin, içerisinde güzel, kuvetli, heyecanlı 
taraflar bulunan hiç bir sanat şubesinin, şekil mµ. 
lahazalan yüzünden düşmanı olamam. Sanat bir 
ifadedir; her devir, her medeniyet başka türlü du
yar ve pek tabii olarak başka türlü ifade eder. Ben
ce en İptidai zenci müziği bile sanat eseridir. Kaldı 
ki, bizim alaturka dediğimiz şeklin bir tekamül 
seyri, fevkalade incelmit ve mükemmelleşmiş taraf
ları vardır. O ruhu ve o medeniyeti bırakırken o
nun ifade §eklini muhafaza edecek c:Jeğiliz, lakin 
topyekun inkar da ancak barbarların karıdır. Be
nim nefretim buralarda çalınan şeylere!... Bunlar 
alaturka değil, bunlar alafranga değil, bunlar hiç 
bir ıey değil, her şeyden evel müzik değil ••• Şark ve 

garp müziğini biribirinden ayırmağa çalışmadan e
vel her iki nevin iyisini kötüsünden ayırmağa çalış

malıyız ••• Otuz kırk senedenberi bu memlekette ya

rım sayfalık bile güzel beste yazdmamrştır. Bura
larda çalınanlar bayağılığın, ademiiktidarın ifade
sidir!,, 

ismet Şerif, kartmndakini bir kabahat esnasın
da yakalamış gibi hararetlendi: 

"Ne demek?.. Mesela Leyla'nın okuduğu halk 

havalarını da beğenmiyor musunuz!,, 

(Sonu var) 
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Erkek • 
mızacı 

ULUS 

Türkiye güreı 

birincilikleri 
Güreş federasyonundan: 
1. - 27-28 mayıs 1939 tarihlerinde 

Ü~ ölünün arkasından: 

Üful eden simalar 

-5-

Bergama 
kermesi 
acıldı _, 

Erkekler kendilerini tenasül 
hormonuna bağlı tıaymnzlar. Hatta 
birçoğu o hormona kendilerinin 
hükmettiğini farzederler. Halbuki 
tabiatta bu bakımdan kadınla er
kek arasında fark yoktur.Kadın her 
ay içinde birkaç gün hormonlarının 
alametlerini gördüğü için hayatın 
onlara bağlı bulunduğunu, baıınn 
gelen rahatsızlıkların oradan geldi
ğini anlar. Erkek, kadınlar gibi mu· 
ayyen günleri olmadığına bakarak, 
aldanır ••.. 

~ak. yaratıldığını aöylemitti. Onun Ankara'da yapılacak Türkiye güreş 
ılerıye sürdüğü fikrin doğruluğu bu birinciliklerine milli takım kadrosu
yirminci asırda aabit olmuttur ..•. f na dahil olarak bu defa Avrupa gü
çocukta erkeklik hormonu azalın-1 reş birinciliklerine iştirak eden gü -
ca, tabiatındaki kadınlık ciheti ken- reşçilerle evelce milli takım kadrosu
dini gösterir. Erkek çocuk bühiğ na girmiş olan aşağıda isimleri yazılı 
Yatına geldiği vakit duygulan ba- güreşçiler de bölge birineiliklerin
kımmdan erkekle kadın araaında den ayn olarak iştirak ettirilecektir. 
bir insan olur.... 2. - Bu müsabakalar bundan sonra 

Bu hormonun büluğ yatından yapılacak milli temaslara çıkarılacak 
sonra, yirmi yaıından önce, bir has- kadronun tespitine esas olacağından 
talık teairiyle azaldığı da vardır. davet edilen güreşçilerin behemehal 
Haatahk geçer, fakat hormon üzeri- bu müsabakalara iştirak etmeleri hu -
ne tesiri kalır. O zaman delikanlı susu tebliğ olunur. 

Son günlerde aramızdan üç mühim yerleşmiş Aktulgalı bir serhadbeyi 
sima ebediyen ayrıldı. Ağaoğlu Ah - hissini verirdi. Tadh kitaplarına gir -
met. Edirneli Şeref, trabzonlu Süley- memiş, ağızdan ağıza intikal eden pek 
man Sırrı. Bunlar geçen devrin psiko- çok Rumeli hikayeleri bilir. Bin bir 
loji ve zihniyetini elan aramızda tem- türlü serhat maceraları anlatırdı. Şe
sil eden şahsiyetlerdi. Ağaoğlu Ah - ref gençliğinde tahayyül ettiği kuvet
met. Geçen devirde fransız inkılfibının li ve kahraman TUrkiye'yi gördüğün
getirdiği zihniyetin şarkta en kuvetli den dolayı dilinden hiç bir zaman şük
mümessiliydi. Yani kuvetle ferdiyetçi ran hissi eksik olmazdı. Edirne'yi çok 
ve liberal idi. On dokuzuncu asrın son- ı severdi. Gene gözlerini doğduğu, çok 
larında başlı yan 1914 den sonra kuvet- I peresteş ettiği Edirne'nin nazlı ufuk
lenen yeni cereyanlara karşı, cemiyeti larına bakarak ebediyete kapamıştır. 

Bergama, 23 a.a. - Üçüncü Berga
ma Kermesi bugün merasimle ve vali 
vekilimiz, B. Cavit Önder'in hitabe. 
siyle açıldı. Hitabesinde "hali 1nhatte 
olan insanların zevk ve ne§C hakkı ol
duğu gibi zinde olan milletlerin de 
eğlenmek hakkıdır. Bu hakka en la
yik olan da türk milletidir.,, demiş
tir. 

daima kendi göziyle tetkik eder ve ye- .. 
ni cereyanlara kendi kanaat ve siste- Suleyman Sırrı 
mi içinde mukabele ve müdafaa eder-

Erkeklik hormonu bazılarında 
daha doğuşundan büsbütün eksik
tir. O zaman baıhca alamet hadım
lık olmakla beraber bu, belki, bir 
rahatsızlık tıayılamaz. Fakat vücut
ta - ıckilden başkaca da - hayli 
değiıiklik olur. Vücudun ekşisi aza
lır, bundan dolayı insan şeker has
talığına tutulmak ihtimalinden kur· 
tuluna da ona karşılık başka ra
hatsızlıklar olur: sık sık bulantı ge
lir, arada sırada bütün vücuda sı
caklık basar, cildin bir tarafına do
kunulunca hemen kızarır ..• Erkek
lik hormonunun büsbütün eksik ol
masının tesiri daha ziyade insanın 
ruhi denilen hallerinde meydana çı
kar. Böyle tabiattan hadım olan er
kek zalim, müzevvir, hilekô.r olur, 
çok söyler ••• Onların çabuk ihtiyar
ladıklan da meşhurdur ••.• 

daha çabuk uzar, fakat incecik ka- 3. - Milli takım kadrosu: Kenan 
hr. Sık ark ve pek çabuk terler, el- Olcay, Mustafa Beton, Ahmet Işık, 
leri yaz kıı morarır. Yaşar Doğu, Doğan Erdinç, Celal A-

Yirmi yaıından aonra, erkeklik tik, Ahmet Mersin, Adnan Yurdaer, 
tam yerleıince hormonun devamlı Mustafa Çakmak, Mehmet Çoban, 
olarak azalmasına misal yoktur. A- Küçük Hüseyin, Yaşar Erkan, Yusuf 

di. Kendi kanaati, kendi varlığı üstün- Bu zat, bizde artık tamamiyle tarihe 
de son derece müessir olmuştur. Bu • karışmış ve belki bütün inceliklerini 
nun için inkarı kabil olmıyan müt _ gelecek neslin kavrıyamıyacağı med -
hiş bir şahsiyeti vardıı-. Son nefesine rese kültürünün son mümessillerinden 
kadar bu şahsiyetini yazılarında dai • biridir. 

Bunu Parti başkanımız B. Hamdi 
Arıkan'ın hitabesi arkaladı. Bu hita• 
beler halkın coşkun ve neşeli tezahü
ratı ile tarihi, içtimai hareketin bir 
ifadesi olan Bergama Kermesine iyi 
bir canlılık verdi. Mızıka ve davul 
sesleri arasında mor kırmızı cebken
leriyle yurd dağlarından akıp gelen e
felerin saf ve temiz yüzlerini görme
ğe gelen şehir halkı Kermes meyda· 
nında eski tarihi canlandırıyordu. 
Bergama Kermesi bir hafta sürecek. 
tir. 

ma tebarüz ettirmiştir. Mücadeleci Medrese terbiyesi bence iki muvazi 

racJa sırada yorgunluktan, düıün- Arslan, Saim. 

ruhu daha çocukluğunda vardı. renk içinde cümhuriyete kadar gelmiş 
Bakü'de lran kültürü ve rus pro- vğe ~önmüştür. Birisi mollabeyler, di

pagandasiyle çok mücadele etmişti. erı de kadı ve müderrislerdir. 
Paris"te büyük filosof ve mütefekkir Mol~ab~y: medrese kültürü için -
"Ernest Rönan"ın derslerine devam de yetışmış ve fakat zamanın sivil zih
ettiği vakit, devrinin en büyük şahi - niyetine intibak etmi§ az çok garp ve 
kası olan bu büyük (dev)in huzurun - en ziyade İran edebiyatının yarttığı 
da da asla metanetini kaybetmiyerek zevk ve fikirin bize mahsus hüviyeti i
onun şark ve islam dünyası hakkında· çinde yetişmiş kimsedir. Bunun hangi 
ki kanaatlerine itiraz eylemişti. Rönan devirde başladığını tahkike imkan bu

celerden ve kederlerden azalınca 
da insanın mizacı, karakteri Üzerin
de artık tesir bırakamaz ... 

lstanbul'un imarı hakkında 
Prost'un beyanatı 

Fakat elli altmı§ yaıında azaldı
ğına misaller çoktur. Bu da t:rkek -
liğin son sermayesi demektir. O za· 
man alametleri çok olur. Bir kere, 
damarlardaki tansiyonun artmaaı, 
insan çok sinirli olur, çabuk yoru
lur, fikirle çalışmak kudreti azalır 
ve hepsinden daha acıklı olarak i
radesi zayıflar, iılerinde kararaız o
lur ... O yaşta insan erkeklik kudre
tinin azaldığına eheıniyet vermez 
de bu halleri hastalığa hamleder, 
halbuki bunlar onun neticeleridir. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Şehir
cilik mütehassısı B. Prust çalışmala
rına devam etmektedir. B. Prost dün 
kendisiyle konuşan gazetecilere şu i -
zahatı vermiştir: 

Eskiıehirli bisiklel~iler 

EskiJehire döndüler 

bu zeki ve cüretli şarklı talebeyi taltif lamadım. Yalnız üçüncü Ahmet dev- Eskişehir, 23 a.a. - 14 mayısta An
etmiş revue de demande'in tertip et- rinin şakrak ve şen şairi Nedim ile kara"da yapılan 175 kilometrelik bi. 
tiği kabul günlerinde hazır bulunmak şeyh Galip geçen devirlerin, ' Sahip siklet yarışında ikinciligvi ve latan. 

Çocukluktan sonra, mahsus a
meliyatla yahut - kabakulak ihti
latı gibi - bir hastalık tesiriyle 
hadım olanların hali, tabiattan öyle 
doğanların haliyle kıyaa edilemez. 
Çünkü erkeklik hormonu çocukluk
la kafi derecede tesir ederek insa -
nın karakterini teşkil etmiı bulu
nur. 

Zaten, hormonun gerek doğuş
tan, gerek sonradan böyle büsbü
tün eksik olması nadirdir. Fakat 
hormonun lüzumundan az olması 
haylice aık görülür. Çocuklarda yu• 
rnurtalıkların karın içinde kalarak 
yerlerine geç inmeleri hormon azlı
iınrn en mühim alametlerinden bi· 
ridir. Hele iki yumurtalık birden 
yerlerine inmezlerae erkek çocuk 
daima ince aeali ve büsbütün köse 
kalır. Yalnız bir taneai geciktiği va-
li -acn v r ır. - • • -

Erkek çocukta hormon azlığının 
daha mühim alameti Eflatun filo
zofun iki bin §U kadar yüz yıl önce 
aöylediği haldir. Elbette hatırlaraı
nız ki filozof her insanın aynı za
manda hem kadın, hem erkek ola -

Hormonun çoğalmasına gelince, 
o da olur. Çocuklukta ifrata gidin
ce - iki yıl oluyor, lstanbul'da Be
yoğlu'nda meydana çıkan çocuk 
gibi - altı yatında evlenmek iater. 
Hakkı da vardır, çünkü zavallı ya-
ııyamaz. 

BülUğ yaıından sonra çoğaldığı 
vakit, ne kadar rahatsızlık verdiği· 
ni anlatmağa lüzum yoktur. lnaanın 
hem kendisine, hem de dostlanna 
rahatsızlık verir. Çünkü, derviıin 
fikri neyse zikri de daima o olur. 
Böyle, fazla hormonlu adamı ya• 
kından tanımasanız bile kokusun
dan anlıyabilirainiz: çok terler ve 
keçi gibi kokar! •• 

" 1.r • • ..ı • ' ' ' _ 1 _ , 
m z ..u li-•ınr m • • mın , ut 
uzun bir müddet zaruri perhizden 
s.onra veya bir haatahk teairiyle ge
lır. Verem hastalığının bu türlü te
airi olması hem haatanın kendiai i
çin, hem doğacak çocukları için a• 
cıkh bir ıeydir. G. A. 

Milletler Cemiyeti Konseyinde 

,Çin delegesi çinlile~e 
mali yardım istiyor 

• Cenev.re, .~~ a.~. - ~illetler Cemiyeti konseyi, ıovyet murah
h~s!. Maı~kı mn ~ı.yaseli altında yaptığı umumi toplantıda evela 
Çın ın muracaatı ıle mefgul olmuıtur. 

Ç}n murahhası Wellington Koo, Japonya'mn Uzak Şark'taki 
ge~ışlemek siyasetini tenkit etmiş ve Kulangsu' da büyük devlet_ 
~erın m~~~~emet ~ususunda gösterdikleri azmin nasıl gerginliği 
ızale ettıgını ehemıyetle kaydeylemiştir. 

Çin harbinin, mUtemadiyen zorbalı- ... -... -11111111111111 ... 11111 .... lllllllllllllllllllı ......... _.., ğa karşı koymak azminde bulunduk - nı%JJOl!OTIJL:lll##iJZlJlOIU-.-ıs llıf 
Arnavutluğun işğali ~arını ilin edenlerin hüsnüniyetini 

ııpat edecek bir mihenk taşı olduğu
nu beyan eden Çin murahhası mem. 
l':k~tine malt yardımın genişletilme
ıını, Japonyaya iptidai maddeler ve 
bilhassa tayyare ve petrol verilmeme
sini ve nihayet Çin'e yapılacak yar
dım tedbirlerini tanzime memur umu
mi komitenin toplanmasını ısrarla is
temittir. 

Nihayet Wellington Koo, bu tcd -
birlerin pek mutedil olduğunu ve hiç 
bir tehlikeye meydan vermediğini i
lave ederek demiştir ki: 

"- Çin askeri tedbirler istemiyor. 
O, kendi insan kaynaklariyle kendi 
kendisini müdafaaya azmetmiştir. O
nun yegane istediği şey Milletler Ce
~iyetinin ve aza devletlerin his de
ğ~lae paktın yUklediği teahhütlerden 
hır kısmını ifa etmeleridir.,. 
Y~ni Zelanda, Sovyetler Birliği ve 

Bolıvya bu tekliflere müzaharet et. 
rnişler, fakat Lord Halifaks ve Bone 
vaziyetin yeni tedbirlere mUsait olma 
dığını söylemişlerdir. 

Reis milzakcrelere verilecek netice 
hakkında arkadaşlariyle istişarelerde 
bulunacaktır. 

F iliıtin meıeleıi 
MUteakiben konsey, Lord Halifaks

ın Filistin meselesi hakkında kısa i
zahatını dinlemi§tir. Lord Halifaks 
beyaz kitap muhteviyatının henüz in
giliz parHimentosunda mlizakere edil
mediğini ve binaenaleyh konseyde bu 
hususta müzakerelere başlanmasının 

Asamble bunu 

eylüde konuıacak 
Cenevre, 23 a.a. - Arnavutluğun iş 

gali sırasında kırat Zogo'nun Millet
ler Cemiyeti Genel Sekreterliğine 

gönderdiği tezkerenin Aza devletlere 
tebliğine ve bu meselenin eylülde a
samble toplantısında bahis mevzuu e

edilmcsine karar verilmiştir. 
Eski Çekoslovak Reisicümhuru Be

neş'in konsey basından bazılarına 

gönderdiği telgrafa verilecek netice 
hakkında hiç bir karar alınmamıştır. 

Konsey umumi toplantısını öğle -
den sonra saat 16 da akdeylemiştir. 

n:ıuvafık olamıyacaiını beyan etmiş. 
tır. 

Finlandiya murahhası Holsti, Fin
landiyanın bir parçası olan Aaland a
dalannın bitaraflığını garanti için i
cabeden tedbirlerin alınmasını kon -
ıeyden talep etmek hususunda mem· 
leketinin 1sveç'le mutabık bulunduğu 
nu söylemiştir. 

Sandler ve Munters de Finl.andiya· 
nın bu talebine mtizaharet ~lemiş -

"- Şimdi en fazla Taksim ve E
minönü ile uğraşmaktayız. Taksim 
kışlasının bulunduğu yerde hazırladı
ğım plii.na göre büyük bir konferans 
salonu, tiyatro, gazeteciler ve turing 
için birer kulüp ve bir de sergi sara
yı yapılacaktır. Boğaziçi'ne gelince 
Kuruçeşme kömür depoları buradan 
kaldırılacak ve şehrin en güzel yeri 
olan Kuruçeşme İstanbul'un güzelli
ğine layık bir hale konulacaktır.,, 

İspanya' da 

Alman gönüllüleri 
ge~il resmi yaptı 

Molla Cemil Molla son devrin molla- b 1 E için davet etmişti. Paris'in kibar sa - u - dirne arası bisiklet yarışını 
tonlarında zamanın büyük mütefekkir beyleri idi. Türk inceliği ve zara • hem fert ve hem de takım itibariyle 
ve ediplerinden (İpolit Ten) gibi bir fetinin hakiki mümessilleriydiler. kazanan E11kişehir bisikletçileri 9eh
çoğuyla yakından tanışmak ve konuş - Kadı ve müderrialere gelince: bun- rimize dönmüşlerdir. İstasyonda vali 

mak l"mk"nını bulmU"tU. Tu'·rkı"ye'dekı" tar sadece fıkıh zihniyetinin yetiştir - B d T b. . 00·1 b "' :J d . ~. ve e en er ıyesı ge aşkanı, vi-
. k I" f.k. h · ıgı ve onun yarattığı llemin !Ulhsi -ın ı t1p ve ı ır ayatına meşrutıyet -

1 
• ır- layet mektupçusu, maarif müdürü ve 

ten sonra iltihak etmicı. ve politika ce- yet erıdir. Bunların hayat ve realite - k ı .. ·d · :J yi kendilerine göre bir tahlil tarzları u up ı arecıleri ve yUzlerce genç 
reyanlarına karışarak, zamanın politi- d B k 1 b" sporcu tarafından karşılanmışlardır. 
ka ve ilim ~leminde derhal tebarüz ey- var ır. u e 0 un ızde Ebusıuud B devrinde başladığını söylerler. Ama u esnada bando spor marştan çal. 
lemişti. Malta'da hapisane hayatın - mış deıır.erlı· b

0

s
0

kl t ·1 b" ne dereceye kadar hakikate intibak et- • 6 ı ı e çı ere ıporcu ır 
daki ll)edeni cesareti uzun bir bahis bayan taraf d b k l ·1 · tiğini bilemem. Kadılar daima cemiye- ın an u et er ven mıt -
tecı.kil edecek kadar ehemiyetli ve tir Genrler spo u a k d ı l :ı tin muhtelif hadiselerine her zaman ya · ,. re r a aş arının e • 
zevklidir. Cümhuriyet devrinin mü - teri üzerı·nde ı· t d d kından temas ettikleri için fıkıh pren-

8 
asyon an ışarıya çı-

him hadiselerine karışmıll uzun yıllar karılmı•lar v .. d b d ld w ,. sipleriyle uyucı.mıyan pek çok vakalar- :ı e on e an o o ugu 
mebusluk etmiş. Ve bazı inkitalarla ö- :r·· halde 11 · d b k 1 h d. l la hatıraları doludur. Bunların irinde e erın e u et er ve e ıye er 
lünçeye kadar yazmıştı. Bütün yazıla- ,. ve k 1 • t h. · · d b. · pek rindme•rep olanları da vardı. İş- upa arıy e şe ır ıçın e ır gezın-
rında bütün münakaşalarında kendi :ı t" t b · · · te Süleyman Sırrı: bu tiplerden biri- 1 yapmış ar ve u gezıntıyı yüzlerce 
devrinin zihniyetini müdafaa etmi" vf k f 1 · :ı dir. Fıkıh ve tark bilgilerinde de ge • tsıporcu spor ıya et erıyle tam bir in· 
hüriyete tapmıştı. nit malOmatı vardı. Fakat onun en hu- zamla takip etmişlerdir. 

susi ve en karakteriatik vasfı her hl -
Ed• ı· ~ I ' ,~ , ... ,,,,, ... ::'" 

Leon, 23 a.a. - tspanya'daki alman ırne ı ':/ere ~ 
gönüllüleri dün Leon tayyare meyda- Av-nında toplanarak general Frankonun Bu tamamiyle bagka bir tip idi. 

diseyi gayet güzel bir hikaye ile be - facia dog'"'uran fırtına 
zendirmesiydi. O, o kadar kadı hika
yesi bilirdi ki hukuk edebiyatında baş
lı başına bir fasıl teşkil edecek kadar 
zengin olan hukuki zihniyetmiz bakı
mından ıon derecede istifadeli olan bu 
kıymetli mevzuu eJin daha yagıyan 

bir iki kiginin ufuliyle tamamiyle sön· 
mek ve kaybolmak tehlikesi içindedir 
SUleyman Sırrı bu bakımdan hakika : 
ten kayb~lmuş bir hazinedi~. Süley -
man Sırrı nın şahsında eski kadı ve 
medrese devrinin tuh bir ifadesi var
di. Geçen devirde - hem ervah ve hem 
sof ta --- dedikleri nevinden haşin bir 
adam değildi. Şen, temiz, kibar ve za -
manının ifadesiyle (efendi) adam idi. 
Bir hafta içinde kaybettiğimiz bu si -
malar geçen devrin üç hususi karakte
rini taşıyan ve kendileriyle birlikte 
devirlerinden ebediyete çok şeyler 

götüren aziz simalardır. 

