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Grup 21 mebustan nıürekkeptir 

Parti müstakil grupunun Reisi 
Partinin değişmez Genel Başkanıdır 
Parti mebuslarının yapabilecekleri işlere dair 
nizamnameye yeniden bazı kayıtlar konuyor 

Ankara, 27 a. a. - Cümhuriyet Halk Partisinin beşinci büyük ku- 1 
rµltayınm tasvibine arzedilecek olan nizamname tadilatı şunlardır: I • 

1. Nizamname değişmez genel başkan vekilliği hakkındaki hüküm 
eksik olduğundan bu kısma yeniden bir n:ıadde halinde şu hüküm kon
muştur: 

(Değişmez Genel Başkan, partili mebuslardan birini Ge
ne{ Başkan Vekili tayin eder. Genel Başkan Vekilinin vazife 
ve seliihiyeti Değişmez Genel Ba11kan tarafından tesbit olu
nur. Genel Başkan Vekilinin değişmesi kendi istilası ile ve
ya Genel Başkan tarafından vekilliğe bir başka zatın tayini 
ile vuku bulur). -

Gene bu kısma hükümetle parti çalışmalarında daha sıkı ve yakın 
bir ilgi temini için (Parti Genel Sekreterinin kabine içtimalarına iştira- ı 
kini temin edici hüküm konmuştur.) 

2. Nizamnamenin üçüncü kısr .. mın w:;ü'.~ kurulta}a ait maddesi u-1 

~__._M;;.;, illi Şelirniz, Partimizin Değİ§mez Genel BQfkanı ismet lnönü 
fak bir vüzuh ilavesi ile şu şekli almtfhr: 

(Büyük Kurultay dört yılda bir değiımez Genel Başkanın 
göstereceği yer ve bildireceği tarihte toplanır. Değişmez Ge
nel Başkan lüzum görürse büyük kurultayı daha evel toplı -Kongreye 

başlarken 
Fazıl Ahmet AYKAÇ 

Hep biliyoruz; 19 Mayıs tarihi, 
memleket mukadderatında başlıyan 
siyasi ve içtimai büyük bir inkıHip 
baharının ilk gününü gösteriyor: fa
kat kendi kendimize soralım; Cüm -
huriyet Halk Partisinin Beşinci Bü
yük Kurultayını top!ıyan şu 29 Ma -
yısta, acaba milli varlığımızın gene 
hiç unutulmaz bir hatırası tazelenmi
Yor mu? 

Partimizin kuruluşu ve inkişafı: 
Benim nesi!daşım olanlar, türk ta

rihinin en karanlık saatlerinde başlı
Yan bu kurtulma ve aydınlanma des
tanının her fasılasını hem görmüşler, 
hem yaşamışlardır. Ancak o günlerde 
doğan mutlu türk evlatları artık tah
sil çağlarının sonlarına vardı ve yur
da hizmet etmek devirlerinin de ba
şına erdi. O çocuklardır ki yarın o -
kullarımızda öğretmen, ordularımız
da er, subay ve kumandan, tarlaları
mızda, fabrikalarımızda çiftçi, işçi. 
mühendis vs. olacaklar, hasılı vatanı 
daha yükseltmek, türk kudret ve şe -
refini daha derinlere perçinlemek i • 
Çin binbir vazife alacaklardır. Şu se
beple bu saatte yeni bir ödev sesi işi
tiyoruz. Görüyoruz ki Beşinci Kurul
tayı toplatan (Cümhuriyet Halk Par
tisi) mefhumu üzerinde behemehal 
dikkatimizin durması lazımdır. Arı.a 
toprağın her bucağından seçilmiş 600 
kadar yurddaşı bir yere getirerek 
iç acılarımızı anlamak, memleket di
leklerini dinlemek, yeniden hızlanma 
çarelerini aramak içi,n. hazırlanan bu 
toplantı, alelade bir içtima olamaz ve 
herhangi bir memlekette kHisik diye
bileceğimiz herhangi bir fırka faali
yetine benzemez. Hiç benzemez. O -
nun içindir ki türk irfanını, türk vic
danını gene erlik meydanına çağırı -
yoruz. Zira bu meydan zamanımızda 
tam manasiyle bir kafa ve şeref stad
yomu olmuştur. 

Bilelim ki türk vatanının, türk c -
nerjisinin bağrından kaynıyarak gün
den güne feyzini. bere\dini bollaştı
ran iç kurumumuz he toplantısında 
büyük bir medeniyet seferberliğinin 
yeni bir hamlesine aıt planları hazır
lamıştır. u satte de vazifesi budur. 

Nafıa politikamız 1 

Nafıa Vekilinin 
mühim beyanall 

General Ali Fuat Cebesoy 
beyanatta bulunurken 

Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat 
Cebesoy evelki gün Büyük Millet 
Meclisinde Nafıa Vekaleti bütçesi 
müzakereleri esnasında mühim beya
natta bulunmu§ ve nafıa davalarımı
za ait mühim meseleleri izah etmiştir. 
Nafıa Vekilimiz bu esnada Adapazar· 
Ankara • Bolu hattının süratle yapı
lacağını da söylemiştir. 

General Ali Fuat Cebesoy'un bü -
yük Millet Meclisindeki mühim be -
yanatı 6 ıncı sayfamızdadır. 

Parti Umumi İdare 

Heyetinde 

Ankara, 27 a.a. - Konya Me
busu Tevfik Fikret Sılay, Parti 
umumi idare heyetinde münhal 
bulunan azalığa riyaset divanın-

yabileceği gibi fevkalade olarak da toplıyabilir.) 
3. Kurultay mesaisi hakkında da taamül öyle olmakla beraber yeni 

bir hüküm olarak şu madde ilave edilmiştir: 
(Büyük Kurultayda memleket ve Partiye ait her İ§ görü

şülebilir. Program ve nizamnamenin kabulü ve değİ§tirilme
si Büyük Kurultay' a aittir). 

Basvekalelfe 
.> 

Değişiklik ihtimallnin 

aslı ve sebebi yoktur 
Ankara, 27 a.a. - Başvekaletten teb 

!iğ edilmiştir: 

Hükümette iki vekilin değişmesi 
münasebetiyle bir İstanbul gazetesi 
başvekalette tebeddül olmak ihtima -
!inden bahsetmiştir. 

Vekaletlerdeki yeni tayinlerin se
bebi eski vekillerin parti teşkilatında 
yeni vazifeler almaları münasip gö -
rülmesinden dolayıdır. Bu tebeddül 
Parti ve hükümet teşkilatının ahenk 
ve vifak içinde vazife değiştirmelerin 
den başka bir şey değildi. 

Bu sebeple de Başvekalette bir de
ğişiklik ihtimalinin aslı ve sebebi yok 
tur. 

Cenevre' de 

Bütün sulh 
anlaşmalarının 

anahtarı 

İngiltere - Türkiye 
iltif akında görülüyor 

Cenevre, 26 a.a. - Anadolu Ajan
sının husus'i muhabiri bildiriyor: 

Milletler cemiyeti konseyinin son 
toplantısında İngiltere hariciye nazı
rı Lort Halifaks ile Fransa hariciye 

Sonu 3 üncü sayfada ) 

(Sonu 8 inci sayfada) 

,J•·····································-.. 
Adliye ve Gümrük 
İnhisarlar Vekilleri 

dün iıe baıladllar 

Gümrük Ve inhisarlar Vekili B. 
Raif Karadeniz Vekiilet 

makamında 

[Yazısı 3 üncü sayfada] 

Başvekilimiz Relik Saydam meclis müzakerelerini takip ediyop 

Münakale, Ticaret Vekaletleri 
bütçeleri kabul edildi 

İki Vekilimiz bu münasebetle 
mühim beyanatta bulundular 

Kamutay dün B. Refet Canıtezin· 
reisliğinde toplal'imış ve büdçe müza
kerelerine devam etmiştir. 

Evela Münakalat Vekaleti teşkilat 
kanununun ve sonra Münakalat Ve -
kaleti büdçesinin görüşülmesine baş
lanmıştır. Teşkilat kanununu görüşü
lürken, Refik İnce (Manisa) Cümhur
reisliği kararnamesinde Münakale ve 
muhabere Vekaleti adını taşırken bu
gün ismin yalnız Münakale olarak kal
masının sebebini sormuş ve üçüncü 
maddede kurulduğu bildirilen deniz
yolları işletmesi umum müdürlüğü ve 
devlet limanları işletmesi umum mü -
düdüğü gibi teşekküllerin henüz de
nizbankın mevcudiyetine ait bir ka -
nun varken nasıl teşekkül ettiğini sor
muştur. 