·ş· eref - t"r.b~ . --:~,.ı,tı .. rit:ıi vapmışlardır. rupa'yı bilmiyen, fakat oradan gelen 
rı ununcıc aıman ve 1~cuydD - •- 'D·

1
'-·- ~htU!l tte .. inıien v e 

davetlilerle ispanyol generalleri göze oevrinin yüksek mütefekkirlerinden 
çarpıyordu. \ öğrenen bir zat idi. Edirneli Şeref 

Geçit resminden evel general Fran- me§rutiyet inkıtıibını yapan devrin 
ko bir nutuk söyliyerek bilhassa de- psikolojisinin bir mümessiliydi. Ken· 
miştir ki: disiyle yaptığım uzun hasbihallerde 
Müşterek harbi müşterek düşmana, bende Namık Kemal ekolUniln ihtilal

komünistliğe karşı yaptık. lapanya- ci ve vatanperver bir talebesi intibamı 
nın komünistlikten kurtulmasiyle Av bırakmıştı. O, Balkanların ateşe verit
rupa'nın üzerine çöken tehlikelerin diği ve Tuna kıyılarından kopup ge -
en büyüğü ortadan kalkmıştır. lspan- len türk muhaceretinin eninini bütün 
ya bu muharebelerden müttehit ola - ruhiyle emmiş ve duymuştu. 319 kıya
rak çıkmıştır. Bütün iıpanyollar, ken mını ve nihayet son Balkan feiaketını 
di zihniyetlerini anlamış olan Alman- görmüş ve bu hadiselerin içine yakın
yaya minnet ve hayranlık besliyorlar. dan karışmıştı. Ateşin bir hatip idi. 

Alman gönüllüleri kumandanı fon Memleket mevzularında zamanın psi -
Richthofen mukabelede bulunarak, kolojisi içinde konuşur. Ve heyecan
arkadaşları namına general Franko'ya tanırdı. O, bende daima, asırlarca yaşı
teşekkür etmiş ve İspanyol, alman ve yan m_acar <?valarından, Belgrad ser -
İtalyan milli marşları çalındıktan son hatlerınden, şimdi Edirne'ye gelmiş N. A. KOÇOKA 

ra fon Richthofen alman gönüllüleri
nin şeref meydanında ölen ispanyol 
arkadaşlarının ailelerine verilmek ü
zere bir milyon pesetayı hediye ola
rak hava kuvetleri kumandanı gene • 

Son yapı lan muharebelerde 

ral Kindelan'a tevdi etı:niştir. 
Merasim, alman kıtaatınm halkın 

heyecanlı alkışları arasındaki geçi
diyle nihayet bulmuştur. 
İspanya'nm hazari ordu mevcudu 

300 bin olarak tcsbit edilmiştir. 

Melez yahudiler 
Bertin, 23 a.a. - Resmi gençlik 

mecmuası olan "Das Yunge Deutsch
l~~d" "Melez yahudilerin" yani bü -
yuk babalarından ve amcalarından bi
ri veya ikisi yahudi olanların bun -
dan a~nra alman gençlik tetekkülle
rine gırebileceğini yazmaktadırlar. 
~ununla beraber bu gibiler .. "Stamm 
Hıtler Jugend" ismi verilen mümtaz 
teşekkül haricinde bırakılacaklardır. 
. Bu teıekkül, diğer gençleri yetif
tırmek vazifesini almı§tır. 

Yugoslavya' daki sel felaketi 
Belgrad, 23 a.a. - Matbuat, Bela -

Palanka felaketi hakkında tafsilat ver 
meğe devam etmektedir. 

Bu mıntakada yağan yağmurlardan 
hası! olan seUer, birçok kişilerin öl -
mesıne s~bep olmuı ve geni§ mikyas· 
ta maddı hasarat husule getirmiıtir. 

Bela : Palanka'ya giden Başvekil 
Svetkovıç, kazazedelere ilk yardım 
olmak üzere 50.000 dinar dağıtmıştır. 

lerdir. 
Belçika murahhası Bourquin maı -

bata muharriri sıfatiyle Finlandiya 
ve İsveç hilkilmetlerinin bu teklifini 
tetkik ve konseyin gelecek celsesine 
rapor vermeğe memur edilmiJt!r. 

Japonlar bir hafta içinde 
13.000 ölü verdiler 

Hongkong, 23 a.a. - 2 mayıstan 10 may11a kadar bir hafta 
içinde japonlar timal ve merkezi Çin'de asker ve ıubay olarak 13 
bin kiti ölü verınitlerdir. 

Selihiyettar mahafilden alınan ma- ı 
ICtmata göre en kanlı muharebeler U L US 
Hsiangyang'ın cenubunda ve tıang'ın ~--- 1
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şar~ında 40 kilometrelik bir cephe U- Sinemanın ucuz yaz fiyatları 
zerınde vuku bulmuştur. İşte japon - programı 
lar en ağır mağhlbiyete burada uğra- • mıtlar ve harp sahasında 3000 ölü bı- TJNQ RQSSİ 
rakmıılardır. 

Bir japon lırkaıı geri atıldı VlVIAN RQMANCE 
tarafından oynanan 

Şungking, 23 a.a. - Hankov - Hsi
angyang demiryolu üzerinde mühim 
bir askeri nokta olan Suişan istikame 
tinde ilerlemek istiyen tam mevcutlu 
bir japon fırkasf geri atılmıştır. Ja -
ponlar bine yakın ölü vermişlerdir. 

Çin kuvetleri, Han nehrinin sağ sa
hilinde mühim birçok askeri noktala
rı ele geçirmişlerdir. Bunların en mü
himmi Şungşan'ın 30 kilometre cenu
bunda bulunan Wamiacchi olup Han
kov - lşang demirolunu ikiye bölmek
tedir. 

Yunan ajansının tekzibi 

Atina, 23 a.a. - Atina ajansı tebliğ 
ediyor: 

Harbiye nazareti, muhtelif sınıfla -
rın silih altına çağrıldığına dair çı -
kan haberlerin katiyen asılsız olduğu
nu bildirmektedir. 

YAKAN PUSELER 
ile bugünkü matinelerden iti
baren batlıyor. 

ilave olarak yeni Dünya 
havadisleri 

fiyatlar balkon 35, huıusi 20, 
loca 150 

...... 

Oğlumuz~ 
Şehir Tiyatrosunun 

3. cü temsili 

Yakında ULUS sinemasında 
!I~ temsil biletleri bugünden 
ıtıbaren satılmaia baılıyor. 

Tel: 2193 

Littlerock - Arkansaı- 23, a.a. _ 
Ark n a eyaletinin merkez mıntaka
aında çıkan çok 9iddetli bir fırtına 
yüzünden üç kişi ölmU~. bir çok kim
se yaralanmış ve bir milyon dolar ka
dar madd! ziya~ husule gelmiştir. Fır 
tına, hapısanenın bir kısım duvarını 
da yık_?lı§ ve bu suretle 12 mahpus 
kaçmaga muvaffak olmuştur. 

Bi BLİYOGRAFYA 1 
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Oluş 

Şehrimizde çıkan bu edebiyat ve fi
kir mecmuasının 21 inci sayısı da zen 
gin miinderecatla çıktır. İçinde : 

Halil -yedat Fıratlı'nın - İnanmak-, 
M. Tevfık Ararat'ın - Milli Varlık 

"Lis~" -. Celal Saraç'ın - Yeni Ziya 
Teorılen - , Rıfkı Mel\ıl Meriç'in 
- Ömrüm "Şiir" - , Orhan Şaik Gök • 
yay'ın - Bir Kemküm -, Seyranidan -
Bir Gerçeğin ... - l. Fikret Akdora'nın 
- Obat - M. Cemal Sezgin'in - Kültür 
Seferberliği - M. Cemil Boran'ın _ 
Baltacı Mehmet Paşa ve Büyük Pet -
ro - 1. H. Ertaylan'ın Tanrılar zama -
nında Grek dünyası "San" - adlı ma
kale ve şiirleri vardır. OLUŞ'u oku -
yucularımıza tavsiye ederiz. 

Ankara Borsası 

23 Mayıs 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ılı9 P Kıpanıt P 

Londra 5.93 5.93 
N evyorık 126.6575 126.6575 
Paris 3.3550 3.3550 
Milano 6.6625 6.6625 
Cenevre 28.5450 28.5450 
Amaterdam 67.97 67.97 
Berlin 50,8250 50.8250 
Brukıel 21.5650 21.5650 
Atina 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.0350 14.0350 
Varıova 23.8450 23.8450 
Budape~te 24.8425 24.8425 
Bukrcş 0.9050 0.9050 
Belgrad 2.8925 2.8925 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.5450 30.5450 
Moskova 23.9025 23.9025 

ESHAl\1 VE TAHViLAT 
1933 ikramiyeli 
Ergani 
1938 % 5 
Hazine tahvili 
1932 .,.., s 
Hazine tahvili 
Sivas - Erzurum 
Hattı İl. III. 
Sivas - Erzurum 
Hattı ta. V. 

19.15 

95.-

16.75 

19.72 

19.72 

19.15 

95.-

16.75 

19.72 

19.72 
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Trabzon, (Hu - J 
B • susi) - Orman 

lr a Jamı o·. 1 Ju·· rdu·· fakültesi profe • 

Sarhoş bir genç otomobil 
tabancasını çekti a~ LUi sör ve talebeıe. 

rinden bir grup 
Meryemana or • 
mantarında tet -

giderken 

Katil zanlısı kadın mahkemede 
kiklerdc bulun 
mak ıizere şehri -
mize gelmişler • 
dir. Misafirler şe-

ve zavallı şoförü öldürdü 

I Beraat etti 
refine üçüncü u • 
mumi müfettiş ta- ı Aydın (Hususi) - Aydın'da, yük -
rafından ~ir. z~ • sek tahsil görmüş Mehmet Gökmen a -
yafet verılmıştır. ı . . . 
Gönderdığim re. dında hır gencın fazla sarhoşluk yu -

hud suçlar kanununa tevfikan ağır ce
z, da görüldü. 

Zanlı Mehmet evela hadiseden ha -
beri olmadığını, şoför Hüseyin'in ölü
münden anası ve babası kadar kendi • 
sinin de müteessir olduğunu söyledi. 

ı simler, misafirle· f zünden bir şoförü öldürdüğünü bil -

1 
rin karşılanrşını it:· · • HAd• · hk · 

İzmit (Hususi) - Kandıranın Za • :----
deler köyünde İsmail kızı Zehra is - ı -

ve tetkiklerini ırmıştım. a ısenın ma emesı meş-

minde genç bir kadın vardır. Kocası, 
baş~a. bir şehirdedir. Zehra 22 ya.şın -
da ıkı çocuk anası, genç ve çok güzel 
bir kadındır. 

Bundan bir ay evel, gece yatağında J 
yavrularını bağrına basarak uyuyan 
anne, yanı başında bir hareket hisse -
derek gözlerini açıyor. Bakıyor ki. kö
yün azılı heriflerinden Huseyin yanı 
başındadır. Zehra şerefli, haysiyetli 
bir ti.ırk anasıdır. Bu yabancı erkeği 
görünce çılgına dönüyor. Yatağından 
kalkıyor, ocaktaki çıraları tutuştum • 
yor. 

- Senin ne işin var, burada. 
Diye Hiıseyin'e soruyor. 
O, aşkından bahsetmek istiyor, çok 

fakir olan Zehra'ya para da vere -
ceğini söylemek istiyor. 

Genç anne: 
- Şimdi buradan git. Başka hiç bir 

şey söyleme. 
Diyor. 
Hüseyin sırnaşıyor, tehdit ediyor. 

Küçük köy ndasında yaman bir müca
del~ başlıyor. Zehra'nın gözleri köşe
dekı baltaya ilişiyor. Ve baltayı kap
ması ile Hüseyin'e saldırması bir olu
yor. Herifin eveıa kafası parçalanı • 
yor, sonra muhtelif yerlerinde, derin 
yaralar açılıyor. Her taraf kızıl kan
lara bulanıyor. Kadın, mütecavizin 
cansız ve hareketsiz kaldığına kani o
lunca, ellerini, yüzünü, yatağı, yorga
nı ve odayı yıkayor. ~onra cesedi sır
tına alarak köyün d r sine atıyor. E
ve geliyor. Yavru] ını kucaklayıp 

doğru muhtarın eviı koşuyor. Hala 
sabah olmamıştır. Muhtar şaşkın şaş
kın genç kadına bakıv r: 

- Ne istiyorsun g ce vakti böyle ..• 
- Ben, diyor, Hü evin'i öldürdüm. 
Muhtar telefonla andarmayı ve 

Kandıra müddeium misini haber -
dar ediyor. Alaca ka nlıkta vazife • 
dar memurlar facia • ine gel~'--
Fakat, genç kadının 1 müthiş cinaye
ti irtikap edeceğine i nmıyorlar: 

- Doğru söyle bu nin işin değil, 
kim öldürdü? Diyorlar 

Zehra, akşamki tü} ürpertici ha-
diseyi birer birer, ani t yor. 

- Başka hiç kimse eğil, ben öldür
düm, bu namus mesel s , diyor. 

- Peki öyle ise, şim i 'kene sırtına 
al da, eve götür, diyo r. 
Kadın hiç tereddüt etmeden kanlı 

cesedi yüklendiği gibi d:ığruca eve ge· 

gôstermektedir. 

tiri yor. 
Bu hadise bir müdd evel İzmit a-

ğır ceza mahkemesine ikal ediyor. 
İZMİR FUARI 

Ağır ceza reisi Nail Töre, azalar ve 
müddeiumumi Hamd Doğu'dan te· 
şekkül eden hakim he ti, şerefi, na

musu, haysiyeti için m adete yapan 

ve katil olan bu annen n tam ittifakla 
cezadan muafiyetine e beratine ka • 

rar veriyor. Bu karar alonu doldur • 
muş halkın şiddetli ve sürekli alkış -
}, riyle karşılanıyor ve ehra yavrula· 
rını kucaklıyarak Zade e köyündeki 
yuvasına dönüyor. - C Y. 

Başım gaz yağı ile yıkayan 

Bir kadın 
Cigarasmı yakayım derken 

yanaral< öldü 
Eskişehir <Hususi) - Şehrimizde 

çok feci bir hadise olm ş, bir kadın 
dikkatsizliği yüzündeı başından tu . 
t1•şmuş ve yanarak ölm 

§Öyle olmuştur: 

Sivrihisar caddesind 

ştür. Hadise 

oturan bayan 
M<.rziye, temizlik yap k üzere saç
larını gazyağı ile yıkam tır, kadın sa

çını gazla yıkadıktan ıı ra güneşle -
meğe başlamış, bir müd et böyle bek
lemiş, canı sıkılmış bir cıgara yakmış

tır. lşt~ bu esnada kadı ı saçları ateş 

almış, alev derhal l.ıütü afasını sar -

rr ştır. Kadın kurtulmak için şaşkın 

bi: halde sağa sola koşmu , avazı çıktı

ğ kadar haykırmıştır, fakat koştukça 
alev başını, biraz sonra da vücudunu 

sarmağa başlamıştır. Feryadı duyan 

komşular ev- girdiklerı zaman zavallı 
kadıncağızı baygın ve bütün vücudu 

yanmıı bir halde bulmuşlardır. Kadın 

hastaneye kaldırılmışsa da kurtarıla • 

mıyarak, ölmuıtür, 

Hazırhklar son günlerde 
ha raretli bi r hô l a ld ı 

Fuardan bir görünü§ 

İzmir (Hususi) - Şehrimiz belediyesinin fuar hazırlıkları güıı 
geçtikçe artmakta ve önümüzdeki yıl için, diğer fuarlara nispetle 
çok daha zengin ve parlak bir eserin temelleri atılmaktadır. Fua
rın açılmasına pek az zaman kaldığı için bir ay sonra fuarda gece 
mesaisine ba,lanması muhtemeldir. 

Reisicümhur Milli Şefimizin de fu- ı maddi yardımlar da bunu göstermekte 
arı teşrifleri takdirinde, uzun zaman • dir. Bu sene de fuara tahsisat veril • 
danberi hasretlerini çeken İzmir, bü- miştir. Ayrıca ziraat müzesi inşası i • 
yük bayramlara mahsus sevinçli gün • çin on bin liralık bir para daha ayrıl -
ler yaşıyacaktır. mıştır. Kültür park civarında yeni in

şa edilmekte olan çocuk hastanesi in
şaatına da (70) bin liralık mühim bir 
yardım yapılmıştır. 

Belediye reisimizin son Ankara zİl' 
yaretinde, hükümet, gerek fuara, ge -
rekse şehre ait mevzular üzerinde 
bir alcika ve müzaharet göstermiş ve 
bu hareket, İzmir'de şükranla karşı • 
lanmıştır. Hükümet, fuarın tekamülü
nü ve beynelmilel ölçüde muhtaç ol • 
duğu genişlemeyi takdir etmekte ve 
bunu istemektedir. 

Nitekim fuar ve Kütür parka ait 

Belediye reisi Ankarada iken Mu • 
habere ve Münakatat Vekili Ali Çe -
tinkaya'yı ziyaretle körfez dahilinde 
Bayraklı ve Güzelyalıya da vapur iş
letilmesi ve eski seferlerin ihyası için 
teşebbüslerde bulunmuştur. Vekil ya -
kında lzmir'e geldiğinde bu mevzuu 

Biraz son söz alan maznun, mademki 
otomobilde benim tabancam vardır. Ve 
ben de otomobilde bulunuyorum Hü
seyin'i ben vurmuşum demektir, dedi. 

Dinlenen şahitlerin ifadesinden, 
hadisenin şu suretle cereyan ettiği an
laşıldı. Maznun Mehmet gündüz bir 
arkadaşiyle aralarında geçen münaka· 
şadan mütessiren vaka günü Arif'in 
meyhanesinde fazla miktarda şarap iç 
miş, esasen fazla içkiye tahammülü ol
mıyan maznun çok sarhoş bir halde 
taksiye binmiştir. Otomobil Orta ma
halleye doğru giderken muavin nere
ye gideceğini sormuş, Telli Dede'ye 
emrini almıştır. Otomobil Telli Dede
ye vardıktan sonra dönmüş, yolda 
maznun "sür" demiş, şoför Hüseyin de 
otomobilin gazına basmış. Bu sırada 
bir tabanca patlamış, çıkan kurşun şo
förün beyninden girerek kafasını par
çalamış ve kurşun camı delerek dışa
rıya çıkmıştır. 

Şoför Hüseyin "Yandım I" demiş, 
sonra muavinine: "Hakkını helal et 
kardeşim" diyerek olduğu yere yıkıl
mıştır. Bu sırada muavin Mehmet, ka
tile: 

- Ne yaptın ağabey? Diyecek ol -
muş .. kanlı: 

- Sen de mi vardın? Diyerek ona 
da ateş etmiş, fakat muavin daha evel 
yere yatmış, kumandasız kalan otomo
bil bir hendeğe yuvarlanırken kapı a
çılmış; muavin Mehmet kendini yere 
atarak şehire gelmiş zabıtaya haber 
vermiş. Zabıta vaka mahalline gelince 
şoför Hüseyin son nefesini veriyor -
muş. 

Şahitlerden sonra maznunun vekili 
zanlının şuurunda gayri tabiilik oldu
ğundan adli tıbba sevkini istedi. Mah
keme maznunun adli tıbba gönderil -
mesine karar verdi. - O. Becerik 

Feci bir ölüm 
Bir talebe ahn ayaklan 

alhnda can verdi 
Aydın (Hususi) - Umurlu köyün • 

den Nihat adında bir talebe, atına bi
nerek kıra gitmiş, at ürkünce genç 
korkarak üstünden inmiştir. Genç, a
tın yularını koluna bağlıyarak atlat - r 

mak istemiş, fakat at gene ürkerek 
koşmağa başlamıştır. Atın yuları gen
cin koluna bağlı olduğu için zavallı 500 
metre kadar sürüklenmiş, bu esnada 
at gencin kafasına bir iki kere basmış
tır. Zavallı çocuk, kafası parçalanarak 
feci bir şekilde ölmüştür. 

İzmite 6 tohum 
makinesi gönderildi 
İzmit (Hususi) - Ziraat vekaleti 

vilayetimiz köyleri için 6 dane tohum 
temizleme ve ilaçlama makinesi gön
dermiştir. Makineler muhtelif mınta -
kalara gönderilmiştir. 

Hükümetin bu yardımı Kocaeli köy
lülerini çok sevindirmiştir. 

Akyqil ve idman Y urdu 
İzmit (Hususi) Evelce birleştirile· 

rek İzmit gücü ismini alan Akyeşil ve 
İdman yurdu spor kulüpleri tekrar ay· 
rılmışlardır. İzmit gücü kulübü faali
yetini tatil etmiş ve Akyeşil ile İdman 
yurdu tekrar faaliyete geçmiştir. 

Bir amele boğuldu 
Aydın (Hususi) - Aydın'da bir bo· 

ğulma vakası olmuş dikkatsizlik yü -
zünden bir genç ölmüştür. 

Yeni yapılan su bendinde çalışan 

burdurlu 18 yaşında Mehmet Yıldız 
yıkanmak üzere bende girmiş, fakat 
270 santim derinliğindeki bendde bo
ğulmuştur. 

Diğer ameleler Yıldız'ın ölü cesedi
ni su üstünde görünce zabıtaya haber 
vermişlerdir. Adliye işe vaziyet etmiş
tir. 

tetkik edeceğini bildirmiştir. 

Bir yunan heyeti lzmirde 
İzmir, (Hususi) - Kaçakçılığa kar

şı alınacak tedbirleri konuşmak ve 
gümrüklerde mütekabilen kolaylıklar 
araştırmak için, Sisam müddeiumu
misinin riyasetinde ve Sisam gümrük 
leri müdürünün de dahil bulunduğu 
bir yunanlı heyet, Kuşadası tarikiyle, 
şehrimize gelmiş ve dün vali muavini, 
Bay Cavidin riyaseti altında, İzmir 
gümrükleri müdürünün de iştirakiyle 
müzakerelere başlamıştır. 
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Yurtta Gençlik ve Spor bayramı 

Çankırı'da genç kızlarımızın beden hareketleri \ 

Çankırı'da halk spor gösterilerini alkıflıyor 

Aydın'da erkek talebelerin beden hareketleri 
(. 