Büdçe encüme~i raportörü B. Sırrı 
Day verdiği cevapta, muhabere ve 
münakale isminin uzunluğu dolayısiy
le ve hükümetle mutabık kalarak yal-

(Sonu 7 inci sayfada) 

Münakale ve Muhabere Vekili
miz B. Ali Çetinkaya mecliste 

beyanatta bulunurken 

Fransız Hariciye Nazırı diyor ki: 

Türk- Fransız anlasm sı 
> 

ve Sancak meselesi 
yakında neticelenecek 
Paris, 27 a.a. - Havas Ajansı tebliğ ediyor: Nazırlar meclisi, 

bu sabah saat 10 da toplanmıştır- Toplantı sonunda, B. Sarraut 
gazetecilere aşağıdaki tebliği okumuştur: 
"-Nazırlar meclisinin bugünkü toplantısı tamamiyle Hariciye 

Nazırı 8. Bone"nin harici siyaset hakkında yaptığı umumi beya. 
nata tahsis edilmiıtir. ( Sonu J üncü sayfada ) 
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ULUS 

Milli demiryo/u işletme siyasetimiz 
28- 5- 1939 -----------------------------------------------------------= 

Altın kararnamesi Adliyede Yeni maarif müfettişleri terfiler. 
Tôrife prensi erinden 

eşya tôrife eri 
ıslôhatı ve ne iceleri 

- 5 inci büyük kurultaya giderken -
Yazan: Ali Rıza EREM: (Çoruh Mebusu) 

Yurt i~inde ahm ve Bu hafla bütün 

safım s'erbest o cak 1 m · f etli~ler f oplanıyor 
lcra Vekilleri heyeti türk parası Mnarif Vekilliğince müfettişlik kad 

Hakimler ve Müddeiumumiler 
arasında terfi edenlerin lam listesi 

Dünkü nüshamızda hakimler ve müddeiumumiler arasında ya
pılan terfileri yazmıştık. Terfi liıteıine bugün de devam edi· 
yoruz: 

"Ferdi mesai ve faaliyeti esas tut • bük demir ve çelik fabrikası)nın istih
makla beraber, mumkun olduğu kadar 

kıymetini koruma kararnamesine ek rosundaki açıklara yeniden tayinler 
olmak üzere yeni iki kararname ka - yapılmıştır. Yüksek öğretim şube mü
bul etmiştir. Birinci kararname ile dürü Muhsin Binal, Vefa lisesi müdü
sikke ve külçe halinde olduğu gibi rü Osman Horasanlı, Ankara lisesi 
hurda ve n.. ~~ bir halde bulunan Fizik öğretmeni Arif Öğet, ilk öğre
platin, altın ve güm~·:in yurt dışına tim şube müdürü HayruUah Örs, Tek 
çıkarılması menolunmotktaaıı.·. Yol nik öğretim şube müdürü Ferit Sa -
cuların şahsi ziynet olarak daima ta - ner, Gazi Enstitüsü tarih muallimi 
şıdıkJarı kıymetli madenlerden ma - Cemil Boran, Antalya lisesi müdürü 
mul olanlar bu kayıttan istisna edil - Süleyman Demir, Samsun Maarif mü
mektedir. Şahsi ziynet olarak daima dürü Muhittin Akdik, İzmir kız lise -
taşınması, mümkün olan kıymet - si direktörü Necmettin Onan bu yeni 
li madenlerden yapılmış eşyadan mem kadroya alınmışlardır. 

40 l~raya terli edenler umumiliğine terfian o yer müddeiu· 
Kayseri azalığına terfian Kasaba mumisi Yalçın Dağlar, Balya müddei• 

ceza hakimi Özdemir Tüzer, Rize a - umumiliğine terfian o yer müddeiu· 
zalığına terfian Erzinchn aza muavini mumisi Naci Benli, Darende müddei • 
Süleyman Ağca, Elazığ azalığına ter- umumiliğine terfian o yer müddeiu· 
fian o yer aza muavini Şevki Gürtürk. mumisi Bahri Kurban, Kağız~ müd
Gümüşhane sulh hakimliğine terfian deiumumiliğine terfian o yer milddei .. 
o yer aza muavini Osman Kayam, İz· umumisi Hakkı Alaca, Ayancık mad
nik sulh hakimliğine terfian İstanbul deiumumiliğine terfian o yer mflddei • 
icra memuru Ekrem Yasa An, Söğüt umumisi Abdülhamit Akçay, Oltu 
hukuk hakimliğine terfian 0 yer H. müddeiumumiliğine terfian o yer 
hakimi Ali Riza Özonur, Manisa sulh müddeiumumisi Ziya Yakut, Ankara 
hakimliğine terfian o yer sulh haki _ müddeiumumi muavinliğine terfian o 
mi İb~ahim Güngör, Beypazarı hukuk yer müddeiumumi muavini Mehmet A· 
hakimliğine terfian oy yer hukuk hi- li Okhan, Fethiye müddeiumumllill • 

az zaman ıçinde ( Mıl/i refaha ), sal maliyetini ucuzlatmak, ve Divrik 
( Yurdu bayındırlığa ) eriştirmek maden cevherinin Karabük fabrikasın-
için, umumi ve yuksek mcnfaatlerid d · k "b" "k 
gerektırd gi işlerde, hele ekonomik a ~şlen~es!ni kolaylatma . gı_ ı ı tı-
sahada, devleti haklı surette ilgilen sadı ve mıllı maksatlarla, Dıvrık - Ka
dirmek başlıca csaslarımızdandır .... , rabük arasında yapılacak demir ma -

• ( C. H . P. Progr~l1ll 5 - Ç) den cevheri nakliyatı için, bu sene ay-
Devletcılık vasfımızı tespıt eden, , rıca o/o 30 daha tenzilat yapılarak ton 

Partı ~~ogramımızın, bu maddesinden kilometresi 0.70 kuruşa (yani 28 para
dırektıfını alan milli demiryol işlet - ya) indirilmiştir. Ki bu had u • 
me . d . b d Ik" ' mumı 

ı are ı :. un an ~~.e _ ı ~a~ımızın vasati ton kilometre maliyetinin yarı_ 
~ ında_ da ışaret ettıgımız gıbı; asga- sından da aşağıdır .. 

leket dışına fazla çıkarmak sUl"etiyle Mevcut Vekillik müfettişleri ile bu 
kıymetli maden kaçakçılığı yaptıkla - kere tayinleri yapılanlar bir ihtisas 
rı ihbar olunan yolcuların Üzerleri ve proğramına göre tavzif edilecekler -
eşyaları gümrüklerimizde araştırıla - dir. Bu hafta içinde bütün müfettiş -
caktır. Bu yolcuların beraberlerinde ler Ankarada toplanacak ve teftiş işle 
memleket dışına çıkarmak istedikle - ri hakkında kendilerine direktifler 
ri kıymetli madenlerden mamul ziy - verilecektir. 

rı haddı ke~~i bünycsi?i z~yıfla~nıa- 3 - Maden kömürü nakliyatı da be
mak .sı.nırı _ıçınde hangı tarıfelen~de her ton kilometresi ı kuruşa taşın _ 
ne gıbı ıslahat ve ~e. nispette tenzılat ma~tadır. Bu da, Almanya'daki kömür 
yaparsa, ~u devletçıhk vasfımızın esa- tarı fesinden 3 10 derecesinde daha u-
sını te kıl eden, (mümkün olduğu ka- cuzdur. 

0 

dar az zaman içinde (milli refaha), 
(yurdu bayındırlığa) eriştirmek] sa -
vaşına azami hizmet ve yardımı yapa
bilir? Meselesini karşısına aldı .. 

••• 
B - Memleketin, halkın ticari ge -

lişme savaşına azami yardım için: 

"İhracat işlerini önemli milli işlerden 
ve dış ticaretin duzenlenmesini en bu -
yuk ekonomi odevlerindcn sayarız. 
Milli mahsullerımizin surumiınu kolay . 
la~tırmak, unlerini, ıohretlcrini koru -
mak ve ihraçlannı sağlamak ... 

Karşısına aldığı bu mesele, hiç ko -
lay değil, çok karışık, çok zor bir işti.. 
Kendisi henüz çok genç ve tecrübe • 
aizdi .. Bugün bile milli demiryolculu
ğumuz henüz 12 yaşını bile bitirme -
miştir. 

Bu vaziyette, büyük bir milli imti -
han karşısında bulunduğunun ağırlı -
ğını hissediyordu. 

Bu imtihanın mümeyyizleri, yaşlan 
bir asırı geçmiş, bünyeleri bir asırlık 
demiryolu bilgi ve görgüsiyle dolgun
laşmış ve olgunlaşmış ve bu bakımdan 
bize büyük babalık edecek çap ve çalı
mını takınmış olan başka memleketle
rin mağrur demiryolculuk alemi idi ... 

O mümeyyizler, adeta, sen bu işi ya
pamazsın.. Bu işteki bilgin ek az .. 
Tecrüben hiç yok .. Bunlar sar. işidir, 
teknik işidir. Senin aklın bun rmez .. 
Diyorlardı ..• 

İşte tiirk demiryolcuları, l 
mansız ve insafsız bir pro 
yağmuru altında, bilgi ve tecr 
ne mağrur bir imtihan heyeti 
zuruna; kendisinin yegane se :ayesi, 
yegane enerji kaynağı olan (n 1i gu
ruru) ile çıktı ..• 

Ben ne yapmalıyım ki, hem wlet -
cilik vasfımızın yurdu imara, m eti re 
faha kavuşturacak prensipinir. tahak
kukuna azami yardım yapmış; h m de 
kendi bünyemi gürbüzleştirm ola -
yım? Sualinin cevabını arama a ko -
yuldu •. 

Atatürk inkılabının bu fedaki ço -
cuklan da, bu işte, daima mill lava
nın i patına davet edilmiş olma eye
canını yüreklerinde milli bir ate ola
rak yalnız ondan kuvet ve kudret ala
rak çalıştılar ve başardılar .. 

••• 
Bunu şu sıra ile birer tablo ha nde 

arza çalışacağız: 
1 - Mümkün olduğu kadar , za -

man içinde milleti refaha erişt nnek 
savaşına hizmet ve yardım saha nda 
yapılan işler; 

2 - Mümkün olduğu kadar za-
man içinde milleti refaha erişt mek 
savaşına hizmet ve yardım sah s nda 
yapılan işler; 

Bunu da ilçe ayıracağız: 
A - Memleketin sanayileşme va-

tı . 

B - Ticari gelişmesi. 
C - Zirai kalkınması. 
Sahalarında yapılan tarife ısı ve 

tenzil tedbirleri. 
••• 

l - Memleketin bayındırlaşm a • 
vaşına hizmet ve yardım için: 

a - Yurdumuzu mümkün o ğu 

(C. 11. P. Program 17) 

Parti programımızdaki bu ulusal ih
racat mallarımızın sürümünü ve ihra
cını kolaylaştırmak prensipinin ta
hakkukuna yardım işi ihraç malları -
m~zın (yüklendiği istasyonlar)la ih -
raç limanlarımız (indirildiği istasyon
lar) arasındaki (nakil ücreti); ve bir 
de (hamallık), (rıhtım), (iskele) ve 
(liman ücretleri bakımından tetkik e
dilmiştir .•• 

1 - Nakil ücreti bakımından: 
(Kuru üzüm) ve (incir), (nebati 

yağlar), (meyan kökü), (palamut), 
(çam kabuğu) ve (küspeler) ... gibi baş 
lıca ihracat mahsullerimizin nakil ta
rifeleri % 70 derecesinde tenzil edil -
miştir .. 

Gene ihraç mahsullerimizden arpa, 
çavdar ve yulaf, meri zahire ve hubu
bat tarifesinden '1o 30 daha ucuza ve 
ihraç limanlarına taşınmaktadır. 

2 - Hamallık, rıhtım ve iskele üc -
retleri bakımından: 

Gene ihraç mallarımıza mahsus ol -
mak üzere Haydarpaşa ve Derince Ji -
manlarından demiryollar ideresince, 
alınmakta olan - maline göre 20-200 
kuruş arasındaki - rıhtım ve iskele 
ücretleri % 50 tenzil edilmiştir. (938) 
de .• 

Sonra, gene (Haydarpaşa) ve (De -
rince) limanlarından hem eşya tonu, 
hem de vapurun rejister tonu üzerin -
den alınmakta olan - kesirsiz ton ba
şına 5 kuruş - (palamar ıicreti) % 50 
tenzil ediJmiştir. 

Sonra Sirkeci garında, şirket zama
nında alınan ton başına 80 - 120 kuruş 
hamallık ücreti 27 kuruşa indirilmiş 

ve bütün istasyonlardaki ücret müsa
vi kılınmıştır. 

Bu tedbirler ayni zamanda, Parti 
programımızın 19 uncu maddesindeki 
" ..... liman. rıhtım, iskele ve hamallık 
tarifeleri ustünde dikkatle durulacak
tır." Prensi pinin do tatbik edilmiş ol
duğunu göstermektedir. Bu tedbirle -
rin, ihraç ma/Jarımızın maliyeti ve 
beynelmilel piyasada satış fiyatı üze -
rinde yaptığı ve yapacağı müspet te -
sir güçüksenmiyecek bir ehemiyette
dir. 

••• 
C - Zirai kalkınma savaşına hizmet 

ve yardım için: 
(Sonu 5 inci sayfada) 

net eşyası içtimai mevkilerine naza - kimi Nazmi Tugayhan, Kızıcahamam ne terfian o yer milddeiuf!1umili Zlllı
hakimliğine terfian 0 yer hakimi Ab- tü Özalp, Diyarbakır müddebnmımt 
dullah Üner, Adana icra muavini hi _ muavinliğine terfian o yer müddeiu -
kimliğine terfian 0 yer icra muavini mumi muavini Sıtkı Güney, ll'Olbof 
hakimi Sıdkı Akyazan, İzmir sulh müddeiumumiliğine terfian o yer mild 
hakimliğine terfian 0 yer sulh hakimi deiumumisi İsmail Çağal, Sandıklı 
Ziya Yalçınkaya Acıpayam hukuk h3 müddeiumumiliğine terfian o yer miid 
kimliğine terfian 0 yer hukuk hakimi deiumumisi Kemal Akülke, lliUa 
Hamdi Mataracıoğlu, Araç ceza ha _ müddeiumumiliğine terfian o yer mild 
kimliğine terfian o yer ceza hakimi deiumumisi Mitat Düven, Kırbpç 
Hilmi Ünal, sorgu hakimliğine terfian m~ddeiu~~miliğine ~er~~an o yer müd 
o yer ceza hakimi Remzi Çiftçi, Bu_ de.~um~mısı ~~~~ Goncu,. Vakfıkebir 
lancık sulh hakimliğine terfian 0 muddeıumumılıgıne terfıan o 7t1r 
sulh hakimi Ali Atay, Şirvan sulh y~~ müddeiumumisi İhsan İnğir, Ktltahya 
kimliğine terfian 0 yer sulh hakimi sulh hakimliğine Taıköprü ceza blkl· 
Tacettin Akı, Konya sorgu hakimli _ mi Nedim Özten, Balıkesir adhlma 
ğine terfian o yer sorgu hakimi Nail Muğla müddeiumumi muavini llalatı
Bilen, Ankara sulh hakimliğine terfi· ya balığına Nevıehir eski müddelu. 
a~ o yer sulh hıi~imi Osman Selçuk, mumi muavini İsmail Na,maa, 
Dıyarbakır azalı gına terfian Malatya Nevıehir balığına Çine müddeiu .. 
sulh hakimi Kemal Konyak, Şarkııla 

ran fazla bulunduğu takdirde fazlası
nın ihracına müsaade edilmiyeceği 

gibi yapılan tahkikat neticesinde ka -
çakçılık kastları tahakkuk edenler 
hakkında aynca kanuni takibat yapı -
lacaktır. Aynı kararname altın, gü -
müş ve platin hakkında Cümhuriyet 
merkez bankasına verilen salahiyet -
led ipka etmekte, altın, gümüş ve 
pHitinin memleket dahilinde alım ve 
satımını serbest bırakmaktadır. 

Külüpanelerin f ihrisl 
ve kataloğu yapıhyor 

Maarif Vekilliği bütün Türkiye'de
ki resmi kütüpanelerde bulunan kitap 
ları tcsbit ve kaydettirdikten sonra 
bunların listelerini neşretmek kararı-
nı vermiştir. Hemen yarım asırdan be 
ri bu mevzuda irfan varlığımızı bir a
rada gösteren ve ilim araştırmaları ya 

Muvaridatına •erbe•t döviz 
vereceğimiz memleketler 

İkinci kararname ile muvaridatına 
serbest döviz verdiğimiz memleketler 
Maliye vekaletince itan olunacaktır. 