• 

Urla orta okulu •por gö•terilerinde 

Urla'da da iBtiklcil marıı dinleniyor 

Edirne gen~liii nutku dinli~r 
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Başvekilimiz bütçe dolayısiyle 
izahlarda bulundu 

yeti dolayısiyle açığa çıkarılmış olan İnhisarlar Vekilimiz şu cevabı ver· 
memurların vaziyetine temas etti ve di: 
bu mevzu üzerinde izahat istedi. "- Bahsettikleri motörler l;ıir kere 

B. Fuad Gökbudak (Konya) - Ken· memleket . serveti olduğunu zannet
di başından geçen bir ev hadisesinden miyorum. Bunlar ekseriya hariçteki 
bahsederek hakkını almıyan vatandaş· kaçakçılardan alınan mallardır. Mah
lara paralarının iadesini istedi. kemeleri devam ettiği müddetçe ta-

Maliye Vekilimiz şu izahatta bulun- bii oralarda duruyorlar. Mahkeme ne-

(Ba!fı 1. foci sayfada) 
bunun için bir komisyon teşkil ede
ceğim. Kanunlann elyevm mevkii me
riyette bulunanlariyle bulunmıyan
larını ayırmak suretiyle bir neticeye 
varılınca huzurunuza getireceğim. 

Arkadaşım Karabekir tahsisatı 

mestureden bahsettiler. Mali'imualiniz 
tahsisatı mesture eskiden alakadar o
lan vekaletlerde idi. Bilahare mecli:;i 
füice kabul edilen bir kanun üzerine 
doğrudan doğruya Başveklilette top
landı. Elyevm devletin harici ve oa -
hili emniyeti noktasından istimali ıa
zım gelen tahsisatımesture Başvekalet 
emrindedir. Bunun haricinde Dahili
ye Vekaletinin emniyet tahsisatı var
• dır. Bu da Başvekil, Dahiliye ve Ma· 
liye Vekillerinin müşterek bir karar
nameleriyle alınır. Senede hir kere 
bunun evrakımüsbitesi Başvekaletçe 
görülür, tetkik edilir, tasdikinden 
sonra vesikaları imha edilir. Başveka
lete ait olan tahsisat da Başvekil ile 
Maliye Vekili tarafından imza edilir. 
Askeri, harici ve dahili emniyet için 
sarfedilir. Dört aydanberi elime aldı· 
ğım mesele bu şekilde cereyan etmek
tedir. Kitap neşrinden, resim ve sai
reden bahsettiler. Benim zamanımda 
böyle bir mesele olmamıştır. Tahsisa
tımesture meselesi budur. 

Devlet te§kilatı 

Devlet teşkilatından bahsolundu. 
Aynı zamanda kontrol lüzumu ileri 
sürüldü. Bendeniz bu ikisini biribiri 
ile telif edemedim. Elyevm haliinki
şafta bulunan Türkiye devletinin teş
kilatı heyeti celilenizce de malfım

dur, gittikçe tevessü edecektir. Buna 
hiç şüphe yoktur. Amme hizmetini 
görmek için ta köye kadar gidecek o
lan devlet teşkilatının merkeze kadar 
zincirleme gelmesi ve bunun her saf
hasının medeni bir teşekkül halinde 
bulunması için her şubeiidariyenin 
teşkilatının tam yapılması lazımdır. 

Burada mevzuubahis şikayetleri hepi
miz dinliyoruz, kalben birçoğunu da 
tasdik ediyoruz. Noksanlar, yapıla

mıyanlar teşkilatın tamamlanmaması 

yüzündendir. Devlet merkez teşkila -
tına ait kadrolar, teşkiliit kanunları 

huzurunuza geliyor, hepsini görüyor• 
-- --, .... _ ..... .. ,,, .. - ı __ =----'-
olan her Vekaletin teşkilatının behe
mehal ikmal edilmesi lazımdır. 

Zamanla elimize geçecek maddi 
imkanlar derecesinde bunları yapmak 
bizim borcumuzdur. Ancak bu suret
le tam medeni bir devlet te~kilatı ku
rulmuş olacaktır. Bunlar kademe ka
deme olarak yapılacaktır; basit bir i
dare ile istediğimiz ve fikren düşün
düğümüz mütekamil yürüyüşü elde 
etmeğe imkan yoktur. Behemehal za· 
mania devlet teşkilatının göreceği 
hizmete uygun bir te~kilatın yapıl -
ması fikrini kabul buyurmanızı rica 
edeceğim. Pek tabii bir neticedir ki 
teşkilat tam olmazsa ne kadar kon
trol ederseniz ediniz iyi bir netice, 
sizleri memnun edecek bir netice vü
cuda gelemez. Buna başka türlü cevap 
vermeğe imkan yoktur. Bendeniz dev
let teşkilatında iyi iş görecek teknik
man, iyi yapılmış çerçeveler içerisin
de derece derece tatbikata geçilebile
ceğini arzetmek isterim. Bu sene bir 
kısmını gelecek sene diğer kısmını 
yapmak lıizım gelecektir. Yalnız şunu 
arzetmek isterim ki gittikçe devlet 
teşkilıitı fazlalaşıyor da iş gorülmü
yor gibi bir zihniyet hasıl olmasın. 

Mütekaitler meselesi 

Eski mütekaitler meselesi; arka· 

daşlarım tahattur buyurursunuz ki 
Halil Menteş arkadaşımız burada bir 
sual takriri verdiler. Maliye Vekili 
arkadaşım da bu mesele hakkında ar· 
zımalfımat etmişti. O vakittenberi biz 
bu işin tetkikindeyiz. Eski mütekait
ler üzerinde ne yapılabilecegini tayin 
etmek içirı çalışıyoruz. Dün burada 
l;ir ;ırkadaşımın da dediğı gibi yekün 
4.5 milyon liradır. Bu 4,5 milyon lira
yı bunlara vermek meselesi, kanun 
noktainazarından bunun şiimulünün 
ne olacağını, nereye gidecegimizi bil
memiz liızımdı. Onun için bu mesele
yi tetkik ediyoruz. Esasa muhalif de
ğiliz. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh bu meseleye temas et
miş olan arkadaşlarımı bu suretle 
teskin etmek isterim. Bunu bitirme· 

Verilen paralar 

Müsaade buyurursanız her senenin
ki burada ayrı ayrı yazılmıştır, 938 
senesininkini okuyayım: 

Şehit yetimlerine ferd başına düşen 
para 19 lira 81 kuruştur. Birinci dere
cede malfıl subaylara düşen para 204 
lira 50 kuruş. erlere düşen para 102 li 
ra 25 kuruş. 

İkinci derecede malili mütekait su· 
baylara 184 lira 5 kuruş. Erlere 81 li
ra 80 kuruş. 

Üçüncü derecede malCıl mütekait· 
terden subaylara 143 lira 15, erlere 65 
lira 35. kuruş. 

Dördüncü derecede maliıl müteka -
itlerden subaylara 122 lira 70, edere 
40 lira 90. 

Beşinci derecede maliıl mütekait
lerden subaylara 102 lira 25 kuruş, er
lere 20 lira 45 kuruş. 

Altıncı derece maliıl mütekaitler -
den subaylara 81 lira 80 kuruş, erlere 
20 lira 45 kuruştur. 

Bunu bir hatıra olarak arzettim. Bj 
naenaleyh sizin kabul buyurduğunuz 
bir kanunla harp mah111erinden gerek 
subaylara ve gerek yetim kalanlarına 
elden gelen yardımın yapılmış oldu -
ğunu huzurunuzda tebarüz ettirmek 
istedim. (Çok güzel sesleri). 

Ebedi $el'in amt kabirleri 
Relik ince arkadaşım, Ata

türk'ün anıdı meselesinden ba
hi• buyurdular. Arkada§lar, 
bu me•ele Parti Grupunda 
mevzuubah• olup müspet bir 
karara iktiran ettiği tarihten 
itibaren bendeniz me•eleyi e
lime aldım, bununla meşgul 
olmağa başladım. Evela Ra
•attepe üzerinde lazım gelen 
kadastro muamelesini yaptır· 
dım. arazi üzerinde tatbikat 
yaptırdım. Buraya ayrılacak 
arazının vüsat ve hududunu 
tespit ettirdim. Lazım gelen 
haritalarını yaptırdım. Müza
kere buyurulan bütçenin mali
ye Vekaletinin 246 ıncı faslına 
bakacak olur•anız, Atatürk a
nıa ı ımmıaH ve pıo1e masrafı 
olarak 250 bin lira konulma§ 
olduğunu görecek•iniz. Bura
da 287 bin metre murabbaı a
razi istimlak edilecektir. Bir 
kısmı devlete, bir kısmı bele
diyeye, bir kısmı da eşhasa ait 
arazidir. Herhangi bir muha
kemelik iş olmazsa istimlak 
bedeli 205 bin liradır. Müte -
baki 45 bin lirası da beynelmi
lel bir müsabaka açılması için
dir. Bu suretle Atatürk'ün bü
yük ruhları ve maneviyetiyle 
ve büyük türk milletinin §ere
liyle mütenasip bir proje kaça 
mal olacaksa huzurunuza bir 
kanunla geleceğiz. (Bravo ses· 
leri alkışlar). 

Emin Sazak arkadaşımız demin 
söylerlerken hesabı güç verilecek İŞ· 
!erden bahsettiler. Vekillerimiz için
de hesabı güç verecek veya veremi . 
yecek kimse yoktur. Hepsi huzurunu
za çıkar hesabını kolaylıkla verir. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Öyle de
medim. 
Başvekil Refik Saydam (devamla)

Bir de orman ve geçilerden bahsetti · 
!er. Bendeniz keçilerin bu kadar ma -
sum olduğunu bilmiyordum. (Gülme
ler) Vaziyeti tetkik edeceğim. Kanun
da her hangi bir değişikliği icap etti
rir bir vaziyet varsa huzurunuza ge -
tiririm. (Alkışlar). 

Başvekalet bütçesi 

Başvekalet büdcesi görüşülürke~ 
Sırrı İçöz (Yozgat) vekaletler teftış 
heyetlerinin doğrudan doğruya başve 
kalet emrine alınarak bir umumi mü
fettiş emrinde çalıştırılmasını istedi. 

Refik İnce (Manisa) - Devlet arşi
vi için tasnif edilmekte olan hazinei -
evrak vesikalarına temas ederek, tari
himizin temel taşları olan bu evrak 
üzerindeki çalışma yolunun süratlen
dirilmesini istedi. 

faaliyetini anlattı, sorulan suallere ce
vap verdi, ve meteoroloji bütçesi ka -
bul edildi. 

Diyanet işleri reisliği bütçesi gö
rüşülürken B. Hakkı Kılıçoğlu (Muş) 
bu bütçenin Başvekaletten ayrılarak 
evkafa bağlanmasını talep etti. 

Maliye Vekaleti bütçesi 
Diyanet işleri bütçesinden sonra, 

Maliye vekaleti bütçesi görüşülmiye 
başlandı. 

Refik İnce (Manisa) sö:ı aldı, mürur 
zaman meselesinin üzerinde durdu : 
"- Mürur zamana uğramış parayı 

kanunsuz tahsil eden memuru bu ha
reketinden dolayı nümune olarak ce -
zalandırıldığını görmek isteriz,. de -
di. 

İlamlara itiraz etmek bahsine geçen 
hatip her itam hükmünün muhakkak 
tatbik edilmesini istedi. 

Vergi nisbeti ticaret odası veya be
lediye tarafından tayin edilmiş bir 
mükellef için bu nisbete dair verilmiş 
kararın ertesi sene daha yükseltilme -
sinin aleyhinde bulunan B. Refik İnce, 
ancak idare meclisi veya müdürünün 
mesul olması Hizımgelen anonim şir -
ketlere ait vergi borçlarından dolayı 
şahısların esyasının haciz edilmemesi 
lazım geldiğini anlattı. 

Bir makbuz kaybolduğu zaman ver
gi kayıtlarının güç bulunduğuna işaret 
eden hatip sözlerini şöyle bitirdi : 
"- Bütün bunların heyeti mecmu -

ası vaki olmuş hadiselerin bir daha 
vuku bulmamasını teminematuf ol
mak üzere ifade edilmiş sözlerdir. 
Maliyenin yeni teşkilat ve unsurla
riyle yürüdüğü yolun geçen senelere 
göre daha çok emniyetli ve muvaffa. 
kiyetli olduğunu söylemek borcumuz
dur.,. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Maliyenin yeni teşkilatının terakki -
!erini ve mUsbet eserlerini izah etti, 
Maliye memurlarının iyi niyetlerle 
halkı memnun etmiye çalıştığını ve şi
kayetlerin yüzrle seksen azaldığını 

söyledi. 
Dr. Fuad Umay (Kırklareli) - Çok 

çocuklu aileler için vergi nisbetlerinin 
azaltılmasını temenni etti ve bilhassa 
bu usulün kazanç vergisinde tatbikini 
istedi. 

Malive Vekilimizin izahları 
Hatiplerden sonra Maliye vekilimiz 

tekrar kürsiye geldi, dedi ki: 
- Gerek Refik İnce, gerek Ziya Gev
her arkadaşlarımın maliyenin seHiha, 
tekamüle doğru gitmekte olduğuna 
dair mütalealarına alenen teşekkür et 
meği vazife bilirim. Bu teşekkürü ifa 
ettikten sonra dermeyan ettikleri üç 
nokta üzerinde hemen noktası nokta
sına kendileriyle mutabık olduğumu 
söylemek isterim. 

Birincisi; buyurdular ki müruru 
zamana uğrıyan vergiler alınmamalı · 
dır. Böylece vergi için bir müracaat 
olunca. bunda müruru zaman var di · 
ye iddia edilirse ancak o zaman sarfı
nazar edelim. Böylece hareket edilme 
si hakkında maliyeden yapılmış bir 
tebliğ yoktur. Bilakis aksine dair teb
liğler mevcuttur. Bu yoldaki vaki be
yanatları üzerine yeniden tamim da -
hi edeceğim. Vergilerde müruru za -
mana uğramış kısımlar için, ben mah
kemeye gideyim de kar~ımdaki de mü 
ruru zaman dermeyan ederse o vakit 
sarfınazar ederim zihniyetine Maliye 
Vek5letiniz müsaade etmek niyetin -
de değildir. 

Mükellefe. mi.ıkellef olduğu vergi -
den fazla bir verginin her hangi bir 
suretle tahakkuk ettirilmekte olduğu 
yolundaki sözlerine gelince: bu hu -
susta diyeceğim ki, 100 binlerce ta · 
hakkuk muamelesi yapılmaktadır, ih
timal ki bir hata neticesi olarak bir 
mükellefe çok vergi tahakkuk ettiril· 
miştir. Malive Vekaletiniz böyle bir 
hatava mutt~Ii olunca onu derhal tas· 
hih ~tmekte ve memur hakkında da 
memurin kanununun müsaade ettiği 
cezaları tatbikte tereddüt etmemekte
dir. 

ilamlar meselesi 

du : ticesinde satılığa çıkarılıyor, arzetti· 
ğim gibi gümrüğünü vererek dahilde 
kullanacak müşteri çıkarsa satılıyor, 
çıkmazsa hazan satılmadığı da olu
yor. Mesele me.mlekete hariçten gi
ren bir malın gümrüğü meselesidir. 
Memleket serveti olsaydı, ithal ve 
gümrük mevzuubahis olmazdı. Bun
lar ecnebi malıdır, herhangi bir ecne
bi malın memlekete girerken gümrük 
\·ermemesi esası bizim gümrük mev -
zuatımızda yoktur. Orta yerde büyük 
hatta küçük bir milli servet meselesi 
yoktur. Bundan dolayı şimdiye kadar 
kanunun, tadiline lüzum görmedik 
verilen izahat üzerine de bendenizçe 
de yabancı bir malın memlekete girer
ken gümri.ık vermemesi için bir sebep 
mevcut değildir. 

Arkadaşım beni tenvir ederlerse der -
hal tervicine şitap edeceğim. 

Kazanç kanununda yazılı nisbet 
cetvelinde sarahaten yazılı olmıyan 
sanat ve ,ticaret erbabı haklarındaki 

nisbetlerin ticaret odalarının mütale-

"Tapu idaresinde, ahiren müsaade 
buyurduğunuz knau~la teşkilat ya
pılmaktadır. Sezai bey arkadaşım 

da pek güzel teslim buyururlar ki 
yapılacak teşkilıitta mevcut kodrolar -
da bunların kaydı hayat şartiyle ipka 

ası alınarak mümasil esnaf ve ticaret edilsin diye bir şey olamaz. Hiç şüphe 
sınıfına kaydedilmesi kazanç vergisi yoktur ki en iyisi hangisi ise o kala -
kanunun hükmü iktizasındandır. caktır. Evelce tahtı muhakemeye alı -
Şunu arzetmek isterim ki ticaret o- nanlar nazarı dikkate alınacaktır. Yer· 

dasının mütaleası lazımülinfaz değil- lerine hiç şüphe yoktur ki bulunursa e
dir. İstişari mahiyettedir. Ancak böy- hilleri alınacaktır. Bu hakkı intihap 
le olmakla beraber böylece Şuraya ka· vekaletin takdirine bırakılmalıdır. Bu
dar gitmiş, karar almış ve bu yolda ar na muhalif mevkie geçilmemelidir ki 
tık tamamiyle verginin hangi nisbete bizim kanunun tatbikine cesaretimiz 
tabi olacağı en yüksek bir makam ta· ı olsun. Aksi halde zannetmem ki kanu -
rafından dahi tesbit edilmişken erte - nun tatbikine cesaretimiz kalmış ol -
si sene hayır öyle değil yine bu nisbet sun.Elverir ki kendileri yaptığ ımız in 
te yapılacaktır. Demek ki memurun tihapta haksız olarak şunu yapmışsı -
bir hatasıdır. İsimlerini bana lUtfede- nız diye bir misal söylesinler. Üzerin
cek olurlarsa kendileri hakkında ıa - de behemahal tetkikatta bulunmıya a
zım gelen takibatın yapılacağından madeyim. Ama sureti umumiyetle bu 
hiç şüphe etmesinler. adam üç senedenberi kadroda müstah -

Anonim şirketlerinde müdürün şah- demdi, neden dolayı bunu çıkarıyorsu
si emvaline gidilmesi yolundaki der - nıız derlerse zannederim ki aldığımız 
meyan ettikleri şeyler kendilerinin kanunun hikmeti kalmaz. Açık olarak 
de buyurdukları gibi bir tatbikat ha- arzedeyim ki tapuyu teşkil eden arka
tasıdır. Bunun için de vekaletçe la . daşlarımızın t;C2 si bile tahsiliali gör
zımgelen muameleyi yapabiliriz. memiştir, tahsilleri az.olan arkad~şlar-

Vergi karneleri için yapılacak ilan- dan mürekkeptir. Ber~ t~r~ft~ hır de, 
lar hakkında söylediler. Yeniden ilan maliye meslek mektebı gıbı bır mektep 
yaparız. açmışızdır. v.ermiş olduğunuz kanun -

Makbuz meselesi 
dan sonra maaşlarını yükseltmek, dere
celerini yi.ıkseltmek için kudreten, si. 

Mehmet Aldemir (İzmir) - Fakat 
bunlar mahvoluyorlar. 

General Ahmet Yazgan (Urfa) -
Bir sual soracağım; sair kaçak malı o
larak memlekete giren ipekli ve saire 
müsadere ettiğimiz şeyleri gümrük 
alarak mı, almıyarak mı satıyoruz? 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 
Rana Tarhan (İstanbul) - Bunlar 
gümrük kaçağı değildir, kabotaj ka -
çağı olarak gelmektedirler. Gümrük 
kaçağı eşya ile mukayese edilecek 
bir mevzu değildir. 

Bu izahattan sonra gümrük ve in
hisarlar bütçesi kabul eoildi. 

Dahiliye bütçesi Makbuz meselesine gelince: bunda cillen daha ehil olanlarını bulduğum~~ 
yerden göke kadar haklıdırlar. Bunda ve diğerlerini çıkardığımız zaman b~z~ Bundan sonra Dahiliye bütçesinin 
ben de hemfikirim. Makbuzunu ibraz ı muahaza ederseniz bu kanunla kabılı müzakeresine başlandı. 
etmiyen bir adam aç efendi defterini telif olmaz. Fakat bilerek veya bilmi - Berç Türker (Afyonkarahisar) Po
ne verilmişse mütebakisini vereyim. yerek yaptığımız yanlış bir ~ey .var~a lislerimizin istirahatlerinin mümkün 
demesi kadar tabii bir şey yoktur. izah buyursunlar derhal emırlerıne a- olduğu kadar teminini istedi, beledi-

Bundan dolayı heyeti umumiyeye madeyim. Tetkik ederek lazım gelen yelerin mali vaziyeti, Ankara'da mes
arzettiğim veçhile ve bilmünasebe de· tashi~i, istahı .yapmıya ~zırım, fakat ken buhranı, otobüs ücretleri, vilayet
fatla arzettiğim veçhile tahsildarlu ın suretı umumıyede tenkıt buyu.rma- }erin mülkiye teşkilatının yeniden ta 
elinde bulunan kayıtları aldık. Teş- sınlar. Hiç şüphesiz ki ~aha~ ehlıyet- dili ve tanzim ihtiyacı bahisleri üze
kilat kanununun vermiş olduğu mü- Ii olanlar daha çok ehlıyetl~ ol.anlara rinde durdu. 
saade ile ayrıca tahsilat katipleri ih- terki mevki etmek mecburıyetınde - Doktor Osman Şevki Uludağ, şehir-
da:; ettik. Ve her mükellefin hesabını rlir. !erimizin içme suyu meselesine temas 

· · ı · ı g'I · 1 tt t Fuad arkadaşımızın dedig-i mesele -ayrıca, ısım crıy e, ver ı erıy c 1 - etti, bazı büyük şehirlerimizin bu 
mag-a başladık. Ve Galip bey arkada- de başüsti.ine, tetkik ettirir arzede - derdini izah etti; bu hususta rakam-
şımın itirazına uğramış olan kontrol rim. !ar verdi, bilhassa İstanbul'da su va· 
memurları ki harcırahları için fazla- Fuad Gökbudak (Konya) - Teşek - ziyetini tahlil etti. 
dır diyorlar, kontrol memurlarının bil kür ederim. Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) Köy 
hassa vazifeleri bu tahsilat katipleri- Başka söz istiyen olmadığından fa - kalkınması mevzuu üzerinde durdu, 
nin işini hüsnüsuretle yapıp yapma- sıllara geçilerek kabul edildi. bu seneki bütçeye mefruşata fazla faz 

dığını kontrol altında bulundurarak Gümrük ve inhisarlar bütçesi la para konmasını şükranla karşıladı, 
dedikleri gibi makbuz olmasa bile ka- kaza ve nahiyelerde, kaymakamlar ve 
yatlara istımıt jçin lazımgelen teşeh. Bundan sonra Gümrük ve İnhisar- nahiye müdürlerinin odalarının mef-
büsi.i aldık, yalhn zamanda umarım ki tar bütçesinin müzakeresine başlan- ruşat ihtiyacını izah etti, kırtasiye, 
bu hataların önüne geçmiş olarak hu- dı. mülkiye müfettişlerinin harcirahı, na 
:ı:urunuza çıkacağım. (Alkışlar). General Ahmet Yazgan (Urfa) - hiye müdürlüklerinde münhaller ve 

Refik İnce (Manisa) - Teşekküf k 1 Sahillerimizde kaçak olarak ya a a- bunlarla küçük vilayet memurlarının 
ederim. · d ·ı nan kayık ve motörlcrın müzaye e ı e maaş azlığı bahisleri üzerinde temen-

Maliye Vekili Fuat Ağralı (devam- satışlarında yabancıların bunları u- nilerde bulundu. 
la) - Fuat bey arkada§ımızın çok ço- cuzca aldığım, fakat bizim vatandaş - B. Sami Erkmen (Tunceli) Zirai 
cuklu ailelerin vergilerinde bir tah- lar alırken kendilerinden gümrük is- asayiş kanununun bir an evel neşrini 
fif yapılamaz mı sualine, esasen büt- tendiğini söyledi, bir de Meydanıek- istedi. 
çe encümeninin mazbatasında da yük- bez'deki gümrük kulübesinin fena Mehmet Aldemir (İzmir) de eveHi 
sek heyetin manzuru olduğu veçhile manzarasının düzeltilmesini talep et- aynı mevzua temas etti, bilahare jan
sureti umumiyede temas edilmiştir. · darına, nüfus, hususi idareler üzerin· 
Binaenaleyh buyurdukları noktayı da tı. B. Nevzat Ayas (Bursa) ahlak ve de temennilerde bulundu ve yol ver
tetkik ederek imkan buldukça yapa - sıhi noktadan bazı maddelerin istih - gisinde kazanç ve servet esasının ko-
rız. lakini takyit etmek vazifesini ne de- nulmasını istiyerek 50 liradan yukarı 

Düyunu umumiye bütçesi receye kadar yerine getirdiğini sor- para alan kadınlardan da aynı vergi-

Maliye bütçesinin fasıllarının ka -
bulünden sonra Düyunu Umumiye 
bütçesinin müzakeresine başlandı. Zi
ya Gevher Etili (Çanakkale) devle -
tin birçok tahvilleri satın almasından 
sonra, Düyunu Umumiye idare mec
lisine lüzum olup olmadığını sordu 
ve bir de Paris'te senelerdenberi vazi
fe gören, Maliye Vekaletinin en kıy
metli elemanlarından olan komiserle
rin merkezde faydalanmak üzere ge -
tirtilerek genç elemanların aynı za
manda etüd yapmak üzere oraya gön
derilmesini istedi. 

(Maliye Vekili Fuat Ağralı) 
"-:- Kabul buyurmuş olduğunuz ka

nunlar mucibince 933 türk borcu tah
villerinin Türkiyeye akın etmekte ol
duklarını evelce bilmünasebe arzet -
miştim. Bugün bunların miktarı he
men hemen yarıya yaklaşmıştır. Bir -
kaç ay içerisinde ekseriyeti adediye 
bizim tarafımıza geçmiş bulunacaktır. 
İşaret buyurmuş oldukları meclisi i· 
dare aramızdaki mukaveleye müste -
niden yaşatılmaktadır. Binaenaleyh 
zamanı gelince bu mukaveleyi yeni -
den tetkik edeceğiz ve icabına göre 
kararlar alacağımız tabiidir. Dayinler 
vekili olarak bulunan arkadaşımızın 
memuriyetinin orada devamı da yine 
o mukavelenin icabıdır. Esasen tayin· 
leri bankala~ tarafından intihap sure
tiyle icra edilmiştir. Müddetin hita
mından evel tebdil edebilmek selahi
yetimiz yoktur. 

du. lerin alınmasını talep etti. 

B. Rana T arhan'ın izahları 

Hatiplerden sonra .:;öz alan B. Ra
na Tarhan şu izahlarda bulundu : 

General Ahmet Yazgan (Urfa) 
memleketin içinde bulunduğu emni -
yet ve asayişten şükranla bahsetti. 
Polis ve jandarmamızın vazifelerini 
muvaffakiyetle yaptığını bir hatırası 
ile birlikte anlattı. Su meselesine, An 
karada mesken buhranına dair muta
lealarda bulundu. 

B. Hüsrev, Dahiliye teşkilatı, vali • 
terin salahiyeti bahisleri üzerinde te
mennilerini söyledi. 

"- Kaçak olarak tutulup muhake· 
me neticesinde satılması icap eden 
motörlerin satıldığı zaman eğer bun -
lar alanlar tarafından memleket hari -
cine çıkarılırsa memlekete hiç bir şey 
girmediği için tabii gümrük resmi de 
alınmıyor. Fakat alınan mal memle -
ket dahilinde kullanılmak için ithal 
edilmişse gümrük resmı alınıyor. Ma
ruzatımın birincisi budur. Bunu, be-

B. Abdülhak Fırat (Erzincan), Em 
niyet ve asayiş bakımından içinde bu· 
lunduğumuz mükemmel şartları şük • 

ni kendileri de hususi surette ikaz ranla kaydettikten sonra, jandarma 
buyurdukları zaman arzetmiştim. ve polis karakolları üzerinde dilekle

H udut üzerindeki karakollarımız- rini söyledi. Polisin sıhi vaziyetleri 
dan birinin manzarasının fena olduğu- üzerinde temennilerde bulundu ve bir 
nu söylediler. Cenup hududundan sanatoryom açılmasını istedi. 
başlayarak bir program dairesınde ka· B. Mazhar Müfit Kansu (Denizli). 
rakollar inşasına de\'am ediyoruz. otobiis ve otomobil kazaları üzerinde 
Tekrar cenuba seyahat buyururlarsa, durdu. Ankara otobüslerinin fiyatla • 
bir kısmının yapılmış olduğunu gö- rının ucuzlatılması temennisinde bu -
receklerdir. Bu sene bütçemiz dar ol- tundu. 
duğundan inşaat tahsisatı koyama- B. Lfıtfi Gören. muhtarlara maaş ve 
dık. Fakat gelecek sene programımı- rilmesi. B. Hamdi Yalman otobiisler 
za devam edeceğiz. Islahiye'deki me 
mur evleri bu mali sene sonunda bit
miş olacaktı. Bu sefer oradan geçer -
ken ben de teessüfle gördüm ki he -
nüz ikmal edilmemiştir. Yeni den va· 
liye söyledim, yaz ortasına kadar biti
receklerini vadettiler. Ümit ederim 
ki bu sene yaz sonunda memur aileleri 
vagonlardan kurtulacaklardır. 

üzerinde temennilerde bulundular. 
Dahiliye Vekilimiz bu dileklere ve 

mütaleaalara bueün cevap verecektir. 
Kamutay saat 14 te toplanacaktır. 

Cden evel huzurunuzda bir meseleden 
daha bahsedeyim. O da zannediyorum 
ki lakırdı arasında biraz geçti. 930 se· 
nesinde çıkardığımız bir kanunla 
harp malUllerini, maliılıni askeriyeye 
ve bilhassa bunların eytamına mono -
poller idaresinden tahsis edilecek bir 
beyiye vermemizdir. Bunu bendeniz 
tetkik ettim. Bunu da huzurunuzda 
arzedeyim, mümkün olduğu kadar 
bizi tatmin, teskin eder mahiyettedir. 
938 senesi nihayetine kadar sekiz 
milyon 95 bin küsur lira İnhisar ve 
Gümrük Vekaletinden bu mesele için 
Milli Müdafaaya tevdi edilmiştir. 

Dr. Osman Şevki Uludağ aynı mev
zu üzerinde durdu ve daha kolay, daha 
randımanlı ve müsbet bir sistemle ça
lısılması lüzumunu tebarüz ettirdi ve 
b~ bahis üzerinde uzun boylu izahat 
vererek temennilerde bulundu. 

Başvekalet bütçesinden sonra Dev -
let Şürası bütçesinin müzakeresine 
başlandı. Ve fasıllar kabul edildikten 
sonra meteoroloji bütçesine geçildi. 
Refik İnce sabit tesisatı olan bu mü -
essese için bir bina yapılmasını istedi, 
B. Nevzat (Bursa) hava hadiselerini 
haber verme hususunda ne vaziyette ol 
duğumuz hakkında izahat istedi. 

İlamlar meselesine gelince; bunu 
geçenlerde de bahis mezuu ettikleri 
zaman kendi beyanlarında da işaret 
buyurdukları veçhile benim verdiğim 
cevap böyle bir şeyden malümatım ol
madığı merkezindedir. Yani, kesbi ka
tiyet etmiş de maliyece icrası tehir e
dilmiş bir ilam yoktur demiştim. Bu
gün gene aynı sözleri tekrar etmekte
yim. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki 
bildiğim şu nokta vardır. Mübadille -
re ait bir iki il5.m gelmiştir. O ilam • 
larda denmiştir ki hazineye geçen mat 
Jubu varsa verilsin. Hazineye geçmiş 
olan mallarda o adamın matlubu yolc
sa hazine bunu tediye edememiştir. 
tekrar ediyorum ilamda denmiştir ki 
ilamda bu adamın hazinede bulunan 
matlubundan verilsin. Hazinede bu a· 
damın matlubu yoksa hazine bu ada -
ma tediye yapamaz. Bunun haricinde 
kesbi katiyet etmiş iken tediye oluna
mamış bir ilam olduğunu bilmiyorum. 

Komisere gelince: kendilerinin işa -
ret buyurdukları gibi maliyedeki tec
rübelerine binaen oradaki vazifenin 
ehemiyeti dolayısiyle gönderilmiş bu
lunmaktadır. Burada vücudunu istil -
zam edecek diğer mühim bir iş çıktığı 
takdirde derhal çekmek hususunda te
reddüt etmiyeceğimize emniyet buyur 
malarını rica ederim. (Gülüşmeler). 

Alkol hakkında içtimai ne gibi 
tedbirler aldığımız hakkındaki suale 
gelince; içkileri mümkün olduğu ka
dar sıhate az muzır surette imale ça
lışmak ve bu suretle fazla alkollü iç
kilerin alımını teşvik etmemekten i -
barettir. Diğer içtimai tedbirler İnhi· 
sarlar Vekaletinin vaıi fesi meyanına 
girmemektedir.,, 

Çekirge mücadelesinde 

lerleklerin yardımı 
Sof ya, 23 a.a. - Birkaç günden · 

beri Bulgaristan'ın şark ve cenup 
mıntakaları çekirge hücumuna uğra

mış bulunuyor. Bulut halinde gelen 
ve ekinlere inen bu muzır hayvanlara 
karşı mücadele için asker ve mektep
liler seferber edilmiştir. 

Çekirgelerle birlikte aynı mıntl
kaya üç bin kadar da ieylek akın et
miştir. Leylekler insanların bu fıf . e 
karşı mücadelesine mühim surette 
yardım etmektedir. 

Meteoroloji umum müdürü B. Tev -
fik Sö~ izahat verdi, müessesenin 

Tapu ve Kadastro bütçesi 

Tapu ve kadastro bütçesi konuşulur
ken, B. Yahya Sezai Uzay, kadro vazi-

B. Mehmet Aldemir (İzmir) -
Bu tutulan malların gümrük resmin
den muafiyetini istedi. Bunların 

mahvolduğunu söyledi. Gümrük ve 
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Maliye Vekilimizin dünkü beyanatı lince: bunun üzerinde suretimahsu
sada heyet teşkil ederek uzun uzadı
ya tetkikat yaptırdık. Raporu hükü
mete verdiler. Islahı için lazım gelen 
tedbirler düşünülüyor. Veraset ve in
tikal vergisi üzerinde tetkikat yapıl
sın, vergi basitleştirilsin buyurdular. 
Bunun daha basit bir tarh usuliylc a
lınması için tetkikat yapmaktayız, ö
nümüzdeki sene bu ciheti temin ede
ceğimizi ümit ediyoruz. 

devamlı olmıyacaktır. 

Tapu memurları tarafından it sahip
lerine hüsnü muamele cdilmedifinden 
şikayet buyurdular. Her vesile ile iş 
sahiblcrine nezaketle muamele edilme· 
si tebliğ edilmektedir. Bu tebliğat hi
lafına hareket eden memurlar vana i
simleri Hltfen bildirilecek olursa der
hal haklarında lazım gelen ceza tatbik 
edilecektir. 

Üçüncü 
yol Yeni memurlar ve bankalar 

baremi bu yıl konuşulacak 
Balıkların dinamitle avlanmasına 

mani olunmasına işaret buyurdular. 
Esasen kanun mucibince bu memnu -
dur, mütecasirleri görüldükçe hakla
rında kanuni muamele yapılacaktır ve 

Maliye kayıtları ile tapu kayıtları a
rasında tevafuk temin edilmediğine 
işaret buyurdular. Bu hal gayri men
kullerin tasarruf vaziyetlerindeki de· 
ğişiklikler tamamiyle tapuya akset
tirilmediğinden ileri gelmektedir. 
Binaenaleyh kadastro tahrirleri iler
ledikçe, tapu ve vergi kayıtları ara
sında daha sıkı irtibat temin edilecek 
bugün tesadüf edilen mütkülat 
bittabi orta yerden kalkmıt olacak
tır. 

(Başı 1 inci sayfada) 

srtası olduğu kanaatinde de de· 
ğiliz. Hayat ve tabiat, insanların 
ve milletlerin, cesaret, irade ve 
azimlerini tecrübe edebilecekleri 
bin türlü imkanlar vermektedir. 
Bir kısır toprağı doğurtmak, 
köylüyü tarlasında boğazlamak· 
tan daha asil bir mücadele mev· 
zuudur. 

Tapu ve Kadastro Adliyeye bağlanıyor 
' Kamutay dün B. Abdülhalik Ren
da'nın reisliğinde toplanmış ve bütçe 
müzakerelerine devam etmiştir. Eve
la sözü Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağ
ralı almış ve dünkü bütçenin umumi 
heyeti üzerinde yapılan müzakereler
de hatiplerin Maliye Vekaletini ala -
kadar eden mutalea ve temennilerine 
cevap olarak şu izahatı vermiştir: 

herkesin hesabı düzgün tutulmıya baş
landı. Bu saydıklarımın kaffesi bir kaç 
sene içersinde yapılmış olan ve maliye 
için cidden bir is15.h addolunabilecek 
şeylerdir. 

Arkadaşlardan biri dün bir yalı me -
selesinden bahis buyurdular. Takdir 
buyururlar, bendeniz de diyeceğim ki 
evciden bu yoldaki misallere çok tesa
düf edilirdi. Bunlar gittikçe azalmak -
tadır. Tabii bunların hiç kalmaması 
hepimizin arzumuzdur.Fakat takdir 
buyururlar ki bunların büsbütün izale
sine de imkan yoktur. Bunlar eleman 
meselesidir, bunu nazarı dikkate ala -
rak bir muvakkat maliye meslek mek -
tebi açtık. Burada yetiştirdiğimiz ar -
kadaşları hatta evelbeevel şarktan baş
famak üzere muayyen memuriyetlere 
göndermekteyiz. Diğer taraftan gene 
tahsisatı maliye büdcesinden verilmek 
suretiyle mülkiye mektebinde 100 ta -
lebe okutmaktayız. Bunlar sırf maliye 
işlerinde çalışacaklardır. Bu vaziyet 
zannediyorum ki iki seneye kadar ran
dıman verecek vaziyete gelmiş olacak
tır. 

bazı adaletsizlikler vuku bulduğuna 
işaret buyurdular. Maliyeye ait kısım 
da herhalde bu yolda yapılan muame
lelerimiz arasında vicdanıma istırap 
verecek bir muamele olmadığını em -
niyetle yüksek huzurunuza arzede -
rim. 

Hu6uıi idareler 
ldarei hususiyelerin idarei umumi

yelere yardım edecek vaziyete gelmi'.i 
olduğunu, bütçelerinin % 37 sini mer
keze yardım olarak verdiklerini ifade 
buyurdular. Mevzuatı tetkik edecek 
olursak ifade buyurdukları nisbetler
de ehemiyetli bir tashihe ihtiyaç ol -
duğu tebarüz eder. İdarei hususiyele
rin merkez namına tefrik ettikleri pa
ra şudur: Kanunu mahsus icabı bütçe 
!erinden % 1 ini hükümeti sakıtadan 
müdevver evrakı naktiyenin itfası i -
çin Merkez bankasına gönderirler. 
Heyeti mecmuası 300.000 liradır. 

yapılmaktadır. 

Kazım Karabekir arkadaşımız şu 
noktalara temas buyurdular. 

Vasıtalı vergilerin yüksek olduğu
nu ifade ettiler. Bilmünasebe defaat
la işaret ettiğim veçhile ve yüksek 
heyetinizin de mallımu olduğu üzere 
hedefimiz, cümhuriyet hükümetinin 
ilk gündenberi üzerinde çalıştığı ga
ye vatandaşlarımızın ekseriyetini teş
kil eden köylü ve çiftçi halk üzerin
deki vergi yükünü hafifleştirmek, ay
nı zamanda vergilerimizi istihsali taz
yik etmiyecek ödeme kabiliyetini aş
mıyacak bir nispette bulundurmaktır. 
Evvelce köylü ve çiftçi halka yükle
tilen ve bütçenin takriben yarısından 
fazlasını teşkil eden aşar ve ağnam 
vergileri mevcuttu. Bugün bütçemiz
de vasıtasız vergiler % 40, vasıtalı 

vergiler % 60 nispetinde yer alıyor. 
Binaenaleyh varidat bütçesinin geliri 

H arcirah ve kırtaıiye 

Maliye bütçesindeki harcirah ve 
kırtasiyenin arttığından bahis bu
yurdular. Bu seneki münakale cet
velleri tetkik buyurulacak olursa gö
rülür ki bütçeye konulan tahsisat ki
fayet etmediğinden tahsisatımunzama 
istemek mecburiyetinde kaldık. Önü
müzdeki sene bu ihtiyacımızı nazarı· 
dikkate alarak ona göre tahsisat kon
muştur, hakiki ihtiyacın mahsulüdür. 

Tecavüz, kuvetle ramedilebi
lecek insan yığınlarının hüriyete 
hakları olmadığı iddiasının ken· 
disindedir. Tecavüz, hür millet· 
lerin müsavat fikrini reddeden 
muzlim iddianın içinde ve özün
dedir. Bu asırda sözün ve ah
din bir değeı:i olmak, beynelmi· 
lel hukukun bir inancası bulun
mak, gece hür uyuyanların sa
bahleyin esir uyanmıyacaklann
dan emin olduktan bir nizam ve 
tesanüt kurulmak lazımdır. Bun
lar uğruna mücadeleye ne isim 
verilirse verilsin, o, insani vazi
felerin en yükseği olmaktan dü
türülemez. 

"- Yeni bütçenin heyeti umumiye 
mlizakeresi esnasında beyanatta bulu· 
nan arkadaşlarımın vaki olan ifadele· 
rinden Maliye Vekaletini alakadar e
den kısımlarına arzı cevap edeceğim: 

Mazhar Müfit arkadaşım eyyamı 
haliyc tasarrufu meselesinde, sene i
çerisinde tasarruf edilen paralar ni -
çin bütçeye konulmuyor, diye tenkit 
buyurdular. Arzedeyim ki, maaş ter
tiplerinde kadro ne ise bunun 12 ay
lığını koymak mecburiyetindeyiz. E
sasen buradan hasıl olacak tasarruf, 
muhasebei umumiye kanunu muci
bince başka tertiplere nakil dahi edi
ler.-ıez. Bu tertiplerde teşkilatımı..: 
ıtibariyle bazı tasarruflar vukua gel
mektedir. Kasten münhal bırakmasa
lar dahi bir memurun askere gitmesi, 
istifa etmesi, vefat etmesi veya baş
ka bir sebeple ayrılması gibi hallerde 
esasen tasarruf vukua gelmektedir. 
Yeni gelecek memurun maaş kanunu 
mucibince zaten ertesi aydan itibaren 
maaı alması lazım olduğu için tabia
tiyle ara yerde bir tasarruf vaki ol
maktadır. 

Münakale/ere gelince 
Mukannen ve cazip masraflardan 

diğerlerine münakale J nldığına işa
ret buyurdular, yani c. p masraflar
dan cazip olmıyan ma aflara nakil 
yapılmaktadır buyurd l 1r. Vekiller 
tarafından kasden böy e bir tahsisat 
konduğunu farzetmiyonı n. Fakat ha· 
kikat ıudur ki devlet ızmetleri ge
nişlemektedir ve bütçe n tatbikatı 
esnasında bazı hizmetl rde görülen 
sıkııık vaziyetlerde m mkün olan 
tertiplerden münakale mecburiyet\ 
hasıl olmaktadır. Bu ünakaleden 
bizim müstağni olmamı a imkan yok
tur. Hiç bir memleket bundan müs
tağni olmadığı gibi biziı gibi inkişaf 
halinde bulunan bir rr.e llcketin de 
müstağni olmasına imka yoktur. Fa
kat mUnakalelerin haddı sgariye in
dirilmesine imkan bul ması!Jı ben 
de kendileriyle beraber yet samimi 
olarak temenni ederim. 

Tevhidi mübayaattan bahis buyur
dular. Kırtasiyede bunu t min etmi-
ıizdir, bir elden olmak ır. Diğer 
ihtiyaçların bir elden id si için bu 
mevzuun temini için tetk kata ihtiyaç 
olduğunu kendileri de t ım buyur
dular. Tetkik edeceğiz. 

Muvazene vergi•ini a~altma 
Muvazene verigsinden nzilat ic-

rası; bu, yerine getirilmt d diye işa
ret buyurdular. Dünkü r uzatımda 

da izah ettiğim veçhile b sene yük
ıek heyetinizin malümu lan ahval· 
den dolayı vergilerde tal fıf icrasına 
imkan görmedik. Fakat aJ zamanda 
ilaveten arzediyorum ki ı yoldaki 
mesaimize bütçe imkanlaı le kabili 
telif olanlarını icra yolun ki mesai
mize devam edeceğiz. Buı yine tek
rar ederim. 