Amerika Birleşik devletlerine satılan 
mal badellerinden mütahassil döviz -
ler de Cümhuriyet Merkez Bankasına 
satılacak ve bunların ayn bir hesabı 

tutulacaktır. 

pacaklara rehberlik vazifesini göre -
cek olan toplu bir eserden mahrum 
bulunuyorduk. Memleketimizde gün -
den güne artan ilim adamlarının ve il-
mi çalışmaların muhtaç olduğu böyle 
bir rehberi hazırlamakla Maarif ve -
kile;i kültür sahasındaki mühim va -
zifelerinden birini yapmıya girişimiş 
bulunuyor. 

hakimliğine terfian 0 yer hakimi Ri _ mumisi Abdillkadir Bayrun, İstanbul 
fat Çidem, Samsun icra memurluğuna sulh hikimliğine Gerede müddeiuma
terfian o yer icra memuru Şerafettin misi Şevket Teoman, İstanbul IOl'p 

Altan, Muş sorgu hakimliğine terfian hikimliğine Bursa müddeiumumi mu
o yer sorgu hakimi Mürşit İlker, Göl- avini Hüsnü Aydınlı, İstanbul alır 
pazarı sulh.hakimliğine terfian o yer ceza izahğına Kars müddeiumamlll 
sulh hakimi Nevzat Kıvılcımer, Geb-

Maliye vekaleti bu kararnameye is
tinaden muvaridatına serbest döviz 
verdiğimiz memleketleri tesbit ve i· 
15.n etmiştir. Bu memleketler Mısır, 

Filistin, Suriye, Malta ve Kıbrıstır. 

Köylü i~in ucuz elbise 

Sümerbank köylülerimizin giyecek 
ihtiyacını ucuz bir şekilde karşılıya
rak onları ihtikarın elinden kurtar
mak maksadiylc ötedenberi yapmak -
ta olduğu tetkikleri muvaffakiyetle 
sona erdirmiş ve hazırlattığı köylü el 
biselerini yerli mallar pazarında sa-. 
tışa çıkarmıştır. 

Sümerbank fabrikalarının halis 

yünden imal ettiği şayak ve kumaşlar
dan her boya göre dikilmiş çok daya
nıklı ve temiz elbiseler takımı 360 ku· 
ruşla 700 kuruş arasında satılmakta -
dır. Ayrıca vücuda geti miş olan 
köylü dairesinde Kayseri bezinden 
mintanlar 56 kuruş, Kayseri ve Na-
zilli kaput bezinden don ve gömlek
ler 45 kuruş, tire çoraplar 12,5 kuruş 

halis Fesane yününden kasketler 30, 

35 kuruş, Beykoz fabrikasında yapı -
lan kunduralar 190 ve fotinler 290 

kuruş fiyatla satılmaktadır. Kar endi
şesi gözetilmeden sırf milli bir dava
ya hizmet için girişilmiş olan bu gü -
zel teşebbüsü köylülerimizin lliyık ol
duğu alaka ile karşılıyacaklarına hiç 
şüphe yoktur. 

Bu yerinde ve hayırlı düşünceyi en 
çok bir sene içinde tahakkuk ettirmek 
için icabeden tertibatın alınmasına 

başlanmıştır. 

Kütüpanelerdeki türkçe, arapça ve 
farsça kitapların fihristleri, ayrı ayrı 
yeniden tanzim ettirilerek bir seri ha
linde bastırılacaktır. Bu fihristler 
Türk harflerinin kabulünden önce ya
zılmış ve basılmış bütün eserleri ihti
va edecektir. 

ze müddeiumumiliğine terfian 0 yer Süreyya Şarman, Karaman hukuk h&-
müddeiumumisi Ratip Seliçi, Aydın kimliğine Bergama müddeiumumi 11111 

müddeiumumi muavinliğine terfian o- avini Cevdet Karaağaç, Ankara dca
yer müddeiumumi muavini Radi A - ret ınahkemeai balığına Ankara 1111-
kay, Gürün müddeiumumi muavinli - ye lzaaı Klmil Gürçay, Ankara mltc1-
ğine terfian oy er müddeiumumi mu -
avini Fazlı Onat. Gaziantcı>_Azalı2.ına deiumumt muavinliğine Ankara lalli 

:D1lTI1n1'1nl'tiıtlc armnnlıımncırmuş

terek bir endeksi de ayrıca neşroluna 
caktır. 

terfian Karaisali müddeiumumisi Tur naımm nam HKyoy, 'KYlKara m 

Bugünkü kütüpaneler tasnif heye -
ti tarafından yapılmakta olan mesai 
devam etmekle beraber "Türkiye kü
tüpanelerinin mufassal yazmalar ka -
taloğunu vücuda getirmek" gayesine 

ğut Süelkan, Konya müddeiumumt umumi muavinliğine Ankara sulh b&
muavinliğine terfian o yer müddeiu - kimi Fuat Börekçi, İstanbul mUddel• 
mumi muavini Alimet .Eteoğlu, Anıca- umumi muavinliğine Çatalca milddel
ra müddeiumumi muavinliğine terfi - umumisi Kemalettin Kemal. 
an o yer müddeiumumi muavini Av -
ni Onat. 

tevcih olunacaktır. Bu katalogun baş- .. Küt~hya a:alığın~ ~erfia~ Isparta 
lanmış olan tarih kısmının da en kısa muddeıu~u~.ı m~avını _Çetın ~r?~!ı, 
bir müddet içinde bitirilmesine çalı - Kırklarelı muddeıumumı muavınlıgı -
şılacaktır. ne terfian o yer müddeiumumi mua -

. . b 1 . vini Cevdet Özkan, Boyabat müddei -
Bu katalog ılım şu e erme, krono - "l"ğ" f" "'dd . 
·• f"k b" 'f b' umumı ı ıne ter ıan o yer mu eıu _ 

loJık ve Jeogra ı ır tasnı e ta ı tu- • . K d . Ö . Af ""dd . • 
1 1 

. mumısı a rı zın, yon mu eıu _ 
tulmak suretıy e ya nız yazmaları ıh- • • ı· w. f" Ha b 1 

mumı muavın ıgıne ter ıan yre o u 
tiva edecek ve bunlardan basılmış olan ""dd · · . H d. n· A . mu eıumumısı am ı ınçer, n-
ların muhtelıf tabılan hakkında her ka a ""dd · • · ı·ğ· t • • . . r mu eıumumı muavın ı ıne er -
maddede aynca tavsıfı ızahat venle - fı"an u""dd · i a · · Z'h · . m eı umum mu vını ı nı 

cektır. Betil, Gemlik müddeiumumiliğine ter-
Hazırlanacak fihristlerin ne yolda fian o yer müddeiumumisi Fuat Nuri 

tanzim ve tasnif edileceği ve bu işle- Özay, Sivrihisar müddeiumumiliğine 
ri takip ve kontrol edecek merkezi bir terfian o yer müddeiumumisi Yılmaz 
büronun çalışma tarzının tesbiti için Ertekin, Yusufeli müddeiumumiliği _ 
mufassal bir çalışma proğramı hazır - ne terfian o yer müddeiumumisi Şakir 
lamak üzere İstanbul'da kütüpaneler Öncül, İstanbul müddeiumumi mua • 
Tasnif Heyeti reisi Mehmet Ali Ayni vinliğine terfian o yer müddeiumumi 
ile Topkapı saı:ıayı müzesi direktörü muavini Refik Bülbül, Ordu müddei -
Tahsin Öz, basma yazı ve resimleri umumi muavinliğine terfian o yer müd 
derleme direktörü Selim Gerçek ve deiumumi muavini Kamil Boran, Ma
üniversite kütüpanesi direktörü Feh - nisa müddeiumumi muavinliğine ter -
mi Karatay'dan müteşekkil bir heyet fian o yer müddeiumumi muavini 
işe başlamıştır. Memduh Bal~mir, Pınarbaşı müddei -

(Sonu yarm) 

Tıbbi konferans 
Dr. Mahmut Sabit Akalın tarafın • 

dan - Anadolu Flobotomları - hakkua
da 29 Mayıs 939 pazartesi günü uat 
17.30 da Merkez Hıfzıssıha müeueu
si konferans salonunda Tıbbi bir kon
ferans verilecektir. 

Amerika iıtiklali yıldönüm& 
pullan 

Amerika Birleıik devletleri isti~ 
linin yüz ellinci yıldönümü milnue
betiyle posta, telgraf ve telefon ida
resi tarafından çıkarılacak olan Ame
rika serisi pulları nümuneleri belden
mektedir. Nümuneler geldikten ve • 
sasa uygunluğu kabul edildikten ~ 
ra derhal basılmağa başlanacaktır • 

kadar çabuk dilnyanın en mamur 
Jeketleri seviyesine çıkarmak ü1 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııı 

nün tahakkukuna yardım maksa 
milli demiryollar idaresi, burada 
birer sayılması uzun sürecek her 

Sulh ve harba dair! 
lngiliz başvekili B. Çembcrleyn 

lskoçya'da söylediği bir nutukta 
demiş ki : 

inşa malzemesi tarifelerinde m 
tenzilata ilaveten % 10 : 30 ar nda 
yeni bir tenzile mal olan yeni bir ı .ıa-
hat yapmıştır.. - Bizim gayemiz sulhu pamuk 

dense yazının tersi dönmÜ§ .,, 

Ankara'daki neıriyat serriai, 
gerçekten, bir hafta daha açık 

kalacağına ve verilen haber doğ
ru olduğuna göre acaba hangi 
yazının tersi dönmüttür ? 

Faydalı 

devam 

yağmurlar 

ediyor 
b - İnşaat işlerinde çalışacak ame- ipliği ile bağlamak değildir. 

lelerin, iş ve imar yerlerine kolay u- Dün tehrimizde hava bulutlu w 
Gerçektir. Birçok miiletlerin bi- d · h" 1 d. cuz gitmelerini ve dolayısiyle • ele sını 19 mayısta çıkar ığı Okul - siıtten ze ır en ı. hafif rüzgirlı geçmiştir. En dtlfWıc 

Baslıklardaki yanlı~lar! 

ücretlerini ucuzlatmak gibi içtima ve ribirlerinin başına çorap ormeğc spor mecmuasiyle bir mektup Bir gün haber alıyoruz: bir ai- Gazete baılıklarına musallat ıuhunet 10, en yüksek suhunet de 22 
bayındırsa] maksatla amele grupl uğraştıkları bu sırada sulhu bağlı- gönderdi. Mecmuaya tefekkür e- le yoğurttan zehirlendi. olan dil yanlıtı haıtalığı devam e- derece olarak kaydedilmiştir. 
mahsus% 70 tenzilatlı tarifeler t yacak ipligwi nerede bulacagwız? derim. Mektuptan ve mektuba i- d" E lk" ı Yurtta hava Trakya, Ege, Kocaeli ıyor. ve ı ıünkü &tanbul ga-
ed ilmektedir. Zavallı sulh! Yı/lardanberi in- litik gazete kupüründen anlatı- Bir ba~ka gün öğretıiyoruz: ve Orta Anadolu, Karadeniz kı11rtla-

2 M "11 · f ı k 1 d zetelerinden birisinin ilk sayfa· r - ı etın re aha eriştirilme a- ıyor i atanbul gazetelerin en bir ana kız, satın aldıklan böre- rında mevzii yagwı,.lı, diğer bölgelerde 
d sanların elinden neler, neler çekmi- b" d k" b J kl d b" · · ·· l :ır va<ıın an: ırisi bu mecmuanın yazılarından ği yiyerek zehirlendiler. sın a 1 •§ 1 ar an ınaı JOY e bulutlu geçmiştir. 

4 - Memleketin sanayile:şme a- yor? O biçare, ve resimlerinden bir kısmını, ol- idi : 24 saat içindeki yağışların metre 
şır"I azami hizmet ve yardım için - Biz seni pamuk ipliği ile bağ- duğu gibi, sütunlarına geçirmiı Fakat, gittikçe, iıi azıtan bu " Şilt maçında Fener Süleyma- murabbaına bıraktıkları su miktarları 

Gerek (sanayileşme) programım ın Jıyacağızl ve nereden aldığını da ıöylemeğe zehiri önlemeliyiz: o nesnenin niyeyi kaznndı.,, Uludağ ve M. Kernalpaşa'da 26, Gey-
tatbikine ve gerek onunla sıkı al sı da deseler sesini çıkarmaz. lüzum görınemiıtir. Aziz dostu- yeri, eczanelerdeki renkli camlar vede 18, Rizede 14, Amasyada 13, 
olan (maclenciHğimiz) in inkişafına Alemde bağlanacak o değildir. mun bu teklifsizliğe - haklı o- ile örtülü ve üzeri yazılı dolap- Bunda ifade edilmek iıtenilen Yozgat ve Çorumda ıı, Samsunda 10, 
hizmet ve yardım gibi iktısadi m.ak • O bağlanmadan da durur. Siz, ~u larak - canı sıkıldıg-ı anla•ılı- •ey, her halde, Fenerin Su~leyma- Ç t l B"l "k S 'd B satlarla: :ır " lar olmalıdrı. " a a ca, ı ecı ve apanca a 8, ur-

l _Her çeşitten bütün maden ev_ harp denilen azgın devi bağlıyacak yor. Fakat gazetecilik aleminde niye kulübünü değil, onunla yap- sa, Kütahya, Eskişehir ve Merzifon. 
bir urgan, yahut zincir bulabiliyor JI • T • d"" ' da 7 Turg ti T H ·cıa ııı: herleri için bir ton kiJometresi bir ku uzunca yı ar geçırmi§ olanlar bi- ersı onen yazı. tığı maçı kazanmıt olduğudur. • u u, avas ve opa .., 
musunuz? Ona bakın/ G l"k Al h" d 5 d" w 

ruşu geçmiyen tenzilli bir tarife ihdas lirler ki bir takım nrkadaılar a- "Söyliyenden dinliyen arif ge- em ı ve aşe ır e ve ıger ya-
ve tatbik edilmiştir ki Almanya'da da· T. 1. b 1 "f ld f Haber gazetesinin "Rasgele" ğıı gören yerlerde 1 - 4 kilogram by· 

raaında öy e aıı an asıla na- rek!,, diye bir sözümüz vardır. dedilm" t" 
h: hemen ayni ücret alınmaktadır. Eski bir adet! kil" eski bir adettir. sütununda §U fıkrayı okuduk : ıı ır. 
Hem de iş hacmi ve nakil kesafeti bize Acaba, Rüzgirlar doğu Anadoluda taldnt 
nazaran 19 kere daha fazla olduğu hal· Maarif Vekilliği beden terbi- Zehir! ikdam gazetesinde "neıriyat " Yazandan okuyan arif ge- diğer bölıelerde garptan en çok 7 
de... yesi direktörü dostum Vildan A- ıergisi bir hafta daha açıktır,, rek!,, diyebir söz daha mı icat metrekadar hızla eamittir. 

2 -Bo""yleolmasınaragm-en_(~~~~a--- .:._~·~·r~-~u·_·~~-a_n~a~,-~~~~-1~:=aw~ı·~~1·:~~s~~~----!·~~·:· ::...:~:.::'..::.:::.:...~:·!'~~~~·::.__~::.!.:::.::..:.::..!..::~~~~~~~~--~~~.!...----:_~----~~~~_..;lıll .. Y~ilkll.1eDlkılmiauıı:lıııh~u•n•etWl~e~~illlılN~aailliiılılıı"ıılıfll·,. ,. - ır ~n o uyoruz: ır aç ıti atlıklr bir yazı gördük. Her ne- etmeli ? 
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D 0 N Y A ~H A "B E R · L E R İ · 
"Müselles ittifak,, 

;,A 
ntant 

ve 

kordiyal 11 

. Soryetlerle iki garp demokrasi· 
•ı araamdaki .. .. 1 . ti . h goruıme erın kati ne· 

c:e.. akkmda henüz sarih malii· 
:~ Yoktur. İngiliz ve fransız kay
,: .~a~mdan gelen haberler, aovyet 
teı:ri~e uygun olan son İngiliz 
bild;,::•n Moskovaya verildiğini 
t f ekte ve bu teklifin sovyetler 
aramdan '--b ı·· .. hakk k tel"kk• ,.. u unu mu a 

tl ad 
1
• etmektedir. Bu tartlar al· 

na n T 1 gı ız • Fransız - Sovyet an-
•tmaıma bir . k" . 1 b k I emrıva ı nazany e 
• 1 maktadır. 

Bu t laJ.k· k 
1 

e ı belki doğrudur. Fa· 
,: _tunu unutmamak cerektir ki bu 
p "';'tmelerin baıladıgı gündenberi, 
da~, ve londra netice hakkında 
t•~ nikbinlik göstermiıtir. Hat· 
~ m ·ı· 1 rı ız ert Polonya'yı ve Ro-
>lıauya'yı ı · · · ı d • •eti arantı ıçı.n yapı an a-
cekl "!"~etlerin derhal kabul ede-

erını . 1 d" So )eti . zann.etmıf er ı. v-
mu:~ bu teklifi kabul etmeyip 
ıilt;e'~ teklifte bulunmaları, in
la be e hayret uyandırdı. Bunun
liiım rt";r, tu söylenebilir ki, gö-
1'11- e erın tnüsbet neticeye vardı-

-•aı ve h .b .. d. ticaJ. .. atta unun temının e ıa-

ıım ~oıt~rilmesi için ing'.liz .. efk~~ 
ta ~Yeaı Çemberleyn hükumetmı 
So •Yık etmiıtir. lnıiliz halkının 
m~e.tl~rle .. •eri bi~ anlaım•J'..a v_ar
lt°I" •çın ıoaterdiğı bu tehaluk, ın -

1 ~ 12 diplomasisini aovyetlerle yap· 
•gı .. 

t d~~zakerelerde zayıf bir vaziye-
~ Uf\lrıııüıtür. Bu tazyikin sebebi· 
ı·İ,·Çemberleyn'in Münih'te ve onu 
lr. a ıp eden aylar içinde so.-yetlere 

1 .arıı tô.lr.ip ettiği ıiyaaette aramak 
Aznndrr. Diktatörler Münih'ten 
:'tıra da tecavüzlerine devam edip 

e Çemberleyn aoldan geri dönmek 
;:.ecburiyetinde kalmca, İngiliz ef
al'IUınumiyesi, bu dönüıün çabuk 

Yapılmasında ıarar etmiıtir. 