Vergilerin tarh ve tevzi de kolay -
Jık gösterilmesine temas yurdular. 
Esasen hedefimiz, gayem dün de 
arzettiğim gibi; daimi o ak vergi 
mükellefleri için kolaylık ulleri a • 
ramak ve bulmaktır. Mevc t vergiler -
de bu gayeyi istihsale me a olacak 
tedbirler düşünülmekte v 
dır ve bu çalışmamıza da d am etmek
teyiz. Şunu da arzedeyim ı bugün es
kiye nazaran bugünkü sist de epeyce 
sUratli merhalelerle huzur uza gel -
mit bulunduğumuzu clire 1 ifade et
mek mevkiinde bulunuyoı . Bina ve 
arazi vergileri, kazanç, mu ele ve is-
t "hlak vergilerinin tarh ve ıbayetinde 
genit mikyaata mükellefle ehine o • 
tarak, üç dereceli olarak it z merci -
l"ri yapılmıştır. Bu mükel !erin mü-
r: ~ssilleri dahi iştirak ett lerek bu 
v:rgiler tarh olunmaktadıı Kezalik 
1 ı vergilerde devlet alacağ n mütale • 
b: için bir nihayet yok ik bugün 
v rgi kanunlarımızda gere ahakkuk 
ve gerekse tahsil için bir o uru za -
man tanınmı9tır. Yani devlet alacak • 
ları da nihayet bir müruru zamana ti-
b' dir denilmiştir. 

l .. ali iıler gittikçe düzelmektedir 
Maliye teşkilat kanunu ile tahsillt 

l:Atipleri ihdas edildi. Bu suretle tah
sildarların elinde bulunan defterler 
alındı. Tahsilit için her mükellef na -
mına ayrı, ayrı vergi tahsilat hesapla
rı açıldı ve vergi borçlan gösterilmek 
ve bir kontrola tabi tutmak prtiyle 

Refik İnce arkadaşım bütçenin %63 
ü müdafaa. diyunu umumiye ve mali -
ye tarafından beledilmektedir dedi -
ter, bu mukayeseden maksatlarının ne 
olduğunu izah etmediler. Fakat ben 
bunu kendi gruplarımıza göre tevzi e· 
deceğim. Müdafaa %35, düyunu umu -
miye 3,19, maliyeye %8 isabet eder. 
Dünya şeraiti hazırasına göre milli 
müdafaa grupu için her sene imkan 
nisbetinde yaptığımız tahsisat zammı
nın çok yerinde olduğu hadisat ile de 
teeyyüt etmektedir. 

Düyunu umumiye bütçemizin mü
tekaidin ve yetim maaşlarını da ihtiva 
etmek üzere %19 nisbeti diğer her han
gi devlet bütçeleri ile mükayese edile
cek olursa fazla olmadığı neticesine 
varılır. 

Naktcn tahsil edilen yol paraları -
nın % 15 !erini gene umumi ve müş -
terek yollara, gönderen vilayetlerin 
dahi yolları dahil olmak üzere, sarfe -
dilmek için Nafıa hesabına Ziraat 
bankasına gönderirler. Bu da 1.100.000 
liradır. Bundan başka arazi vergisi 
tahsilatından %6 sını Ziraat bankası
na gönderirler. Bu da 500.000 lira e -
der. İdarei hususiyelerin 30 milyon li 
radan ibaret bütçelerinden Merkez ve 
Ziraat bankalarına arzettiğim sebep 
ler dolayısiyle gönderdikleri paranın 
heyeti mecmuası %5,6 (yüzde beş on
da altı) raddesindedir. Bu hisseler -
den umumi muvazeneye yardım mahi 
yeti olup olmadığının takdirini yük -
sek Meclise bırakırım. 

Bunlar haricinde geçen sene kabul 
ettiğiniz kanun mucibince Beden ter
biyesi için ayrılan paralar vardır. % 
2 nisbetindedir. Bu da mahallinde sar 
fedilmektedir, merkeze gönderilme -

mühim miktarda köyden şehire inti
kal etmiş bulunmaktadır. Vasıtasız 

vergilerin mühim bir kısmını da şe
hjrli halk ödemektedir. 35, 36, 37 se· 
nelerindeki vaziyeti arzedeccğim. 

35 senesinde şehirlilerden alınan 

kazanç, muvazene, buhran, hava ku -
vetlerine yardım gibi vergilerin mec· 
muu 42.421.122 liradır. Yani tekmil 
varidatımızın mecmuunun % 78,55 ni 
teşkil ediyor. Köylülerden alınan ver
ginin mecmuu 11.579.121 liradır. Yani 
mecmuun % 21,45 ni teşkil eder. 

36 senesinde bu nispet kazanç, buh
ran, muvazene ve saire gibi vasıtasız 
vergilerden şehirlilerin verdiği 56.709 
bin küsur liradır. Yani mecmuun % 
79,5 nu teşkil ediyor. Bu vergilerden 
köylülerden alınanı 14.621 bin küsur 
liradır bu da mecmuun % 20,5 nu teş
kil etmektedir. 

37 senesinde de vaziyet aynıdır. 

Dalgalı borçlar mektedir. 
Büdcemizde yer alan konsolider, Münakalelerin fazla olmaması ve 

V asılalı vergiler 

Vasıtalı vergilere gelince: bunla· 
rın köylüler ile şehirliler arasında ne 
suretle tevezzü ettii?ini erkam ile zik-

dalgalı borçları da bu münasebetle izah sene sonundan ancak iki ay evetine 
edcyım. 937 aencınnae ~ avugu•-""""'---..a--....,,._ .... ._ __ --J-.. --=·--"'- -ı-
mlinasebetiyle yapılan mlikayesedeki sin dediler. Buna bütçe encümeninde 
rakama istinaden arzedeceğim : daha evci temas edildi ve Maliye ve -

lngilterenin bu kısım borçları büt • kaletiyle mutabık kalındı. Bu temen • 
çenin ıo misli, Franda sekiz misli, ~.u- nilerine tamamen, noktası noktasına 

ı co.111.;n.-ımıuıuıııcı ııTcınıt ucı;uıuı. ı• cı • 

kat vasıtalı vergilerin de köylülerden 
ziyade şehirlilere ait olduğunu söyli
yebilirim. Bu vergilerden yani güm· 
rük, muamele, buğdayı koruma, istih
liik ve inhisar vergilerinden köylüle
ri alakadar eden kısımlar evela elek
siz, valssız değirmenler ki bunlar ta. 
maınen vergiden istisna edilmiştir. 
İstihlak vergilerimiz, şeker, kahve, 
kauçuk, kauçuk mamulatı, deriler, 
kağıt, cam, pamuklu, yünlü mensucat, 
demir, bakır üzerine mevzudur. 

goslavyada beş misli Romanyada dort ben de iştirak ederim. 
misli, Bulgaristanda dört misli, Yuna -
nistanda keza dört mislidir. Bizim bor
cumuz ise bütçemizin yalnız bir mis -
lidir. Binaenaleyh bu cepheden en me
sut kısımda bulunmaktayız. 

Maliye bütçesine: 8 milyon yedi 
yüz küsur bin lira Maliye vekaletine 
taallük etmiyen muhtelif daire ve te
şekküllere yapılacak yardım ve iane 
tahsisatından müteşekkildir. Bu çıka
rılacak olursa umum bütçeye nazaran 
Maliye bütçesi % 5 i teşkil eder. Bu 
rakam maliyeye tevzi edilmiş oları 
hizmetlere nazaran istiksar edilmez, 
zannederim. 

Tediyat sıkıntısı olduğundan mayıs 
ayında fazla takibat yapıldığından 
bahsettiler, fazla tahsilatın son ayla
ra bırakılmamasına işaret ettiler. Ha · 
kikaten buyurdukları gibi vaktiyle 
mayıs ayında vukubulan tahsilat da -
ha, evelki tahsil aylarının % 50 belki 
de % 80 fazlasına çıktığı vaki idi. Fa
kat son senelerdeki tahsil cetvellerine 
dikkat edilecek olursa bu neticenin 
değişmiş olduğunu kendileri de tes · 
Jim ederler. Mayıs ayında vukubulan 
tahsilat diğer aylardan farklı değil -
dir. Fark varsa bile pek cüzidir. O da 
sene içerisinden nazım hesaplara alı -
nan bazı rakamlardan ve bütçe emane 
tinde iken, müruru zamana uğrıya -
rak irada geçen mebaliğden ibarettir. 

Vergileri miatlarında tahsil etmek 
hususunda maliye cibayet memurları
nın sıkı kontrola tabi tutulduğundan 
müsterih olsunlar, kendilerinin bu 
baptaki rQaksatları hasıldır. 

Ücret ve maO§lar ara•ındaki 
farklar düzelecek 

GayrimübaJil iıleri 
Gayrimübadil işlerinden bahis bu

yurdular. Bu işlerin henüz itmam edi
lemediğinden şikayet ettiler ve edil
mezse pek acıklı olacağına dair bir 
kelime söylediler. Fazla tavzih bu
yurmadılar. 

Gayrimlibadil işleri hakkında ma
liyede mevcut olan malfımat şudur: 

Geçen sene Meclisi alinin k2.bul bu
yurduğu kanunla bu işe kati bir şek
li hal verilmİ§tİ. Bu kanun mucibin
ce bu işle iştigal etmek üzere bir tas
fiye bürosu teşekkül etmiştir. Bu 
tasfiye büro~u şimdiye kadar istih
kak mazbatası olarak 25 milyon 897 
bin 100 liralık istihkak tesbit etmiş, 
bundan ( 19.474.227) lırası tamamen 
tasfiye edilerek merkeze gelmiş, bo
noları ellerine verilmiştir. Geriye ka
lan miktardan üç milyon lira radde. 
sindeki miktarı bazı gayrimübadille
re yolsuz olarak, haks:z olarak mal 
verildiği yolunda vuku bulan ihbar ü -
zerine yapılmasına lüzum görülen 
tahkikatla alakadardır. Bu tahkika
tın bitirilmesine intizaren intaç edi
lememiştir. Yunanistan'dan bazı ev
rakın gelmesine lüzum görülmüştür. 

460.290 liralık bakiyenin de bono
ları yapılmış olduğu halde sahipleri 
gelip müracaat etmemiş olduğundan 

dolayı verilememiştir. Gayrimübadil
lerin vaziyeti budur. Yani muhterem 
hatibin bu hususta vaki endişesine 

mahal olmadığı kanaatindeyim. 

Kanunların karışık olduğundan 

bahis buyurdular. Maliye Vekaleti 

bizi bundan kurtarsın dediler. Bilhas
sa tekaüt, memurin, barem kanunla
rı. Maliye Vekaleti kendisine taallrtk 
eden kanunlar üzerinde ciddi mesai 
sarfetmekte olduğuna, emniyet bu
yurmanızı diler. Tadile muhtaç olan
ları ihzar ve büyük meclise arzedece
ğiz. Diğer taraftan da ·bir mcvzua ta
allük eden muhtelif kanunları bir a-
raya getirerek alakadarların mesaisi
ni kolaylaştırmağa çalışıyoruz. Ve 
kendilerinin arzu ettiği bu ıslahata 
devam edeceğiz. 

Bunlardan §eker üzerine koyduğu -
muz vergiyi 935 senesinde 3 - 2 nis -
betinde tenzil ettik. Petrol üzerine 
koyduğumuz vergi yalnız dahili fabri
kalara münhasırdır. Vergi filen güm· 
rükten giren maddelere inhisar ettiril
miştir. Gümrükten gelen petrolden 
istihlak vergisi alınmamaktadır. Bina
enaleyh buradaki istihlak vergisinin 
köylüye yüklendiği iddia edilemez. 
Köylüyü alakadar eden başlıca mad • 
delerden çarıklık deriler vergiden mu
aftır. Köylülerimizin giydiği şayak, 

çalaki ve amerikan bezleri üzerinden 
alınan istihlak vergisi %16-17 derece
sinde iken geçen sene kabul edilen bir 
kanunla bu %4 nisbetinde tenzil edil
di. 

İnhisarlara gelince: Bunun da belli 
başlı maddeleri tuz, tütün, ispirtolu iç
kiler, barut ve patlayıcı maddeler. Bun 
lar arasında da bilhassa köylülerimizi 
alakadar eden tuz ve tütündür. Tuz 
fiyatlarından yüksek heyetinizin ma
lümu olduğu veçhile %50 nisbetinde 
tenzilat yapılmıştır. Tütün bahsinde 
de köylü için ayrıca siğara çıkarılmış
tır. Bu maruzatım da gösterir ki köy -
tünün üzerindeki yükü tahfif etmek 
yolundaki gayemize şuurlu bir şe • 
kilde devam etmekteyiz ve bu şekilde 
devam edeceğiz. 

1 apu kadaıtro adliyeye 
bağlanacak 

Tapu, kadastro itlerinden bahis bu
yurdular; eve la şurasını arzedeyim ki 
adliyeye raptı meselesinin, bunu mali
ye vekaleti kendiliğinden yapmak iste
miştir. Diğer memleketlerde olduğu 
gibi tasarrufa, kanunu medeni tatbi • 
katına taalluk ettiği için bunun adli • 
yeye raptı daha muvafık olacağı kanaa 
tındadır. (Bravo sesleri) Encümende 
de bu şekilde görüşülmüı ve Adliye 
vekili arkadaıımız tetkikat yapmak iı-

Kağıtların damgalı olması mev
zuubahis edildi. Kağıtların hususi 
surette kullanılmasına mani olmak i
çin, kağıtlar filigramlı olarak yapıl -
mıştır. Damgalı kağıtlcfrda, damga 
muayyen bir yerdedir, filigramlar ise 
kağıtların her tarafında olduğu için 
damgalılardan daha emniyeti müstel-

Ebedi seferberlik, tabii bir ha
yat olabilir mi? Bu seferberliğin 
cebrettiği ıartlar, en zengin olsa, 
bir milleti nihayet açı bırakmaz 
da ne yapar? Cihan buhranının 
halledilmemesinin mesl!llleri, hü
riyetlerini feda etmeğe razı ol • 
mıyan milletler değildirJer. Bir· 
çok yerlerde, ıiy sadece silaha 
hasredilmittir. Milli müdafaa 
masrafları, beteriyeti senelerce 
besliyecek hadde çıkarılmııtrr. 
Cihan, en ferah zamanlarında 
bile aklından geçirmediği böyle 
bir hali, iktııatça en dar olduğu 
dev~rde görüyor. 

zim bulunuyor. 
Maliyenin kırtasiye deposunun iş· 

lek bir caddede bir binada bulundu
ğundan bahsettiler. Kırtasiye müdür
lüğü Yenişehirde eski posta binasın-
da oturmaktadır. Bunun dokuz odası 
vardır. Senelik icarı iki bin liradır. 

Üç sene için isticar edilmiş müddeti 
30 eylCıl 940 tarihinde bitecektir. Ma
amafih bu müddetten evet maliyeye 
ait herhangi bir bina botalacak olur -
sa ve oraya nakledecek olursa muka • 
velcyi feshetmek ıeraitimiz cümlesin 
dendir. Bugün bir tahsil ıubesi yap· 
tırılmaktadır. Bu bina komisyonları 
da iıtiap edecek bir vaziyette yapıl
maktadır. Binaenaleyh bu bina tcşri
nievele kadar bitecektir. Bittiği va• 
kit o daire de kendimize ait binaya 
nakledilecektir. Maamafih bugün ar· 
zettiğim gibi kira bedeline nazaran 
bu dairemiz lüks ve birinci sınıf cad
dede vüksek icarla oturmadıfl teba -
.. ""' ~aan;A.\.\..ua ... 

Yazı takımları kıristal, mürekkep· 
li kalemler veriliyor. Bunlar yerli ol
malıdır ve bir renkten olmalıdır de
diler. Bunların bir renkten olması 

kırtasiye müdürlüğünün teşkilinin 
birinci gayeleri meyanındadır. Mem
lekette tedariki mümkün olan şeyler 
Avrupa'clan getirilmemektedir. Av
rupa'ya gönderilecek olanların gider
ken ve gelirken sıkı kontrola tabi tu
tulmasını i§aret buyurdular. Maliye
ye ait kısım için ıunu arzedeyim ki: 
Avrupa'ya gönderilmekte olan talebe 
burada sıkı bir imtihana tabi tutul
mak suretiyle intihap edilmektedir. 
Ve orada da Maarif Vekaletinin mü
fettişleri tarafından mütemadiyen ta
kip ve kontrol edilmektedir. 

Maaşlı ve ücretli memurlardan 
bahsettiler. Demin arzettim. Teadül 
kanunu yüksek meclise geldiği zaman 
bu mesele de halledilmiş bulunacak -
tır. Eğer ki reylerine tevafuk etmiye
cek nokta varsa o kanunun müzake
resi sırasında mevzuubahis edebilir -
ler. 

Diğer memleketlerin bütçeleri 
Bütçe yapılırken mücavir memle. 

ketlerin bütçeleri tetkik edilmelidir. 
Bu lüzuma işaret ettiler. Muhtelif 
memleketlerin gerek bütçesi gerekse 
maliyeye ait sair mevzuatı kanuniye
lerinin icabeden noktaları memleketi
mizin bünyesiyle kabili telif bulunur
sa almakta kusur etmemekteyiz. 

Eski kanuna göre tekaüt edilmiş o
lan zevatın muhaBSeaatına zamdan 
bahsettiler. Bu noktaya Başvekil bey 
cevap vereceklerdir. 

B. Galip Pekel arkada9ımızın te • 
mas buyurdukları noktalardan mali
ye ait olan kısımlar şunlardır: 

939 bütçesiyle muhtelif dairelere 
yapılmış olan zamları sayarken mali
yeye qe 800.000 liralık bir zamdan hah 
settiler. Tenvir için arzedeyim ki, bu 
zam Mal~yc Vekaletinin ihtiyaçları 
için yapılmış değildir. Dünkü maru
zatımda da işaret ettiğim veçhile muh 
telif teşekküllere icabeden yardımlar 
ve umumiyet itibariyle devletin u • 
mumi bazı ihtiyaçlarına karşılık ola
rak konmuştur. Hükümetin takdim 
ettiği layiha ile Maliye bütçesinde 
850.000 liralık bir tasarruf vardı. Gö
rünen zam yeni çıkan ihtiyaçlara gö
re biltçe encümeninde yapılınıt olan 
tadilat neticesi olarak wku bulan i
lavelerdir. 

Hakiki ve herkeıin kolaylıkla 
ittifak edeceği hal çareıini an
yalrm. Bu çare yalnız sulhta, ve 
onun temin edebileceği ıartlar -
da vardır. 

F. R. ATAY. 

MilletJer CemirefJ 
idealine sadakat 

Cenevre, 23 a.a. - Konseyin bu· 
gilnkü toplantısında bir nutuk söyli· 
yen ingiliz hariciye nazırı Lort Ha
lifaks memleketinin milletler ceıpi-· 
yetine bağlı kaldığını söylemiş ve de· 
mittir ki: 

" - Milletler cemiyetinin ideali 
ahval ve ıerait ile değişemez. Bütün 
aza devletler milletlerin yeniden ve 
hatta cemiyetten ayrılmıı olanlarla 
iş birliği etmek zamanını bekliyor. 
Buna intizaren Büyük Britanya hü
kümcti milletler cemiyetine iştirakte 
devam edecek ve enternasyonal it 
birliğinin kuvetle tekrar ele alınma· 
sını hazırlıyacaktır . ., 

Müteakiben söz alan fransız hari
ciye nazırı Bone, bütün dünyada ger
ginlikler tevlit eden son ayların bi
diselerini hatırlattıktan sonra şöyle 
demiştir: 

' - Bu karışıklıklar karşısında mil· 
letler cemiyeti icap eden çareleri bul
maktan aciz kaldı. Fakat bu böyle ol
du diye paktın dayandığı prensipler· 
den vazgeçmek lazım gelmez. Fransa 
emniyet, iş birliği ve sulh fakirlerine 
sadık kalmaktadır., 

Biz Milletler Cemiyeti azası, teşri
ki mesaiyi tercih eyledik ve zorbalık 
usullerini muzaffer kılmak teşebbüsle
ri karşısında mütesanit bulunuyoruz . ., 
Fransız hariciye nazırı emniyetin 

Milletler Cemiyeti paktı çerçevesi i · 
çinde temin edilmemiş olmasına teeı • 
süf eylemiş, Lort Halifaks'm telmih 
eylediği müzakerelerin muhakkak ol -
duğunu ve Milletler Cemiyetinin i§ -
birliği ve muslihane korumak idealine 
tamamiyle uygun olduğunu söyliyerek 
sözlerini bitirmiştir. 

ıene 80 bine çıkarılmıştır buyurdular. 
Zannediyorum ki sehven rakamla~ı 

biribirine karıştırmış olacaklardır. 
Geçen sene teklif ettiğimizin aynıdır, 
zam yoktur. Şu kadarını arzetmiş o
layım ki, eğer Maliye ile Dahiliye 
Vekaletleri mukayese edilecek olursl 
maliyenin ücretli ve maaşlı memur -
!arının adedi 11 bindir. Dahiliyede i
se (5.800) den ibarettir. Binaenaleyh 
ara yerdeki tahsisat farkının büyük 
olmasını belki de mazur gösterecek 
bir keyfiyettir. 

Maaılarla ücretler arasında
ki nisbetaizliğe itaret buyurdu
lar. Büyük hakları vardır. Yal· 
nız umumi bütçe dahilinden 
maat ve ücret alanlar arasında 
değil mülhak, hususi bütçeli da
ireler ve sermayesi devlet tara
fından verilerek te§kil edilen 
müessesatta da bir ahenk ve in
tizam tesis edecek olan barem 
kanununun tadiline ait layiha 
yÜkaek meclise takdim edilmit 
bulunmaktadır. Bütçe encüme· 
ni de bu layiha üzerinde büyÜk 
mesai ıarfetmiıtir. Bütçe müza· 
keresinden sonra yüksek mec· 
liae arzedilecektir. Omit ederim 
ki bu da maksat ve arzulannı 
temin etmit olacaktır. 

Vekalet emrine almak hususunda 

Altın ıtoku ve döviz meıeleıi temiştir. Binaenaleyh yapılacak bu 
Berç Türker arkadaşım altın stoku tetkikat neticesinde varacağımız her 

ve döviz provizyonu arttırılsın, ta- hangi bir sureti halli ve neticeyi yük • 
kas usulü ıslah edilsin dediler. ıek heyetinize arzetmi§ olacağız. 

Altın stokunu, imkan buldukça, Tapudaki memurların sık sık değiş· 
döviz vaziyetimiz müsait oldukça mesinden tikayet buyurdular. Tapuda 
arttırmaktan geri kaldığımız yoktur. yeni teıkilat kanunu tatbik edildiğin -
Takas usulünün ıılahı noktasına &e • den bazı tebcddüller yapılmııtır. Bu 

Bazı masraflar üzerinde Dahiliye i· 
le mukayese yaparak maliyenin, mese
la, tenvir teshin ve mefrupt gibi maı 
raflarının Dahiliyeye nazaran fula 
konulduğunu ı<Sylediler. Bir kere 
mefruptta eeçen 1ene 60 bin iken bu 

İdari masrafların toptan vilayetle
re gönderilmesini söylediler. Bu mev
zu üzerinde şimdiye kadar hiç çalış
madık. Gördüğümüz bu alaka dola
yısiyle bunu tetkik ederek imkan gö
rürsek 940 bütçesinde nazarı dikkate 
alınz. Maruzatım bundan ibarettir. 
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B_ayındırhk B. Ankara Valiliği Cümhuriyet Merkez Bankasının 18 Mayıs 1939 vaziyeti 

Regülatör, sulama haf riyal 
Ye inıaah 

Kapah zarf usulile arthrma ilim 
AKTiF: LlRA PASiF: L l R A 

Nafıa Vekaletinden : : 

Eksiltmeye konulan iş: . 
1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetlı 

•ol sahil sulaması hafriyat ve inşaatı 
keşif bedeli (1.342.139) lira (58) ku • 
ruştur. 
2- Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rast 

lıyan pazartesi gi.ınü saat 11 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
tltsiltme komisyonu odasında kapalı 
tarf usuliyle yapılacaktır. . 