.. ~u sebepledir ki lngiliz - Sovyet 
t"'tmelerinin kati neticesi bu da· 

kaya kadar ıarih olarak biline· 
m-ekle beraber, anlaımıya vanl· 
mak Üzere bulunulduğu ve yahut da 
vanldığı kabul edilebilir. Esasen 
&örüıınelere öyle tartlar altında 
L _ 1 
rıJ. " --:--~-- ı,.; ""ii!f.b~t neticeye va• 
•caımdan fÜphe edilemezdi. Bu 

m....,lede Almanya'run aldığı vazi • 
7 et. dilde.ate liı.7ÜdJr:. alman gazete
lerı, Sovyet • İngiliz görüımelerinın 
müabet neticeye varmasını kolay· 
!attıracak neıriyattan aakınmı§lar· 
dır. Sovyetler hakkmda daima ateı 
Piiaküren Hitler, son nutkunda bü
tün hiddetini lngiltere'ye tevcih et· 
mit, komünizm hakkında ı .. k bir 
kelime bile ıöylememiıtir. Fakat 
bu ihtira:& neticeye vuılmumın ö
b.üne geçenıemiıtir. 

İngiliz • Sovyet anlaımaaiyle 
harpten evet "antant kordiyal., adı 
~erilen lngiliz • Fransız - Rus itil& .. 
~1 ihya edilmiı oluyor. Tıpkı ltalya 
ıle Almanya arasındaki ittifakın 
İtnzasiyle, harpten eve), müıelleı 
ittifak adı verilen kombinezonun 
ca.nlandığı gibi. Filhakika ltalya • 
Almanya ittifakı iki taraflı görü
nüyor. Fakat hakikatte harpten e· 
ve! müselles ittifakı teıkil eden 
devletler kombinezonunun aynı· 
dır: Almanya, Avusturya, Maca· 
ristan ve ltalya. 

İnıiliz • Franaız • Sovyet kombi
hezonu da aşaiı yukarı, harpten e· 

Velki antant kordiyaldir. Yeni an· 
tant kordiya]in uzuvları eskisine 

Sovyef - İngiliz 

Fransız anlaıması 

Anlaşmanın 

esas 
hükümleri 

Paris, 27 a.a. - Matin gazetesinin 
Londra muhabiri, İngiltere • Fransa· 
Sovyetler Birliği anlaşması projesi 
hakkında iyi mcnbalardan aldığı kay
diyle aşağıdaki malumatı vermekte· 
dir: 

Üç devlet arasında yapılacak kar
şılıklı yardım pakti bahsinde Mosko
va'ya bildirilen Fransız • İngiliz tek
liflerinin esas hükmünü şu fıkra teş
kil ediyor : 

" Kendi iatikliline kar§ı mÜ· 
teveccih bir tehdide kendi si· 
lihlarının kuvetiyle mukavemet 
edecek olan her Avrupa mem· 
]eketi, Fransa, lngiltere ve Sov· 
yeller Birliğinden yardım talep 
etmek hakkını he.iz olacaktır. 
Bu üç devletten herhangi birisi 
bu di.vete icabet ettiği zaman 
diğer iki devlet de otomatik ıu
rette harekete geçecektir.,, 
Görüldüğü veçhile bu formül, na· 

zarıdikkate alınan üç taraflı anlaş· 
manın kar§ılıklı mahiyetini sarih su
rette tayin etmektedir. 

Bundan başka, İngiltere Sovyctlcr 
Birliğinin arzusunu tatmin için, Bal
tık devletlerini, yani Litvanya, Le
tonya, Estonya'yı sebepsiz her türlü 
tecavüze kar§ı garanti etmeğe hazır 

bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Holanda'nın ve İs
viçre'nin arazi tamamiyeti de Fransa 
ve İngiltere'nin garantisi altında bu· 
lunacaktır. Ancak, bunun için, bu iki 
bitaraf devletin, tehdit edildikleri 
takdirde, istiklalerini feda etmekten 
iseumumi bir muhasamaya karışmak 
riskini almaları !hım gelmektedir. 
Bundan başka bu iki bitaraf devletin 
kendi silıihı ile tecavüze karşı koyma
~a başlaması da icap eylemektedir. 

J ur gazetesinin Londra muhabiri 
de anlaşmanın akti tarihi hakkında 
au. malllmab ve.riv,.. ... 

Londra'daki umumi kanaat üç ta
raflı anlaşmanın parlamentonun pant
kot yortuları tatilinden dönmesinden 
yani 5 hazirandan evci imzalanacağı 
merkezindedir. Asker! müşaverelere i 
se haziran sonundan evci başlanacak
tır. 

Bilhassa ihtiyatlı yazılmış tekzibe 
rağmen İngiliz harbiye nazın Hor 
Beliıa'nın sonbahar manevraları sıra
sında Moskova'ya gideceği muhak
kak addedilmektedir. 

Çemberleyn'in kitabı 

ıcın 
.:. Sulh • • 

mücadele 
Londra, 27 a.a. - Çemberleyn, tem· 

muzda "sulh için mücadele" isimli 
kitabını ncşredecektir. Mumaileyh bu 
kitapta mayıs 1937 de iktidar mcvkii
ne geldiği günden itibaren nisan 1939 
da İngiliz • leh ittifakının akdi ile 
İngiltere hükümetinin siyaseti değiş

nazaran biribirine daha ııkı surette 
b 

tiği güne kadar beynelmilel sahada 
ağlıdır. Bu da yeni ıartların ica· sarfettiği gayretleri anlatacaktır. Kı-

bından doğan bir vaziyettir. sa bir mukaddimede Çemberleyn İn • 
Avrupa devletleri harpten eve!- giltere'nin biç bir devletin diğer dev· 

ki gibi gene iki zümreye aynlmıt !etlere kuvet kullanarak hakim olma • 
bulunuyorlar. sına müsaade etmiyeccğini teyit etmek 

Büyük harpten evel tedir. 
bu zümrelere ayrılma cereyanı, 

1872 senesinde baılamış ve ancak 

1907 senesinde tamamlanmııtı. 
Harpten evel beynelmilel münase· 

betlerin yirmi beş sene inkiıafm· 
dan sonra varılan neticeye zamanı .. 
mızda yirmi bet ay ıibi kıaa bir za· 

rnan içinde varılmı§tır. Sürat aann -
da Yaıamakta olduiumuzun yeni 
bir delili! .•• 

A. Ş. ESMER 

Büyük Kurultayın 
İstanbul Üyeleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Cüm· 

huriyet halk partisi büyük kurultayı
na İstanbul namına iştirik edecek o· 
lan Dr. Hayrullah Naci Moralı, B. 
Ferit Cemal ve Bn. Faide Esendal'· 
dan mil.rekkcp heyet bugünkil trenle 

Adliye ve Gümrük 
İnhisarlar vekilleri 

iıe baıladllar 
Adliye Vekaletine tayin edildiği 

haberini verdiğimiz Bolu mebusu B. 
Fethi Okyar dün sabah Vekalet bina
sına gelmiş ve Vekalet erkanının teb
riklerini kabul ederek yeni vazifesi· 
ne başlamıştır. 

İstanbul mebusu B. Rana Tar
han'ın istifasiyle Gümrük ve İnhi· 
sarlar Vekaletine tayin edilen Trab
zon mebusu B. Raif Karadeniz de dün 
sabah makamına gelerek vazifesine 
başlamış ve öğleden sonra geç vakte 
kadar vekSlet işleriyle meşgul olmuş
tur. Yukarıdaki resimler yeni Vekil· 
!erimizi i~ başladıktan sonra makam
larında östermektedir. 

Fransız Hariciye Nazın diyor ki: 

Türk- Fransız anlaşması 
ve Sancak meselesi 

yakında neticelenecek 
(Başı ı. incı sayfada) 1 

Havas ajansının bildirdiğine göre, 
hariciye nazırı B. Bonne, evelı Fran
sız • Sovyet müzakerelerinden bahset· 
miş ve İngiliz - fransız - sovyet anlaş 
masının akdi bahsinde Moskova hü • 
kümetine tevdi edilen fransız - ingi -
!iz müşterek tckliflorini kabine arka
daşlarına bildirmiştir. 

Cenevre' de 

B. Bone, ezcümle Türkiye ve Polon 
ya ile yapılmakta olan ve çok şayanı 
memnuniyet bir surette inkişaf etmek 
te bulunan müzakereler hakkında ar
kadaşlarına malfimat vermiş ve Fran -
sa ile Türkiye arasında bir anla~ma 
akdi v:c sancak mese lesinin halli hu -
suslanndaki fransız - türk görüşmele 

rinin pek yakında muvaffakiyetle ne · 
ticelenece ğini söylemiştir. 

Hariciye nazırı, bundan başka, en -
ternasyonal vaziyeti geniş bir surette 
hülasa etmiş ve günün muhtelif mese
lelerini derin surette tetkik eylemiş -
tir. 

Bu meyanda B. Bone, kabine arka -
daşlanna, Milletler Cemiyeti konse • 
yinin son toplantısı faali yeti hakkın

da ezcümle çin hiikümetinin talepleri. 
Aland adaları meselesi ve Danzig isi
ni tetkik eden üçler komitesinin gö -
rüşmeleri hususunda i'.l':ahat vermiştir. 

Nazırlar meclisi B. Bone'nin izaha
tını müttefikan tasvip etmiştir. 

Kıra! Karol 
Bükrcş, 27 a.a. - Kıral saat 20 de 

Bilkreşten ayrılmıştır. Nereye gitti -
ği belli değildir. 

SAMSUN'DA 

Bir mahkum id m 
edildi 

Kararı bir Bayan 

hôkim hülôsa etti 
Samsun (Hususi) - Ağır ceza 

mahkemesinin 10. 10. 939 tarihli kara
rının Büyük Millet Meclisince geçen 
hafta tasdik edilmesi üzerine Lltif 
adlı bir mahkQm bu hafta asılmak su
retiyle idam edilmiştir. 

Lltif, Bafra'nın bir köyündendir. 
929 tarihinde Demşek köyünden Ha • 
tip Ahmet kızı 16 yaşında güzel Hav· 
vay'ı seviyor. Yanına iki arkadaş alı
yor. Kızın köyüne gidiyorlar. Havva· 
ya rastlar rastlamaz hemen önünü ke
siyorlar. Arkasındaki küfenin ipleriy
le kızı sımsıkı bağlıyorlar ve kaçır • 
mağa teşebbüs ediyorlar. Bu ara kı -
zın anası yetişiyor, mani olmak isti -
yor, bir şey yapamıyacağını anlayınca 
ko1arak işi kızın babasına haber veri
yor. Adamcağız hemen yetişiyor, Ll • 
tif ve arkadaşlarının hareketine mani 
olmak istiyor. Fakat bu hadise •aval -
lı adamcağızın ve kızcağızın öldürül 
mesiyle netice1eniyor. Bu kanlı hadi
senin son sayfası da bu hafta mücri · 
min idamı ile kaparunış oldu. 

Mahkfun saathane meydanına geti • 
rildiği vakit eşine nadir rastlanılabi -
lecek bir itidal gösteriyordu. Karar 
hülasası kendisine Samsun Ağırceza 
mahkemesi azasından Bayan Sabriye 
Turgay tarafından hütasa edildikten 
sonra katip kararı okudu. Mahkfun 
hiç kımıldamaksızın dinliyordur. Kcn 
disine sorulan süale hiç bir vasiyeti 
olmadığı cevabını verdi ve : 

- Anam babam olsaydı zaten bu iş

ler başıma gelir miydi? .. demekle ik -
tifa etti. Karara tamamen inkiyat et • 
miş bir vaziyetteydi. Saat tam 2 de 
hüküm infaz edilirken mahkQm: 

- Hakkınızı beta! edin. Yaşasın 
Cümhuriyet. diye haykırdı. 

Vedat Ürfi 
........................................ ':. 

Unutmıyalım ki : 
Yurtta ana, baba sevgi ve : 

şefkatinden mahrum yavrular 
ulusun yardım ve şefkatini bek· 
liyor. Çocuk Esirgeme Kuru • 
munun yardım elini uzatabil -
mesi için yılda bir lira verip ku
ruma üye yazılalım 1 

"'······································~ 

Bütün sulh 
Anlaşmanın 

anahtarı 

İngiltere - Türkiye 
iltif akında gö; ülüyor 

(Başı 1 ıncı say/ "da) 

nazırı Bone'nin yaptıkları beyanat 
Cenevre mahfillerinde milletler cemi· 
yetinin yeniden siyasi faaliyete avde
tinin mühim bir başlangıcı addedil -
mektedir. 

Bu beyanatta hazıı lanmakta olan 
anlaşmaların milletler c.emiyetine ka -
yıt ve tescil edileceğinin açıkça ifade 
olunması da milletler cemiyetine ye
niden siyasi vazifeler vermek ve mi -
sakın tatbikatını ihya etmek arzusuna 
atfolunuyor. 

Milletler cemiyeti mahafili bütün 
bu sulh anlaşmalarının anahtarını İn
giltere - Türkiye ittifakında bulmak
ta ve büyük devletler arasında mevkı 
alan Türkiye'yi sulh te1 azisine de
mokrat devletler lehine çeviren en 
mühim amil addetmektedir. 

Milli Şef İsmet lnönü'nü Lozan 
konferansında yakından tanımış olan 
bu mahafil Türkiyc'nin yeni politika
sında Türkiye Reisicümhurunun ku
vetli nüfuz nazarını görmektedir. 

Cenevre konseyinde 
Cenevre, 27 a.a. - Milletler Cemi -

yeti konseyi, bu sabah saat 11.30 da 
ilk aleni celsesini akdetmiş ve bu cel· 
se, yalnız ~inin talepleri hakkında ka
rar suretlerinin kabulüne tahsis olun
muştur. 

İstanbul • Berlin 

Hava seferleri ~ok 
yakında baıhyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Berlin· 

İstanbul hava seferlerinin bir hazi
randan itibaren başlıyacağı haber ve
rilmektedir. Bu husustaki bütün ha
zırlıklar tamamlanmıştır. Bu seferler 
Münakale ve Muhabere V ckl\lctinin 
tasvibiyle alman Lofthanza şirketiyle 
devlet bava yolları tarafından idare 
olunacaktır. Hattın Bcrlin'den İstan
bul'a kadar olan kısmını Lofthavza 
şirketi, İstanbul'dan Halcp'e kadar o
lan kısmını da devlet hava yolları te · 
min edecektir. Seferler her gün yapı
lacaktır. Bu suretle Türkiye hava yol
ları Berlin vasıtasiyle Avrupa'nın di· 
ğer hava merkezlerine bağlanmış ola
caktır. İleride Halcp"le Kabil arasın
da da seferler ihdas olunacaktır. 

B. Polifis İsi an bul' da 

Yunanistanın Paris Büyük 
El(isi Ankaraya gelecek 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Yuna 
nistan'ın Paris büyük elçisi B. Politia 
bugün Basarabya isimli Romanya va
puriyle Pireden İstanbul'a geldi. B. 
Politis. rıhtımda Yunanistan'ın Tür -
kiye elçisi ile İstanbul konsolosu ta • 
rafından karşılandı ve Parkotele git
ti, öğleden sonra da Boğaziçindc bir 
gezinti yaptı. 

Burada alakalı mahafilde söylen 

diğine göre, B. Politis bir Fransız 

şirketi ile hükümetimiz arasında mev· 
cut bir ihtilafın halli için temaslarda 
bulunmak üzere gelmiştir. Kendisi A
tina'dan ayrılmadan biraz evel yu
nan kıralı Majeste J orj tarafından 

kabul edilmiştir. B. Politis İstanbul ·ı 
da bir iki gün kaldıktan sonra Anka • 
raya gidecektir. 
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Türk • F ranıız müzakereleri 

Pariıten huıuıi kaydiyle neşrettiii 
bir haberde, büyük elçi Suat Davaz'ın 
Hariciye Nazırı Bonne ile mühim bir 
mülikatta bulundufiunu, sa11hiyettar 
franııı mahıfilinin temin ettiiine &öre 
türk • frınsız müzakerelerinin muvaffa
lr:iyetle neticelenmek ilzere olup bu hafta 
içinde imzalanmaıı muhttmel bulundu&u
nu yazıyor. 

Bu talebe sokakta 
bırakılmamalıdır. 

İKDAM 

Haklı değil mi? Sütununda, İstanbul
daki Kocaeli talebe yurdunun, malüm ol· 
mıyan bir sebeple kapandı~ ını, talebenin 
imtihan üstü açıkta kaldı&:ını yazıyor ve 
bu çocuklara viliyet, belediye, halkevi, 
üniversite veya maarifin, bir yer arayıp 
bulması lüzumunu hahrlatıyor. 