3 - 1stcklıler eksiltme şartnamesı, 
tnukavele pro1esi, bayındırlık işleri 
tene] şartnamesi, fenni ş~r.tname ve 
Projeleri (50) lira mukabılınde Sular 
Urnum miidürlügünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 54.014 lira 20 kuruşluk mu
\>akkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en ~z sekiz g~n 
C\rel ellerinde bulunan vesıkalarla bır
likte bir dilekçe ile Nafıa vekaletine 
l?ıüracat ederek bu işe mahsus olmak 
Üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bıılunmıyanlar ek
•iltmeye iştirak edemezler. 

Ankara Valiliğinden : 
939 mali yılına ait taş, kum ve saire· 

den alınacak rüsumun bir seneliği 
kapalı zarf usulile artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Muhammen bedeli 22576 lira· 
dır. 

İhale 25. 5. 939 Perşenbe günü saat 
on beşte vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. İstekliler artırmaya gir
mek için muhammen bedelin % 7,5 
nisbetinde 1693 lira 20 kuruşluk mu· 
vakkat teminat mektup veya makbuz· 
larile Ticaret Odası ve itibarı milli 
vesikalarını teklif mektuplarile bir
likte artırma, eksiltme ve ihale kanu
nu hükümleri dairesinde ihale günü 
saat 14 de kadar daimi encümen riya· 
setine tevdi etmeğe mecburdur. 

Teklif mektuplarını posta ile gön· 
dermek isteyenlerin bilumum vesaik 
ve teminat mektup veya makbuzlarile 
teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar vilayet daimi encümen ri· 
yasetine tevdi edilebilecek bir şekilde 
taahhütlü olarak postaya vermesi şart· 

tır. 

Muayyen saattan sonra gönderile· 
cek teklif mektubları kabul edilmez. 

Kasa: 
Altın : Safi kiloıram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk LiTHI 

Hariçteki Muhabirler : 

17.163,270 

Altın: Safi kiloıı:ram 9.058,321 
Altına tahvili kabil serbest dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirinı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşılıtı 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat • 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari ıenetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve Tahvilat (lti
(barl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avanı 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üurine 

Hissedarlar : ................................. . 
Muhtelif : ••••....••.........••................. 

L t R A 

i4.141 .512,18 
15.320.107,-

1.373.996.02 

970.746,38 

12.741.252,48 
3.103,44 

11.786.872,87 

ı 58. 7 48.563.-

17 .051.459,-

116.969.221,65 

43.381.083.4 7 
7 .944.397 ,59 

2.60!l.000,-
33.674,61 

7.808.794.15 

Yekun: 

40.835.615,20 

970.746,38 

-, 

24.531.228,79 

141.697.104,-

l 16.969.221.65 

51.325.481,06 

10 451.468,76 

4.500.000.-
13.748.294,SS 

405.029.160,42 

Sermaye : ..................................... . 

İhtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalido 
Hususi 

T edaviildeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci mııddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar$ıhğı tamamen altın olarak ilaveten 
teda viıle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavfüe 
vazedilen 

Tiirk Lirası Mevduatı: ................... . 

Növiz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinı baki
vcleri 

Muhtelif : ..................................... . 

LİRA 

4.217.134.25 
6.000.000,-

158.7 48.563.-

17 .051.459,-

141.697 .104,-

19.000.000.-

69.000.000,-

4.251,93 

28.747.206,73 

Yek un: 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.697.104,-

22.557.243,SO 

28.751.458,156 

98.806.220,01 

405.029.160,42 
--- -- - - - 3 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa • 
at eveline kadar Sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Şartnamesini görmek ve fazla iza· 
hat almak istiyenlerin hususi muha
sebe tahakkuk ve tahsil müdiirlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (1697) 11681 Tem muz 19 38 tarihinden it ibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerin e avans o/o3 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
tnez. (1839) 11852 

Betonaı me köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Kırklareli ve Tekirdağ vilayet
leri dahilinde Çerkesköy - Vize -
Rırklareli yolu üzerindeki Ergene, 
Çayırdere, Sogucakdere köprülerinin 
betonarme ve gene aynı yol üzerinde
ki Büyükdere köprüsü döşemesinin 
de ahşap olarak yeniden inşaatı 
(67.2 4) lira (22) kuruş keşif bedeli 
Üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
tneye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 5-6-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köprüler reis
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (337) kuruş 
Ol.lJıUA• L.PA46•• ... ""' _... • ••t • _ , _ 

na bilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -

den en az sekiz gün evci bir istida ile 
Nafia Vekaletine miıracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almalan Uizımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait ticaret odası vesikası
nı ve (4612) liralık muvakkat teminat
larını havi olarak 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
kapalı zarflarını ikinci maddede yazı
lı vakitten bir saat eveline kadar mak
buz mukabilinde komisyon reisliğine 
vermeleri muktezidir. (1851) 11872 

Diyarbakn-Cizre hathnda inıaal 
Nafıa Vekaletinden : 

Diyarbakır - Cizre hattının yüz o • 
tuz birinci kilometresiyle yüz elli do
kuzuncu kilometresi arasındaki ye • 
dinci kısım inşaat ve ray ferşiyatı ka
palı zarf usuli.ı ile miınakasaya konul 
muştur. 

1 - Münakasa 12. 6. 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on beşte 
vekalctimiz Demiryollar inşaat daire • 
sindeki munakasa komisyonu odasın -
da yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli i
ki milyon iki yüz yetmiş bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı seksen bir 
bin sekiz yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme şart 
namesi, Bayındırlık işleri genel şart
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetveli, 
fenni şartname, ahşap traversle ferşi • 
yat talimatnamesi, çimento normu, 
telgraf hattı şartnamesi, plan ve pro
filden mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira mukabilinde demiryol
lar inşaat dairesinden tedarik oluna -
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı artırma, eksilt · 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika • 
lar, muvakkat teminatlarını ve müna
kasa tarihınden en az sekiz gün evci 
referanslarını ve diğer vesikalarını 
raptederek vekaletimize verecek -
leri bir istida ile bu iş için talep ede • 
cekleri ehliyet vesikalarını ve fiyat 
teklifini havi kapalı ve mühürlü zarf
larını mezkur kanun ve eksiltme şart
namesinin tarifatı dairesinde hazırlı -
yarak 12. 6. 939 tarihinde saat on dör
de kadar numaralı makbuz mukabilin
de inşaat dairesi eksiltme komisyonu 
reislı ıne tevdi etmiş olmaları lazım -
dır. (1934) 11918 

Yol tômiratı 

Ankara Valiliiinden : 
1 - Ankara - Fişekhane - Orman 

Çiftliği yolunun 2 + 000 - 4 +ooo 
ıncı kilometrelerinde yaptırılacak e -
saslı tamirat işi 8. 6. 939 perşembe gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

at 15 te vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin % 7,5 nia -
betindeki teminatlariyle birlikte yev -
mi mezkurda vilayet daimi encümeni· 
ne ve şartnamesini görmek isteyenle -
rin hususi muhasebe tahakkuk ve tah
sil müdürlüğüne müracaatları ilan o -

Vilôyetler 

İnşaat mü na kasası 
Muğla Nafıa Müdürlüğünden 
Muğla merkezinde yaptırılmakta 

olan halkevi ve hususi idare otelin -
den otel kısmının 8194 lira keşif be· 
delli noksanlarının ikmali işi açık ek· 
siltmeyc çıkarılmıştır. 

2 _Keşif bedeli 10829 liradır. 
3 _ Muvakkat teminatı 812 lira 18 

kuruştur. 
4 - İsteklilerin teklif mektupla -

riyle beraber Ticaret odası vesikası 
teminat mektup veya makuuzunu iha
le tarihinden en az 8 gün evcl vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yet vesikalariyle birlikte yukarıd3: a
dı geçen günde saat 14 de kadar vıla
yet daimi encümeni reisliğine verme -
leri. 

5 - Bu işe ait ke§if ve şartnameyi 
her gün Nafıa mUdlirlüğünde görebi-
lecekleri. (1941) 11923 

$ose tamir ettiriletek 
Ankara Valiliğinden : 

ı - Ankara - Kayaş yolunun 7 + 
500 - 12 + 500 üncü kilometreleri a
rasındaki şosenin esaslı bir surette ta
mir ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 15 tc vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ke§if bedeli (15739) lira (20) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 1180 lira 44 

kuruştur. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplarile 

Ticaret odası vesikası, teminat mek -
tup veya makbuz ile ihale tarihinden 
en az 8 gün evel vilayet makamına mü 
racaatla alacakları ehliye vesikalariy
le birlikte yukarda adı geçen günde 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü -
meni reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname vila
yet nafıa müdürlüğünden 79 kuruş 
mukabilinde alınabilir. (1938) 

11920 

Yol tômir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Polatlı - tıaymana yolunun ıo+ooo 
- 19 + 000 ıncı kilometreleri arasın
daki şosenin esaslı bir surette tamir 
ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u -
sulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (28.227) lira (20) ku -
ruştur. Muvakkat teminatı 2117 lira 
04 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle Ti 
caret odası vesikası teminat makbuzu 
ve ihale tarihinden en az 8 gün evel 
vilayet makamına müracaatla alacak 
lan ehliyet vesikasiyle birlikte yuka
rıda adı geçen günde saat 14 de kadar 
vilayet encümeni reisliğine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartname vilayet 
Nafıa müdürlüğünden (141) kuruş 

mukabilinde alınabilir. (1939) 11921 

Kirahk mağazalar ve ev 
Ankara Valiliğinden : 

Bankalar caddesinde hususi idareye 
ait olup bir senelik icarları açık artır
maya çıkarılmış olan 1933 lira 32 ku -
ruş muhammen bedelli 22 No.ra ve 
5448 lira muhammen bedelli 4 64 nu -
maralı mağazalar ile Çankırı mahalle
sinde 420 lira muhammen bedelli 68 
numaralı eve talip çıkmadığından do
layı açık artırma müddetleri uzatıl · 
mıştır. 

İhalesi 29. 5. 939 panrtesi günü sa-

lunur. (1932) 11917 

0 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

Aakeri Fabn"kalar Umum Mü
durlugunden : 
Kırıkkaledekl fabrikalarımızda ça· 

lıştmlmak üzere iyi tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihan· 
ları yapılmak üzere Kırıkkale gurup 
müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zey
tinburnu silih fabrikalarımız müdür
lüklerinden birine müracaatları. 
(1658) 11672 

4 kalem Ye ceman 20 takım 
hadde silindiri ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan 4 kalem ve ceman 20 takım hadde 
silindiri Askeri Fabrikalar umum mü 
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 10. 7. 1939 pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakat temi -
nat olan (487) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14 de kadar, komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracatları. 

(1946) 11925 

4 kalem ve 20 takım 
hadde silindiri hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

1 - Eksiltme 30. 5. 939 salı günü 
saat 14 te Muğla vil5yeti daimi encü· 
meninde yapılacaktır. 

2 _ Muvakkat teminat 614 lira 55 

kuruştur. 
3 - İsteklilerin ticaret odasına ka-

yıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri ve ihaleden sekiz günü evel 
resmen müracatla vilayet makamın -
dan vesika almaları lazımdır. 

4 - İstekliler keşif, bayındırlık ge
nel prt.namesi. yapı işleri fenni şart· 
namesi ve aair evrakı Muğla nafıa 
müdürlüğünden görebilirler. 

11896 

Bir senelik ekmek 

ihtiyacı 
Aydın 

den : 
C. Müddeiumumiliğin-

1 - 9 Haziran 939 tarihinden ma -
yıs 940 sonuna kadar Aydın cezaevi 
mahkumlarına vasati günde 400 adet 
verilmek üzre muhammen bedeli 11315 
liradan ibaret beheri 960 gramdan yer 
li buğdayından yapılmış ikinci nevi 
ekmek cezaevine teslim edilmek şar -
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 848 
lira 62/5 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştitak edecekler 
teklif mektuplarını ve bu gibi teah -
hütlere girebileceklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir -
likte 9 haziran cuma gunü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C. M. U. 
!ine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi 
9 haziran 939 cuma günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liği dairesinde topla· 
nacak komisyon huzurunda yapıla -
caktır. 

6 - Masraflar müşteriye aittir. 
7 - Daha fazla malitmat almak ve 

şartnameyi görmek isteyenler C. müd 
dei umumiliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. (1886) 11865 

Elektrik tesisatı 
misyonundan : yaptınlacak 

19. Mayıs 1939 pazartesi günü saat Denizli Belediye Reisliğir.den 
15 te kapalı zarfla ihale edileceği, 1, Denizli şehri elektrik tesisatının 
3, 5 ve 7 mayıs 1939 tarihlerinde ilan 
edilen 4 kalem ve ccman 20 takım 41899 lira 66 kuruş keşif bedelli su 

ve yapı işlerinin ihalesi S Haziran 939 
Hadde silindirlerinin şartnamesinde 

pazartesi günü saat on beşte Denizli 
ihale günü sehven yalnış yazılmış ol- . . . . .. 

sebebiyle ı"hal . b k .. t Beledıye daıresınde beledıye encume-
ması esı aş a gune a - . 

1 
•• 

Iik edileceğinden mezkur günde çıkan n_ınce yapı mak uzere kapalı zarfla ek 
ilanlar hükümsüzdür. (1945) 11924 sılMtmeyekkkonul~uştur.. . 

uva at tcmınat mıktan 3142 lıra 

Zayi 
Emniyet Sandıiı Müdürlüğün-

den: 
Nişantaş Meşrutiyet mah. 'Ahmet 

ef. sok. No. 63 Abdullah kızı Bayan 
Fatma Ruşen 18. 8. 934 tarihinde san
dığımıza bıraktığı para için verilen 
56940 numaralı bonoyu kaybettiğini 
söylemiştir. Yenisi verileceğinden es
kisinin hükmü olmıyacağı ilan olu -
nur. 1861 

48 kuruştur. 
Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile 

bu şartnameye bağlı: 
A - Mukavelename projesi 
B - Keşif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Hususi ve fenni ıartname 
(209) kuruş bedel mukabilinde De -

nizli belediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek 

lif mektuplarını muvakkat teminat 
ile en az sekiz gün evci müracat ede
rek Dehizli vilayetinden alacakları 
müteahhitlik ehliyet vesikası ve Ti -

caret odasına kayıtlı bulunduğuna da
ir vesika ile birlikte 5 Haziran 1939 
tarihinde saat on dörde kadar Deniz 
li belediye encümeni reisliğine verme 
len il~n olunur. (1818) 11793 

Hidro Elektrik tesisatı 

yatırılacak 
Denizli Belediye Reisliğinden : 

Denizli §ehri Hidro elektrik tesisati 
nın 127849 lira keşif bedelli Cebri bo
ru, makineler, yi.ıksek tevettür havai 
hat ve tehir dahili şebekesi işi ihale· 
si 26 Haziran 1939 pazartesi günü aa
at on beşte Denizli belediye dairesin· 
de belediye encümenince yapılmak Ü· 

zere kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

Muvakkat teminat miktarı 9588 lira 
67 kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme prtnamesi ile 
bu şartnameye ba~lı: 

A - Mukavelename projeai, 
B - Keıif cetveli, 
C - Proje resimleri, 
D - Fenni şartname. 
(639) kuruş bedel mukabilinde De • 

nizli belediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek 

lif mektuplarını muvakkat teminat ile 
en az sekiz gün evel müracaat ederek 
Denizli vilayetinden alacakları müte
ahhitlik ehliyet vesikası ve Ticaret 
odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika ile birlikte 26 haziran 1939 tari -
hinde saat 14 de kadar Denizli beledi
ye encümeni reisliğine vermeleri ilan 
?lunur. (1819) 11794 

Kalörif er tesisah yaphnlacak 
Afyon Vilayetinden: 

Afyon şehrinde yapılmakta olan 
Ali Çetinkaya okulunun (19031) lira 
10 kuruş keşif bedelli kalorifer tesi -
satına yapılan tenzitat layık hatta gö
rülmediğinden mezk\ır tesisat aynı 

ıeraitle 9. 5. 939 tarin<len itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur .. 

1 - Pazarlık vilayet daimi encüme
ni huzurunda ve gelecek 16 mayıs 939 
salı günü saat 15 de icra olunacaktır. 
O gün ihale olunmadığı takdirde 23 
mayıs sah günü yine pazarlık yapıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 1427 lira 33 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak Nafıa müdür
lü~ünden 1 lira bedel mıtkabilinde a
lınabilir. Veya görülebilir. 

4 - !stel:li1eı- muavy-:n günden se
kiz gün evc:l viHiyct makamına miıra
caatla almış oldukları ehliyet vesika
sı, ticaret odası k;;ıyıt "arakası temi . 
natlarını :ıamil olarak muayy•·n gün 
ve saatte encümene müracaatları illn 
olunur. (3277 /1792) 11789 

Su tesisatı 
Siirt Belediye Reisliğinden : 

1 - Siirt belediyesinden ikinci de
fa olarak bir ay temdit edilen Siirt 
şehrine isale edilecek suya ait eksilt -
meye bu defa da talip zuhur etmedi -
ğinden işin bir ay milddetle pazarlığa 
çıkarılmasına belediye encümenınce 
karar verilmiştir. 

2 - Keşif bedeli yüz yirmi bin li -
radır. Pazarlıkla işi yapmıya talip o -
lacakların 24 haziran 939 cumartesi 
günü saat 11 e kadar Siirt Belediye -
sine müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Şartnameler altı lira mukabilin 
de Siirt belediyesinden ve Ankara'aa 
Belediyeler imar heyeti ıefli&inden a
lınabilir. (19315) 11919 

·; D~ Demiryollar1 

Nohap lokomotifleri yedek 
aksamı ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 34.000 lira olan 
Nohap lokomotifleri yedek aksamı 30. 
6. 1939 cuma günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 170 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dı~ (1798) 11814 

Demiryollorı dergisi 

ihalesi 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Haziran 1939 ayından itibaren bir 

sene müddetle takriben ve Her ay 
3000 nüsha ve üç formadan ibaret ola
rak bastırılacak olan Demiryollar der
gisinin basım işi kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 30. 5. 1939 gilnü saat 15,30 
da Ankarada idare binasında yapıla • 
caktır. 

Dergiye, lllistrasyon kağıda basıl -
dığı takdirde 3000 nüshalık beher for 
ması için 190 lira ve 29 kiloluk simili 
kağıda basıldığı takdirde beher for -
ması için 145 lira bedel tahmin edil
miştir. 

Bu işe girmek istevenlerin 513 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ~ ttiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı glin saat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden dağıtılacak -
tır. (1783) 118ll 

Lokomotif yedekleri ahnacak 
D. D. Lolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 

kalem İngiliz lokomotif yedekleri 6.7. 
1939 perşembe günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 4125 lira -
lık muvakkat teminat ile kanunun ta -
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
ni gün saat 10 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 287 kurusa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (1872) 11893 

Otomobil kiralanacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Senelik icar bedeli 2160 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 8. 6. 
1939 perşembe günü saat 15 te Ankara 
da idare binasında açık eksiltme yo
lu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 
162 liralık muvakkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği vesikları ve oto -
mobil sahibi olup Ankarada icrayı san 
ate mezun bulunduklarına dair almıt 

oldukları vesaiki komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait fartname parasız olarak 
Ankara'da malzeme dairesinden alı • 
nabilir. 18889) ıısııs 
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· Levazım 'Amirl'iği ~-. . 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

·-_ iç iJler Bakanlığı 

Takeometrik Harita 

ald1rılacak 

Milli Müdafaa ·s. 

50 adet mikroskop ahnacak 

lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behcmhal bir saat cvclinc kadar M.M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(1865) 11862 

Mühendis, mimar ve 
Sürveyan ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 100.000 kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : : 

Dahiliye Vekaletinden 1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
Çorlu kasabasının 330 hektarlık kıs (7990) yedi bin dokttz yüz doksan li-

h 1. h h taları'yle b ra olan 50 adet Mikroskop müteahhit 
mın a ı azır ar unu mu- . 
hat 170 hektarlık kısmı ile 500 hckta- nam ve hesabına açık eksıltmcye ko. 

ı- M. M. Vekaleti inşaat şubesi 

emrinde çalıştırılmak üzere biri elek
trik ve kalorifer diğeri inşaat mühen
disi olmak üzere iki mühendis, iki 
yüsek mimar ve iki sürveyan ile ha -
riçtcki korlar emrinde çalıştırılmak 

üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 
2 - Mühendis, yüksek mimarlar ve 

sürveyanlara tesbit edilmiş kadro da
hilinde ücretleri verilecektir. 2 - Tahmin bedeli 100.000 lira olup 

ilk teminatı 6250 liradır. 
3 - Eksiltmesi 25 mayıs 939 per

şembe günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
bırlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

( 1707) 11688 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A ima Komisyonundan : 
ı - Garnizon birlik ve müessesele

ri ıhtiyacı için 23.000 kilo beyaz pey
nir K. Z. eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 10350 lira olup 
muvakkat teminatı 975 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 25.5.939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me güniı 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
ciı maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek· 
lifmektııplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

1704) 11687 

95 bin kilo sığır eti 

allnacak 
Ankara Leva ım Amirliği Satın 

Alma Komisyon dan : 
ı - Siirtteki l tiklerin ihtiyacı i

çin 95 000 kilo sıg eti 5. 6. 939 pazar
tesi günü sat 11 c kapalı zarfla ek -
siltmesi yapılacak . Muhammen be
deli 20900 liradır. 

İlk teminatı 156 
2 - Şartnameyı 

iş saatlerinde her 
recekJerin saat IO 

ira 50 kuruştur. 
örmek isteyenler 
ün eksiltmeye &\
kadar teminat ve 

teklif mektupların i:>İİrt tüm satın 
alma komisyonuna ermeleri. 11869 

Mimar veya mühendis 

aranıyor 

Ankara Levazı Amirliği Satın 

Alma Komisyonund n : 
Bahkesirdcki kol du inşaat, tami -

rat ve tesisat, keşif oje ve resimleri 
ni tanzim ve inşaat nezaret eylemek 
üzere ayda 250 lira crctlc bir yüksek 
mimar veyahut yük k mimar yerin -
de aynı ücretle yük mühendis alı -
nacaktır. 

Türk olması şart o '.'.'.!. taliplerin di -
lekçe, hüsnühal, dip ma ve evclcc ça
lıştıkları müessesele en ve yaptıkla-

rt işlere ait vesikala ı ve nüfus tezke
releri ile birlikte Ba ı esir askeri sa -
tın alma komisyonur müracaatları. 

(1 8) 11926 

Elektrik malzeme ve 

tesisat işi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

ra varan sahanın yalnız 1/4000 mik- nulmuştur. 
Yaslı münhanili takcomct 'k h t _ 2 - Eksiltmesi 29-5-939 pazartesi 

rı ar ası .. .. 1 d d' ·a J • • k gunu saat 1 c ır. 
nın ycnı en a ımı ışı apalı zarf usu- t . .. . 
ıı·yıe eksiltmeye çıka 1 t 3 - Ik temınat (600) altı yuz Jıra 

rı mış ır. 1 · bed 1 · 1 k h 
İşin maktu bedeli 7500 liradır. o .~P şartnamcsı c sız o ~ra er 
Eksiltme 29 M 

939 
. gun M.M.V. satın alma komısyonun -. ayıs pazartcsı d 1 .. 

günü saat 15 t K 1 ı· b 1 a· d an a ınabılır. e ır are ı e e ıyc a- 4 E . . . . 
iresinde toplanacak beledi e eksiltme - . ksıltmeye gırcceklerın temı -
komı·syonunda 1 kt y natları ıle ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

yapı aca ır. 3 dd 1 . d 1 b . . 
Muvakkat t . t 562 5 r d ma e crın e yazı ı elgelcr ılc bır-

Eks.lt ~mt~nak d · kılra ır. k tikte ihale gün ve saatinde M.M.V. 
ı meye ış ıra e ece er va - 1 . 

t . d b ı a· ı · h · f f satın a ma komısyonunda hazır bulun-
ın e e c ıye er ımar eyetı en şc - al 1878 liğindcn iştirak vesik .. sı alarak teklif m arı. ( ) 11301 

mektuplarına koymaları ıazımdır. Kışlık elbiselik kumaş 
Şaı tnamcler p:>rasız olarak Ankara

<1a ımar hcyetı fe"l şcfli~inden ;c Çor 
lu belediyesinden alınabilir. Teklifle
rin tayin edilen günde saat 14 de ka· 
dar Çorlu belediye reisliğine verilmiş 
veya posta ile bu saata kadar gönde
rilmiş olması lazımdır. (1693) 11748 

Gümrük ve 1. B. 

250 bin metre kanavite almaca~ 
inhisarlar Umum Müdiırlüğün -

den: 
1 - Şartnamesi mucibince 250.000 

metre düz beyaz kanaviçe kapalı ~arf 
uımliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 38750 mu

vakkat teminatı 2906.25 liradır. 
III - Eksiltme 30. V. 939 salı günü 

saat 15 te Kabataşta levazım şubesi 

müdüriyetindeki alım komisyonunda 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Nümune;i vcçhiylc 3.000 metre 

kışlık hava rengi elbiselik kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli dokuzbin yedi yüz 
elli bir lira olup ilk teminat miktarı 
ycdiyüz otuz bir lira yirmi beş ku
ruştur. 

2 - Eksiltmesi 26.5.939 cuma günü 
.. aat 11 de vckale• satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
leri. (1643) 11657 

800 adet Veteriner ecza ambalaj 

sandığı ah nacak 
yapılacaktır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

IV - Şartnameler her gün sözü gc misyonundan : 
çcn şube ile İzmir ve Ankara başmü - 1 _ Hepsine tahmin edilen fiyatı 
dürlüklcrinden 194 kuruş bedel mu - 6000 altı bin lira olan 800 sekiz yüz 
kabilinde alınabileceği gibi nümune - adet demir ç be ı· t · 
d •· .. 1 b'I' en r ı ve crıncr ceza am 

e goru c ı ır. bal · d ğ k ı f · v _ :M\\hu~'ıu ..-u~-.. .. _ _ aı san ı ı apa ı zar usulıyle 7 ha 
"%ıran '!l::r.I s-aı~ıoa. 6 ..... •Hua .. ;A. ..~ 

nuni vesika ile % 7,5 güvenme parası M. v. satın alma Ko. da satın alına ~ 
makbuzu veya banka teminat mektu - caktır. 

bun.u ihti~ cdec~k k~palı .. zarfların 2 - İlk teminat 450 lira olup şart -
e~sıltme ıç~n tayın cdılen gunde ek - namesi her gün öğleden sonra M. M. 
sıltme saatındcn ~ir saat cvclinc ka - v. satın alma Ko. da görülebilir. 

3 - Taliplerin Milli Müdafaa Ve -
kaleti inşaat şubesine bizzat veya is -
tida ile müracatları. 

4 - Taliplerin tayin sırasında ara 
nılacak vesikalar : 

a) Diploması aslı veya tasdikli su -
reti. 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
li olmamalc. 

c) Askerliğini yapmış olmak. 
d) Hüsnühal vesikası. 
c) Tam teşekküllü heyeti sıhiye ra

poru. 
f) Bonservis. 
j) İki seneden evcl ayrılmıyacağına 

dair tcahhüt senedi. (1850) 11851 

Mahkemeler 
Ankara İkinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 

Ankarada Sümerbank umum müdür 
lüğü vekili avukat Cemal Hazım tara
fından Ankarada Yeni Turan mahal -
lesinde lslan caddesinde Taydoşlar 
sokak 17 numarada iken İstanbul'da 
Yüksek Ticaret mektebinde tahsilde 
bulunan Şemsettin Yel kin aleyhine a
çılan alacak davası üzerine davacı ve-

kili dava olunanın vermiş olduğu 28. 
12. 936 tarihli teahhüdname altında -
ki imzanın istikdabı için resmi daire
de imzaları olup olmadığını ve hangi 
dairede çalışmış olduğunu bilmcdikle 
rinden müddcialeyhc yemin teklif ey
lemeleri üzerine mahkemece yukarda 
tarihi yazılı taahhütname altındaki 
imzanın ve taahhütnamenin size ait 
olmadığına yemin teklif edilmiş du -
ruşma 26. 6. 939 saat 10 bırakılmıştır. 
Mezkur tarihte mahkemeye gelmeniz 
lüzumu yemin davetiyesi yerine kaim 

" --·- ··-••v•• """"••& --v.ı1.uııu1. 
(1951) 11929 
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§ ÇİFTE NİKAH ----dar mczkllr k?~ısyon .başk~nlığına 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

makbuz mukabılındc vcrılmesı lazım- teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
dır. (3240/1776) 11812 3 cü maddlcrinde yazılı belgelerle bu = Mirna Loy = 

gibi işlerle mcş~ul tüccardan olduk - ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllUr 
larına dair vcsikalariylc birlikte tek- ,__ ___ M ___________ _ 

Polis 
Keten kumaş alınacak 

Emniyet Umum Müdürluğünden: 

1 - Elde mevcut numunesine ve 
şartnamesinde yazılı vasıfları dairesin 
de zabıta memurları için azı 4500 ço
ğu 4700 metre yazlık elbiselik krem 

renkte keten kumaş kapalı zarf usu -
liylc 26. 5. 939 cuma günü saat 11 de 
münakasaya konmuştur. 

2 - Beher metrosuna 108 kuruş fi
yat biçilen kumaşa ait nümuncyi gör
mek ve şartnameyi almak isteyenle -
rin umum müdürlük satın komisyonu
na müracaatları. 

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarllart 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Veka
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanele
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

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

Alma Komisyonund 
1 - Cebeci hastan 

lem elektrik malzem 
sı VC l5 adet elektrik 
hava gazı ocağı paza 
tır. 

ylc yaptırılma 
ağı ile 15 adet 
ıda alınacak -

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -
rin 384 lira 75 kuruş teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belgc

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

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriycti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak. 
b • Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğc müsa-2 - Taliplerin 25. 

günü saat 10 da Ank 
satınalma komisyonu 

(19 

çarşamba !erle birlikte eksiltme günü saat 10 a 
Lv. amirliği kadar komisyona teslim etmeleri. 

gelmeleri. L (1731) 11717 

) 11932 ----·--------

Yo ~ urt alınacak 
Ankara Levazım 

Cinsi 

Anadolu ciheti yoğu t 
Sür dahili 

" 

mirliği Satın 
Miktarı 

Kilo 

Alma Komisyonundan : 
T. Bedeli İlk teminatı 
Lira Ku. Lira kuru~ 

22250 3560 00 ' 267 00 
70144 11924 48 894 34 

Stır harici 15880 2858 40 214 38 
İstanbul LV. 5:nir ine bağlı mücsscsat için yukarda miktarlan tahmin 

bedel ve teminatları y zıh yoğurt 26 Mayıs 939 cuma günü saat ıs de kapa
lı zarfla alınacaktır. Heyeti umumiycsi bir müteahhide verilecektir. İstek
lilerin kanuni vesika! yle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveJ Tophanede mirlik satınalma komisyonuna vermeleri. 11706 

Kirahk yazıhane dairesi 
Ulus Meydanında Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tanı konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

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

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

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

düğünil ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

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

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

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

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vitayct merkezlerindekiler Vali
liklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

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

11 - Kabul cdilcceklc~in Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede
ceklcri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti sıhhat işleri 

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

~1111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111!111111111111111~ 

~ Kalorıfer ve sıcak su tesısatı ~ 
~Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesinden: 
-=: İtletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve 
=: Çaydamar mevkilerinde inşa ettirilmekte bulunan işçi ya= takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı
=: cak su tesisatı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırıla= caktır. -=: 1 -Tesisatın muhammen bedeli 97.045,50 liradır. • -
_ 2-. Fenni ve idari tartnamelerle mukavele projesi, fiyat ~ 
=: cetvelı, proje ve resimler 10 lira bedel mukabilinde işletme· ~ = mizden alınabilir. ~ =: 3 - Tekliflerin 5 Haziran 1939 pazartesi günü saat on 
_ beşe kadar Zonguldak'ta işletmemiz Genel Direktörlüğüne 
=: tevdi edilmit bulunması meşruttur. 1864 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Levha ve Reklôm 
talimatnamesi 

Ankara Belediyesinden : 
1 Haziran 939 tarihinden muteber olmak üzere 8-5-939 tarihinde Beled 

ye Meclisince kabul olunan LEVHA ve REKLAM tarifesinin bir örne ~ 
alakadarlarca malumat edinilmek üzere aşağıya yazılmıştır. 

1 - Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddesi mucibine 
bilumum ticarethane dükkan, mağaza, apartman kapılarına asılması mccb 
ri olan levhalar her ne üzerine yazılırsa yazılsın yarım metre murabbaı sa 
hı tecavüz ctmiyccektir. Bu levhalardan her birinden bir sene için bir lir 
maktuan resim alınır. Bu levhalar ticaret kanununun 42 inci ve belcdiy 
vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddeleri mucibince sahibinin ad 
ve soyadı ve ticarethanenin iştigalatı ihtiva edecek ve türkçe olarak yazıl 
mış. olacaktır. Apartman kapıları üzerinde sabit bir vaziyette aynı mahiyet 
tckı yazılar mecburi levhadan addedilir. Aynı resme tabidir. 

2 - Mecburi levhalardan mada bilumum ticarethanelere asılacak il§n v 
reklam levhaları ve emsali bir yüzlü olarak ticarethaneye tatbik edilme 
suretiyle asıldığı takdirde bir metre murabbaından senede beş lira ve soka 
ğa amudcn konulmuş ise senede (10) lira resim alınır. Bunların yarım met 
re murabbaından resmin yarısı alınır. Elektrikli ve leunlu reklamlarda b 
madde ahkamına tabidir. Mecburi levha asmayıpta aynı mahiyette ihtiyar 
levha asanlardan mecburi levha resmi de ayrıca alınır. 

3 - Umumi mahallere asılacak her nevi reklam ve itan levhaları bi 
yüzlü ve yahut iki yüzlü olsun ancak bir yüzü metre murabbaı sathı üze 
rinden senede (150) kuruş resim alınır. Yarım metre murabbaı olanlardarı 
bu resim nısıf alınır. 

4 - Kağıt ve mukavvadan gayri mcvad üzerine bittcrtip camekan, vit· 
rin dahilinde dükkanın haricinden görülecek tarzda konulmuş muhtelif !ev• 
ha ve ilanatın beher metre murabbaından senede (250) ve yarım metre mu• 
rabbaından (125) kuruş resim alınır, aynı reklam ve yazıyı ifade eden lev· 
balar birleştirilmek suretiyle mesaha ve ona göre bu resim mesaha mecmuıJ 
üzerinden hesap ve tahakkuk ettirilir. Ayrı ayrı reklam ve ilanı ihtiva et• 
tiği takdirde her birisi için ayrı ayrı mesaha üzerinden yukardaki yazılı 
u:ınm aıınır . .ou ucu• ve • .., ....... u ..... .n.Gt;H vıc uıuAct.Vvit u;,.ı:a uıuc y .. ;uuu•! ııse 

yukardaki tarz ve suretle mesaha ve hesap edilerek beher metre murabba· 
ından (125) ve yarım metre murabbaından da bu resmin yarısı alınır. 

5 - Dükkan ve mağazaların cephesindeki vitrin ve camekanlar üzerine 
hariçten görülecek surette dükkan sahibinin ismi ve isminden gayri yazı• 
lan ilan ve reklam mahiyetindeki yazılar satıhları teaddüt dahi etse bir sa
tıh addedilerek senede maktuan 3 lira resim alınır. 

6 - Umumi mahallerin divarları ile ticarethane ve fabrika divarlarına 
yazılan reklam ve ilanatın beher metre murabbaı sathından senede iki lira 
resim alınır. Dükkan ve mağazalardan gayri bir mahalde velevki yalnız ti
carethane veya sahibinin isminden ibaret olsa bile yazılacak yazılardn işbu 
madde mucibince resim alınır. 

Müessese, ticarethane ve yahut fabrikalara mahsus kamyon, otomobil ve 
arabaların Üzerlerine yazılacak yazılar ile asılack reklam ve itan levhaları 
da aynı resme tabidir. 

7 - Sokaklara gerilen ,asılan ve sarkıtılan bezden mamul ilan ve rek • 
Himların beher metre murabbaı sathından bir hafta için (300) kuruş resim 
alınır. 

8 - Seyyar ilanlardan beher metre murabbaı sathı için yevmiye mak
tuan (100) kuruş resim alınır. 

9 - Sinema ve sair yerlerde projeksiyon fiks = hareketsiz reklam aynı 
mahalde yapılmak şartiylc haftada yüz elli kuruş resim alınır. Sinama Ti
yatro gibi sahne perdelerinde yazılacak reklamların her metre murabbaı 
sathından ayda bir lira resim alınır. 

10 - Sinemalarda gösterilen hareketli ve sesli ilanat için aynı yerde ol
mak şartiylc bir hafta için yüz elli kuruş resim alınır. 

11 - Kağıt üzerine yazılıp talik ve teşhir olunan ilanatm iki metre mu
rabbaı sathına kadar olanların beher nüshasından on para iki metreden yu
karı olanların beher nüshasından bir kuruş el ilanlarının ebadı ne olursa 

olsun beher adedinden beş para resim alınır. 
12 - RcklAm mahiyetinde yazı ve itam havi takvim, tarife ve kartonların 

beher nüshasından maktuan bir kuruş resim alınır. 
13 - Gazete ve rcsaili mcvkuteye dercettirilen ve bir defa tabettirilecek 

olan ilanattan beş. ikiden on defaya kadar olan ilanattan on, 11 den yirmi 
defaya kadar olan ilanattan 15 ve 21 den 50 ye kadar olan ilanattan 20 ve 50 

den fazla için olan ilanlardan 50 kuruş resim alınır. 
Doğrudan doğruya efrat ve efradın menfaatine ait olarak devairi resmi

ye tarafından her nevi gazeteler ve resaili mevkuteye dercettirilen ilanatm 
nüshayi asliyesinden bu mikdarda resim alınır. Yalnız zayiata ait ve kasdi 
ticarete makrun olmıyan ilanat işbu resimden müstesnadır. 

14 - Türkçeden gayri lisan ve yazıyı ihtiva eden levha ve ilanattan ec
nebi hurufatiylc yazılan yazıların beheri için ayrıca ikişer kat resim alınır. 

15 - Yarım metre murabbaından noksan olanlar yarım metre ve yarım 
metre murabbaından fazla ve bir metre murabbaından dun olanlar bir metre 
murabbaı itibar olunur. Bir metre murabbaından fazla olan levhalar ile ya
zılardan ve reklamlardan küsurat nazarı dikkate alınmaksızın her yarım 
metre murabbaı fazla için bir metre murabbaına ait resmin nısfı zammedil

mek suretiyle alınır. 
16 - Tarifenin birinci maddesindeki levha resmi bir seneliktir. 2, 3. 4. 

5, ve 6 ıncı maddelerinde gösterilen levha ve reklamların talik müddeti 6 

aydan aşağı olsa dahi 6 aylık resme tabidir. 6 aydan fazla bir giin dahi olsa 
bir senelik resim alınır. 11, 12, 13 üncü maddelerdeki resimler pul ilsakı 
suretiyle istifa edilir. 

ı 7 - Sa dalı ilanlardan ayda beş lira resim alınır. 
Radyo ilanları: Bir defa için 1 Lira 

Üç ,, ,, 225 K. 
Altı ,, ,, 300 ,, 

12 " ,, 480 .. 
15 
30 

.. 
" 

.. 525 

" 900 kuruş resim alınır. 11927 
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Satıhk ahşap hane ankazı Fotoğraf malzemesi alınacak 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat teminatı 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

------- --
Ahşap hane Duatepe 288 2 35 00 2 63 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Miktarı 

Cinsi Markası Eb'adı Düzine 

Havf 

Kilo 
Beheri 
kuruş 

Tutarı 

Li. K. 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane enkazı arttırma suretiyle 
satılacaktır. İhalesi 26 -V-939 cuma günü saat ı5 de yapılacaktır. Taliple. 
rin imar müdürlüğünde müt<:şekkil komisyona müracaatları. (1751) 11752 

Fotoğraf camı 

" " 
" " 
" " 

" 
" 
" 

9xl2 340 
6x 9 180 
4x 6 100 

13xl8 30 

100 
50 
45 

200 
420 
325 

340 
90 
45 
4S 
84 

'Anka'ra . :8elediy~·si 
1 • :,.ıiioııt.. ,._ ... 
. . .. ... 

Alôkadarların nazarı 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Yangın yerinde imarın 480 ada 
2 parselinde bulunan 9 metre murab
baı yol fazlasiy le mezkur parseıae ka
destronun 705 ada 6 parselini teşkil 
eden 37 metre murabbaı ki ceman 46 
metre murabbaı yer on beş gün müd -
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (107,50) li
raOır. 

3 - Muvakat teminat 8,50 liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

isteyenlerin her gün yazı işleri kale 
mine ve isteklilerin de 30. 5. 939 salı 
günü saat 10,30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. ( 178S) 117S9 

829 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Rcisliği'1dcn : 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka -
ğında İmarın 1088 ada 19 parselinde 
bulunan ve müstakilen belediyeye ait 
6632 lira kıymeti muhammineli 829 
metre murabbaı yer kapalı zarf usu -
liyle on beş gün müddetle artırmaya 

konulmuştur. 

2 - İhalesi 6. 6. 939 salı günü saat 
on birde Belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 497,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine müracaatları ve isteklilerin de 
teminat ve teklif mektuplarını 6. 6. 
939 salı günü saat on'a kadar encüme
ne vermeleri ilan olunur. 

(18S2) 11832 

422 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişchirde Kurunlar sokağın 
da 1171 ada 21 parselde bulunan ve 
mustakuen .uc ccııycye aıt 't.U. meue 
mürabbaı yer on beş müddetle açık 
artırmaya konulmuştur . 

2 - Muhammen bedeli (4220) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat 316,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 9. 6. 939 cuma 
günü Belediye encümenine müracaat-
ları (18S3) 11833 

111 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Çankırı caddesinde İmarın 764 
ada 10 parselinde bulunan Belediyeye 
ait 111 metre mul".abbaı yer on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1110 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 83,50 lira -

dır. 

4 -Şartnaıne ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 9. 6. 939 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encümeni 
ne müracaatları (18S4) 11834 

857 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka -
ğında imarın 1088 ada 20 parselinde 
bulunan ve müstakilen belediyeye ait 
(6856) lira kıymeti muhammineli 857 
metre murabaı yer kapalı zarf usuliy
le on beş gün müddetle artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 6. 6. 939 salı günü saat 
11 de Belediye encümeninde yapıla -
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 514,SO lira· 
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
ist eyenlerin her giın yazı i~Ieri kale
mine müracaat etmeleri ve isteklile -
rin de teminat ve teklif mektuplarını 
6. 6. 939 salı saat 10 na kadar encüme· 
ne vermeleri ilan olunur. 

(1855) 11835 

406 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın 
da 1171 ada 22 parselinde bulunan ve 
müstakilen belediyeye ait 406 metre 
murabbaı yer on beş gün müddetle a
çık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4060 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 304,50 lira

dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale -
lemine ve istekiilerin de 9. 6. 939 cu
ma günü saat 10.30 da belediye encü-
menine müracaatları (18S6) 11836 

Satılık kamyon 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediyeye olan borcundan dolayı 
haczedilen 2040 plaka No.lu ford mar
ka kamyon 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat 15 de artırma ile satılacağından 
istekli olanların Bendderesi Tiftik 
Cemiyeti binası karşısında mezkur 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

(1953) 11931 

. · -Enstitüler · ·· · .. . 

Diploma tevzii 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 
Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, 

Orman fakültelerinden mezun olan ta 
lebenin diplomaları tevzi edileceğin -
den alfikalıların aşağıda esaslar dahi
linqc Rektörlüğe müracaatları itan o
lunur. 

1 - Fakülte kayıt numarası 
2 - Açık künye ve soy adı 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın ia-

desi 

u " 
Fotoğraf kağıdı 
Kontaks filmi 
Ağfa filmi 
Metot 
Hidrokinon 
Sülfit de sut 
Karbunat depotas 
Hiposülfit 
Bisülfit 
Brümer depotas 
Amonyak 
Asit asetik 
İspirto (saf) 
Siyanur 
Süblüme 

" 
Ağ fa 

18x24 20 
18x24 300 

9xl2 
10 

3 
10 
12 
69 

105 
13S 

8/ 250 
1/ 7SO 
1 
2 
1 
0/ 5 
0/ 250 

Paket 
Adet 
Paket 
Kilo 

" 
" 
" 
" 

" .. 
" 

Yekfın 

80 
135 

1000 
750 
60 
130 
30 

125 
300 
140 

75 
125 
300 

1000 

97S 
8 
4 5 

100 
90 

41 40 
136 50 
40 50 
10 35 

5 25 
1 40 
1 50 
1 25 
1 25 
2 50 

2037 95 

Yukarda cins; miktar ve muhammen bedelleri yazılı fotoğraf malzemesi 
26-5-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile münakasa· 
ya konulmuştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 133 lira 25 kuruş muvakkat teminat mak· 
buz veya Banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(1749) 11726 

Tuz nakliye eksiltmesi 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

4 - Bir liralık damga pulu 
S - 4 adet vesika fotografı 

Naklolunacak tuz Sevk mıntakası Ton başına M. bedel 
Lira 

Teminat 
Lira 6 - Taahhütlü mektup için iktiza 

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

Kayıp not defterleri 
Bu mayıs ayının on ikinci cu

ma günü birisi kırmızı diğeri si
yah kaplı iki not defteri kaybol
muştur. Bulan varsa insaniyet 
namına yahut bahşiş mukabilin· 
de Ankara Oteli katibi Mahmu-
da teslimi rica olunur. 1862 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 1752 numaralı bisiklet plakası • 
nı kabcttim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hiikümü yoktur. 

Zayi - 132 numaralı İlk okul öğ -
retmenliği diplomamı ve askerlik eh
liyetnamemi kaybettim. Yenisini çı -
kartacağımdan eskisinin hükmü olma-

1 
dığı ilan olunur. 

1858 Kemal Köhnelioğlu 

Miktarı nakliye üc-
Ton reti kuruş 

18 000 Karadeniz limanları 350 
12 000 Akdeniz ,, 300 
10 000 Marmara denizi ,, 150 
40 000 285 

63000 
36000 
ısooo 

114000 

4725 
2700 
1125 
8S50 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Karadeniz, 
Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 
şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bcdellcrile te
minatları yukarda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5-VI-939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Ankara ve 1zmir Başmü· 

dürlüklerinde 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka 

için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif 
edecekleri mıntakaya ait miktrlarda olmalıdır. 

ıanar hat1dl ıayik g örüldüsü takdirde 3 mıntaka i in bi d n a ılan 

teklif tercih edilir. 
VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,s gil -

venme parası makbuzu veya Banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar "saat 14 de kadar" 
mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476-1890) 11879 

Muhtelif erzak al ınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden : 

Muhammen 
Miktarı Tutarı 

Cinsi Kilo G. Lira K. 

---------
Tavuk ve piliç 
Birinci nevi 
tereyağı 

Sadeyağı 

Zeytin yağı 
Tuz 
Kuru bamya 
Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Taze bamya 
Semizotu 
Taze fasulye 
Patlican 
Kabak 
Taze bakla 
Lahna 
Pırasa 

Taze domates 
Limon 
İspanak 
Pirinç unu 
Şehriye 
Makarna 
Nişasta 

Un 
Birinci nevi 

2700 adet 

4SO 
4000 

500 
37000 

250 
900 
600 

1500 
2500 
3000 

.. 6000 
4000 
1000 
800 

5000 
3000 

18000 adet 
8000 
1000 

700 
1500 

700 
900 

1620 

630 
4000 
275 

2220 
27S 
270 
390 
300 
soo 
450 
900 
400 
100 
56 

250 
450 
900 

1200 
300 
210 
450 
210 
108 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

121 so 

47 2S 
300 00 

20 65 
166 50 
20 6S 
20 2S 
29 25 
22 50 
37 50 
33 7S 
67 50 
30 00 

7 50 
4 20 

18 75 
33 7S 
67 so 
90 00 
22 50 
ıs 75 
33 7S 
ıs 1s 
8 10 

İhale 
§ekli İhale tarihi 

Açık 29 mayıs 1939 pazartesi saat (10) 

,, 
" " 

" " " ,, .. ,, 

" " ,, 
" ,, 

" 
" ,, . 

" 
" " n 

" 29 mayıs 1939 pazartesi saat (14) 

" ,, 
" 

" " " 
" " " 
" " 

,, 

" ,, ,, 

" .. .. 
,, ,, 

" .. " 
" .. 

" 
" il it 

" 29 mayıs 1939 pazartesi saat lS,30 

" 1 " " 
" ,, 

" 
" ,, 

" 
" .. ,, 

ekmek 68000 6970 S22 75 Kapalı) 30 mayıs 1939 salı günü saat 10 da 
Francala 5000 7SO 56 25 ,, ,, ,, 
Süt 60000 9000 675 00 ,, ,, ,, saat 14,30 da 
Yoğurt 3SOOO 7000 S25 00 ,, ,, ,, ,, 
Soda 3000 210 15 7S Açık 31 mayıs 939 çarşamba günü saat ıo da 
Sabun 7500 2850 213 7S ,, ,, ,, 
Domates salçası 400 120 9 00 ,. ,, ,, 
Kuru fasulye 2500 375 28 13 ,, ,, ,, 
Patates 20000 1400 105 00 ,, ,, ,, 
Kuru soğan 4000 280 21 00 ,, ,, ,, 
Yumurta 2SOOO adet 500 37 SO ,, ,, ,, 
Mercimek 350 56 4 20 ,, ,, ,, 
Nohut 1500 210 ıs 75 ,, ,, ,, 
Toz şekeri 12000 3120 234 00 ,, 31 mayıs 939 çarşamba saat 14 de 
Kesme şeker 1000 320 24 00 ,, ,, ,. 
Pilavlık pirinç 15000 3900 292 50 ,, ,, ,, 
Lapalık prinç 5000 1100 82 50 ,, ,, ,, 

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılına ait erzak mikdarlarile tutarı ve muvakkat teminatı ve 
ihale tarihi ve saati yukarda gösterilmiştir. İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ve Ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte ve kapalı zarfların 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin-de hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek iıtiyenler her gün Nümune Hastanesi idare sine müracaat etmeleri .• (1671) J1711 

-11-

Bir sene müddetle kiraya verilecek 
gayri menkuller 

Ankara Belediyesinden : 
Senelik Mu. Senelik Mu. 

Dükkan İcarı Teminat Dükkan İcarı Teminat 

Hal No: 1 1200 
2 2SO 
3 500 
4 700 
5 500 
6 500 
7 500 
8 500 
9 500 

10 500 
11 500 
12 500 
13 600 
14 soo 
15 600 
16 2 dük. 1000 
17 600 
18 soo 
19 600 
20 500 
21 600 
22 500 
23 700 
24 500 
25 700 
26 600 
27 700 
28 600 
29 700 
30 600 

Saman pazarı 4 400 
500 
500 
500 
500 
500 

Koyun pazarı 

Saraçlar 
Ulucanlar 
Atpazarı 

Paşa bahçe 
Hükümet 

6 
14 
16 
18 
20 

22 
24 
26 

7 
12/ 2 
38 

4 
196 
40 

caddesi 2,4 
Anafartalar 89 

Han ardı 

91 
93 

deposu 7 

600 
600 
710 

1300 
800 
lSO 
120 
100 
100 

2775 

2820 
1026 
1550 
1000 

180 

90 Hal No: 31 700 
18,7S 32 600 
37,50 33 800 
52,50 34 600 
37,50 3S 800 
37,50 36 650 
37,50 37 800 
37,50 38 650 
37 ~o 39 800 
31, .. t\ 40 650 
37,:>0 41 900 
37,50 42 650 
45 43 900 
37,50 44 650 
45 4S 900 
75 46 650 
4S 47 900 
37,50 48 650 
45 49 900 
37,50 50 650 
4S 51 960 
3i,50 S2 500 
S2,50 54 500 
37,50 55 800 
52,50 63 400 
45 6S lSOO 
52,50 10/ l 500 
45 10/ 2 400 
52,50 10 Müker. 500 
45 

Depo 3 
30 Bentderesi depo 

300 
96 
96 
84 
72 
75 
48 

37,50 
37,50 
37,50 
37,50 
37,SO 

Yenihayat mektebi 
4S civarı 

4S 
S3,25 İstasyon 
97,SO Hapishane civarı 
60 
22,50 
9 
8,SO 
7,50 Atıf bey M. Depo 

208,50 Hapishane civarı 
depo 

60 
60 

540 
200 
200 
200 
200 
461 
48 
48 

200 
211,50 

77 
116.25 

75 

750 
Hallaç Mahmut ardiye 30 
Şükriye mahallesi 120 
Yenişehir Kömür de. 300 

300 
13,50 

52,SO 
45 
60 
45 
60 
48,75 
60 
48,75 
60 
48,7S 
67,50 
48,75 
67,50 
48.7S 
67,50 
48.75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
72 
37,50 
37.50 
60 
30 

112,50 
42.50 
30 
42,50 

22,50 
7,50 
7,50 
7 
6 
6 
3,75 

4,SO 
4,50 

40,50 
ıs 

ıs 
ıs 

15 
35 
4 
4 

15 
56,25 

2,25 
9 

22,50 
22,SO 

300 22,50 
l - Yukarda semt ve numara ve bir senelik icar bedelile muvakkat te· 

minatJarı gösterilen gayri menkullerin 1 haziran 939 tarihinden itibaren ki
raya verilmek üzere on beı gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 29.5.939 pazartesi günü saat onda Belediye Encümenine mü-
racaatları. (1786) 11760 

Ankara Doğum ve Çocuk Br:kım Evi Baıtabipliğinden 
Muhammen Miktarı Tutarı 

Cinsi 
1 inci nevi ekmek 
Koyun eti 
İnek südü 
İnek yoğurdu 
Pirinç 
Makarna 

. Zeytinyağı 
Kurusoğan 

Sadeyağı 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
İrmik 
Soda 
Pirinç unu 
Kuru fasülya 
Mercimek 
Nohut 
Un 
Çav 
Kuru kayısı 

Fiatı 

l0/ 2S 
50 
17/ s 
20 
2S 
25 
60 
07 
ıos 

25 
110 
040 
024 
010 
045 
015 
oıs 

015 
012 
360 
070 

Taze fasulya 015 
Patlıcan OlS 
Semiz otu 012 
Kabak 010 
Taze bakla 010 
Kırmızı domates 012 
Dolmalık biber 014 
Taze bamya 020 
Enginar 010 
Pırasa 007 
Lahana 007 
Kereviz 011 
Ispanak 010 
Yerelması 006 
Karnabahar 016 
Patates 008 
İç bezelye 018 

Kilosu 
9500 
4SOO 
3000 
1500 
2000 

500 
150 
750 
600 
100 
015 
650 
oso 
350 
070 
150 
100 
100 
050 
030 
ıoo 

Lira K 
973 75 

2250 00 
525 00 
300 00 
500 00 
125 00 
090 00 
052 50 
630 00 
025 00 
016 50 
260 00 
012 00 
035 00 
031 50 
022 50 
015 00 
015 00 
006 00 
108 00 
070 00 

2014 
500 075 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

500 075 
350 042 
400 040 
400 040 
400 048 
350 049 
200 040 
350 adet 03S 
400 028 
400 028 
400 044 
400 040 
100 006 
2SO 040 

1000 080 
150 027 

% 7,5 muvakkat 
Teminatı 

Lira K 
73 03 

168 75 
39 37 
22 50 
37 50 
09 37 
06 75 
03 94 
47 25 
Ol 87 
Ol 24 
19 50 
00 90 
02 62 
02 36 
01 69 
01 12 
01 12 
00 45 
08 10 
05 2S 

ısı 

oos 
oos 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
002 
002 
002 
003 
003 
000 
003 
006 
002 

03 
62 
62 
ıs 

00 
00 
60 
67 
00 
62 
10 
10 
30 
00 
4S 
00 
00 
02 

737 00 ss 2S 
1.- Ankara Doğum ve Bakım Evinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan yukar· 

da cıns ve miktarlariyle muhammen fiatları yazılı mevaddın açık ekıiltmt
ye konulacak ve ihalesi 1939 yılı haziranın altıncı salı günü ıaat on beıtc 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin artırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı şeraiti haiz olanların şartnamelerini bedelsiz: almak üzere her 
gün Işıklar caddesinde Doğum Evi baştabipliğine müracaatları. 

3 - İsteklilerin % 7,5 teminatı muvakkate akçelerini yukarda yuılı i
hale saatinden evel Ankara defterdarlık veznesine yatırılarak mukabilin
de alınacak makbuz ile birlikte müessesede teşkil olunan komisyona gelme· 
leri bildirilir. (1899). 11881 
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Köylü elbiseleri 
satış f iatları 

Her bedene göre 
Çul iki 

Bedenler K11. 
ince ıayak Kalın ıayak Damalı ıayak 

Krş. Krı. Krf. 

42 
44ve46 
48 ve 50 
52 

360 
400 
435 
450· 

520 
585 
640 
655 

545 
620 
675 
700 

550 
625 
685 
700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARIDIR 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

Kamyon, komprime makinesi ve 
yazıhane ve masa satılacak 

~nkara Defterdarlığından : Muhammen bedeli 
Cinsi Markası Adet Lira K. 

M. teminat 
Lira K. 

Otomobil (kamyon) Fort 1 150 00 11 25 
Komprime Pires makinesi 1 125 00 9 38 
:Yazıhane ve masa 10 47 00 3 53 

Yukarda evsafı yazılı otomobil, (During) marka komprime makinesi 
Yazıhane ve masalaı 25-5-1939 tarihinde Saat 14 de ayrı ayrı ihalesi ya
pılmak üzere pazarlı a artırmıya konulmuştur. 

İsteklilerin sözü çen günde hizasında yazılı teminat makbuziyle bir
likte Defterdarlıkta planacak komisyona gelmeleri bu husustaki şartna
meyi görmek ve izah t almak üzere defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne 
müracaatları. (1716) 11712 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 
Baş, Diş ağrıları 

Ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, aızı, sancılarla 
nezleye. romatizmaya karşı 

NEVROZIN 
Kaıeleri alınız 

icabında günde 

ULUS ,. 24 - 5 - 1939 

MAMULATI ~1111111 BLANKENBURG - 111111 ----- r ---------------------------------------------------------------- Sıcak su ve buhar için: -----g ANTRASİT, KOK, BRİKET, LİNYİT, ODUN, MA Y1 MAHRUK ----- Yakan Kalorifer Kazanları, -------- KAT KALÖRİ FERLERİ ebatta istenilen --------- RADYATÖRLER VE TEFERRUATI --------- Stok halinde Ankara ve İstanbul depolarımızda Sayın Tesisatçılar emrine amadedir. ---

. . 
3 . -::: ---3 -3 -3 --3 -= -------------üç kaşe alınabilir 

7061 
-Fabrikaları Türkiye Umumi Vekili: : ~ "BLANKENBURG,, ---------Yazı - Hesap ve teksir : -makinelerinizi -----Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· : 

mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi : 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 : ----

-"T 
. 
1 ---T A ş il -----

Ticaret 
---------Türk Şirketi Anonim 
-------Ankara : Koçak Han - Ulus Meydanı P. K. 196. Telef: 2305- 2338. Telg. TITAŞ. 

İstanbul: Tat Han - Bahçekapı P. K. 448. Telef: 23247 -23271. Telg. TİTAŞ. ---'"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 

DİKKAT 
Mehmet Keçecinin vefatı do -

layısiyle belediye karşısında Ha
tay apartımanı altındaki mefru -

Pr. SITKI FIRAT 
Zayi - lt bankasın ki SOS20 nu -

maralı küçük cari he" ıma ait tatbik 
Yeni Yakacak Pazan şat ve mobilya mağazası 27.5.939 

=-----~~ .......... aarJ*tA•a.ı•iı...ı•ıı.;ıa~at .9 da kati~ltıi 
birinci G Ö Z h~_stalıkl.arı Koyun eti fiatl 

Ankara Belediye Reisliğinden · mührümü kaybettim. nisini yaptıra 
cağımdan eskisinin hiıkmü yoktur. 

M f J f K Ô MU R l f R 1 ya~~a::;~:t zarfındaki mecburi 

..... ,: ............... . 
--Ymii6ül Haydarpaşa Hastanesi sabık 
göı mütehassısı ve Gıilbane Hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 

lskenc Bucak 
En eyisidir. Tl: 1475 1789 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -------- Lise mezunu gençler aranıyor ---
- ---- Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : -

-----
: Türkkuşu teık latmda, motörlü ve motörs~z tayy-:re~e.r § 
E: üzerinde öğretm n olarak çalışmak maksadıyle yetııtırı- : 
: lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. : 
: Aranılan belli batlı şartlar ıunlardır: E: 
- 1 - Türk soyundan olmak, : 
:= 2 - iyi hal ve töhret sahibi bulunmak, . = 
: 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elveritli olmak, E: = 4 - Boyu 18 yatında olanların 1.60 dan, 20 Yatında o- := 
:= )anların da 1.63 den aıağı olmamak, E: 
=: S - Lise mezunu olmak. E: 
=: En az 18 en çok 20 yaıında olmak. E: 
:= isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat E: 
ES etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- §§ 
=: pılarak lnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf • E: 
:E fakiyet gösterenle kabul edilecektir. = 
E: Daha fazla mal mat almak istiyenlerin Türkkuşu şube- §§ 
:= lerine müracaat etmeleri ilin olunur. 1437 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

• 

B 1 
KA 

GENİNE 
-DERMAN 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi hastalıklara tutulmamak 
için sağlığınızı Biogenine kan ve derman haplariyle sigor
talayınız. 

• • E:n ıirinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve teıiri-
B 1 OG EN 1 NE ; 1i er hal gösteren bulunmaz bir devadır. 

O ma kanı tazeleyip kuvvetlendirir. Halsizliği 
gi rir ve hariçten gelecek her türlü mikropları 

81 QG ENİ NE . :>l ür .. Tatlı bir i!jtiha te~in ~-der. _Sinir ve 
'ıd 1 leri sağlamlaştırır, zekayı yukseltır.Bel gev 
ıe 1 ği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 
K nanlar kat'iyen havaların değişmesinden 
aıiı esair olmazlar. Çünkü vücudu her zaman 

1 1 gen ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her 
B OG EN N E ; mikroba galebe çaldırır ve bu sayede müthiş 

akibetlerle neticelenen Grip, Nezle, Enfloenza, 
Sıtma gibi hatalıklardan korur. 

Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, ak§8111 

birer, sekiz yaşından Ustun çoculdar yalnız sabah; akşam birer 
BlOGENINE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu mik-
tar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 7045 

satış dolayısiyle yapılan ucuz -
luktan istifade etmelerini sayın 
müşterilere tavsiye ederiz. 1819 

Kilometre taşları işi 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara vilayet hududu dahilin 
de bulunan şoselerin kilometre taşla • 

Talas Ap. kat: 1 1573 

Ti: 3592 

MOZAYİK 

~ 
rı işi 8. 6. 939 perşembe günü saat 15 Marka 

te vilayet daimi encümeninde ihalesi Satışa yeni çıktı. Halis beyaz mer
yapılmak üzere açık eksiltmeye ko - merdendir. Her hususta piyasadaki 
nulmuıtur. mozayiklara faiktir. Nümunelerini 

2 - Keşif bedeli 4405 lira (58) ku- görmeden mozayik almamanız men · 
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve ruştur. 

3 _ Muvakkat teminatı 330 lira 42 tabii renkleri de vardır. 
kuruştur. Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 

4 - isteklilerin muvakkat teminat Telefon: 2078 
Perakende satış yeri: Hasan Bal· 

makbuz veya mektubu ile Ticaret o • dudak Telefon: 1423 1571 
dası vesikası ve Nafıa müdürlüğün·-------------
den alacakları ehliyet vesikası ile bir- J""""""""""""""""""""""'t. 
likte yukarda adı geçen gün ve saat - • 
te vilayet encümenine müracaatları. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün Nafıa müdürlüğünde görebi-
cekleri. (1940) 11922 

f ınaHan istifade ediniz 

Ucuz kiralık ev 
Yenişehirde Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 

Ateş Hakkı apartmanı birinci da-
iresi ucuz kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş salon. 
İçindekilere müracaat. (Telefon 
2488, 3130). 

19. 5. 939 tarihli Ulus gazete -
sinde 3 üncü Sulh Hukuk Ha -
kimliğinin ilan şartları dahilin
de bir tarafı Anafartalar cad. di
ğer tarafı Konya caddesinde 
Mehmet Keçeci inşaatı satışı 
25.5.939 da saat 14 de 3 üncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapıla -

"'······································"' 

caktır. 1818 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6395 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

il YENi 
BU GECE SAAT 21 DE 

HALK OPERETİ 
Temsil Heyeti Tarafından 

Zozo Dalmaa ve 7 kiıilik Macar 
Bale heyetinin iştirakiyle 

ZIR DELİLER 
OPERET 3 PERDE 

Fiyatlar: Loca 400 - Orkestra 125 
Koltuk 100 Balkon 75 Duhuliye 

50 kuruştur. 

Gündüz 14.45 ve 16.45 Seanslarında 
BRODVAY KUKLASI 

Shirley Temple 
12,15 de ucuz Halk matinesi 

SPOR KIRALLARI 

Koyun eti satıı fiyatı (40) kuru§ olarak tesbit edilmi§tİr. 
Sayın halka ilan olunur. (1952) 11930 

Alakadarlar1n nazar1 dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Kahve, gazino, lokanta gibi umumi mahallerde plak çalan rad· 
yo ve gramofonlardan sınıflarına bakılmaksızın 1 Haziran 939 
dan muteber olmak üzere ayda beş lira resim alınması belediye 
meclisince kabul edilmittir. (1950) 11928 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- = i DAKTİLO ALI NACAK ~ - -------
- E T İ B A N K T' A N ----- --- -E Bankamıza biri ecnebi lisanlarla yapılan muhaberatta di- E 
§ ğeri de türkçe muhaberatta çalıştırılmak üzere iki türk dak- : 
E tilo alınacaktır. : -: Ecnebi muhaberatında istihdam edilecek olan daktilonun : 
: fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından asgari ikisine : 
§ vakıf olması lazımdır. § 
: Taliplerin Eti Bank Genel Sekreterliğine müracaat etme- : 
: leri: 1863 -
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

HALK 
BU GECE 

ALTIN KELEBEK 
Baş Rolde : Fransızb Gaıl 

Gündüz 13,30 ve 17,30 da 

sus 
Bugün bu gece 

Heyecan - esrar 
macera filmi 

Radio polislerinin 
ÖLDÜREN ÖRÜMCEK mülhiı maceralan 

25 kısım birden Şimdiye kadar çevrilen Serial 

filmlerinin en heyecanlısı Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 
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Yeni Sinemada varyete numaralannda levkalide dans ve Solo Akrobalik numaralar 