Y a·nlıt tahsil edilen vergiler 

İşaretler sütununda, mecliste mevzuu
bahs olan vergi haksı z lıkların\. yanlışlık
lar yüzünden meseli müruru .z amana uğ· 
rıyan vergilerin tahs il olunması mese!e
sini ele alıyor ve tahakkuk memudarının 
yanlış kayıtlarınt, yanlış bir tahsilin bir 
ihmalden ileri &elmesini ceza ile önle· 
mek lizım olduğunu söyledikten sonra, 
mükellefin etinden geldii:i kadar feda -
kirhk yapmasına mukabil onu yanlışlığa 
kurban olmak tehlikesinden ve korku
sundan kurtarmanın da devletin borcu ol
duğunu ilive ediyoi'. 

Almanya' da türk talebesi 

Hüseyın Cahit Yalçın, bu ba!Smakale -
de, nasyonal • sosyalizmin ırkçılık esası
na dayanan bir din olduiunu söyliyerek, 
yahudi düşmanlığını buna misal gösteri -
yor ve almanların ilim sahasında da böy
le ırk mülahazalarından mülhem olduk -
Jarını anlattıktan sonra, ilmi cihan!Sümul 
bir hakikat şeklinden çıkararak sırf şİ• 
malli ve alman yapan Almanya'ya gön
dereceıtimiz talebenin bundan ne istifa -
de edeceğini, oradan ne ıibi kanaatlerle 
ve ne &ibi imanlarla döneceğini soruyor. 

Balkanlardaki siyasi faaliyetler 

M. Zekeriya Sertel, bu makalede, türk 
- İngiliz ınll$mısından sonra Bertin ve 
Roma'nın anlaşmayı Balkan antantı fik· 
rine muhalif gösteren mütemadi neşri
yatını ele alarak, bu i ddiaların, totaliter
lerin Balkanlardaki mevkilerini ne ka -
dar kaybettiklerini gösterdiğini, Balkan 
devletlerini Türkiye ile İng-iltere aley -
hine çevirmek için yaptıklan teşebbüs
lerin bop çıktıfmı •ÖJ'lilyor ve G•feıı
ko'ııun Ankara'yı ziyaretinden .onra aulh 
ccpheıfnin daha kuvetlenecetini kay -
dedi yor. 

Müstakil grup 

Ankara muhabirinden aldıiı bir habe
re göre, mecliste teşekkül edecek müs .. 
ta'ııcil ırupun 21 hisı ve bir de lideri bu
lunacai:ı tahakkuk ettiiini, parti nizam ... 
namesinde bunun bir madde halinde yer 
aldıiını yazıyor. 

Maarifte aiatem 

Sabiha Zekeriya Sertel, aörüıler aütu
nunda, maırifimizde muhtelif aiatemle -
rin bir arada ıöıe çarpttiıru söylüyor ve 
bizim maarif ıiıtemimizin naıd olması 
lizım C'eldiiini miltalea ederek, terbiye -
de •iddet ve disiplinin ,iradni, yaratıcı 
kabiliyeti ıilindirden a:eçrnif, emirle yü
rüyen sürü yetittirdiiini, bizim ise, ıürü 
detil düıünen, yaratan inaan istediiimi -
zi söylüyor, evell metod ve sistemimizi 
tayin etmek lilzumuna iıaret ediyor. 

VAKİT 

Tenkit ve tahkikat 

11aretler sütununda, Sadri Ertem 
tenkidin ,kötünün yerine daha iyisini koy
mak, bozulanı dUzeltmek bakımındın bir 
vazife oldutunu, fakat bu iyinin ne oldu
iunu ebadiyle, imki.niyle tanımak, bil -
mek llıım &eldiiini söylüyor, devlet 
makanizması içinde ıikiyeti mucip oey -
ler buldutumuıu mevzuubahı ederek bu 
husuıta en kuvetli sözlerin başvekilin 
biıdç:e müzakereleri esnasında zeki &öz
lerinde okunduiunu ilive ederek diyor 
ki: 

" Fakat ııtırabı daima realistçe tetki
ki bilen Doktor Refik Saydam, imkinlar
la olmaıı istenilen arasındaki uçurumun 
ne oldu~unu izah. e~t.i. Devletin muhtaç 
olduğu ıle yapabıldııl §eylerin hududu ~ 
nu o kadar aarıhatle, vuzuhla tayin etti 
ki, onun dilinden eksiklerimizi dinlerken 
noku.nlırrmızın telifiaine doiru yapılan 
bir hamleyi de sezdim. Bu sadece bir te· 
ı~lli dciildir. kuvetli bir ümittir, çünkü 
bılmek yapmaktır. Yapaca&ımızı biliyo
ruz,, 

AKŞAM 

Hangi ecnebi dilini öğrenmeli 
ve öğretmeli 

Vi - NG (Aktamdan akşama) ıütunun
da, Millet Mecliıinde bahis mevzuu o -
lan hınci ecnebi dilin okutulması meıe -
lesini ele alarak, "yeni neslin yüzde ~u 
kadarına ıu dili, yüzde bu kadarına da bu 
dili öiretmcli,. fikrini ileri sürdükten son
ra bu usulün beynelmilel temasları art
tıracağını söylüyor. Ancak djkkat edile -
cek nokta: "yüzde niabeti neşriyatın: 
tefekkürün hür olduğu memleketlerin le
hine olmalıdır. Gençlere de bu.susr tekil
de tavsiye ederim. Propaıanda1ara ilet 
olmamıı lisanları ötrenıin1er,. diyor. 

SON POSTA 
Yeni bütçemiz 

(Söıün kıaaaı) ıütununda E. Talu, biid· 
çe mü.sakerele.ri üzerine nazarı dikkati 
celbederek, bunda hepimiz için alınacak 
ibret der&i ve duyulacak haz ve &Urur 
payı bulı.ınduiunu ıöylediktcn sonra, 
büdç.enin tevazununu ve bundan evelki 

•·•· Matbuat Servısı 

büdçelere nazaran daha kabank yck:ünu
na rağmen vatandaşlara yeni yü...ltler tah • 
mil etmediiini, bu bakımdan hükümeti .. 
mizin başka memleketlere nazaran bu va
tandaşların refahını daha fazla düşün -
düğünü tebarüı ett iriyor ve bUdçe hak
kında mecliste verilmiş; izahatın, ve pa
raların sureti sarfı hakkında ıösterilen 
hassasiyetin gönüllere inşi rah verdi i i 
ayrıca kaydederek yazısını şöyle bitiri -
yor: "Onu hazırlamış olanlara candan te
şekkür eder, onun muvaffakiyetle tatbi
kini temenni ederiz. 

Kuraklık 

Muhittiin Birgen, (her gün) sütunun
da, orta Anadoludaki kuraklığı mevzuu
bahı ederek, köylünün bir senelik mai -
şetini temine k.ifi buğdayı güçlükle ala
cağını kaydettikten sonra, devletin elin. 
deki stoklarının ihtiyacı miıkemmelen 
karşılıyaca ?." ını , bu noktadan endişeye ma
hal olmadıt1n1 söylüyor ve insanların, 
tehlikeye maruz bulunmamasına muka
biJ , memleketin büyük servet ini teşkil e
den hayvanların a c lı ğa mahkftm olduk .. 
larını hatırlatarak ,bu aclığın önüne ge ... 
cecek tedb irlerin ahnbasını , ilerisi için 
de daha tedbirli davranılma!ını tavs iye 
ediyor.,. 

HABER 
Belediyeden açıkta kalacak 
memurlar 

Af. DalkJJıç bu baıslrkh yazııındı, be
lediye kadrolarında kıımen iktısat ve 
kı!men de muhasebe müdürlükleri te... 
şekkülleri ne ait bir tensikat ıörülmek • 
te olduğunu yazdıktan sonra şu mütalea ... 
yı ileri sürüyor: " Evcli elimizdeki tee • 
rübeli hakkı müktesepli memurlar yerle
rinde tutulur, sonra k.i fi gelmediii tak ... 
dirde har içten vaki müracaatlar isif edi
lir. Belediye tenıikatı karşısında da böy
le bir emniyet müeyyidesinin açıkta kal
mak bedbahtlığ"ına u fi rıyacak memurla -
ra bağışlanmasını büyüklerimizden bek
liyoruz.,. 

SON TELGRAF 
Büyük kurultay açılırken 

Etem İzzet Benice bu makalesinde, 
kabinede iki V eki.lette vukua ıelen te -
beddüle işaret ettikten ve Milli Şefin ü
niversite balkonundan türk milletine irad 
ettiği nutuk ve mebus seçimi münasebeti
le ne1ir buyurdukları beyannamenin C. 
H. Partisi için yeni hız ve ümitlere im ... 
kin vermiş olduğunu yazdıktan sonra 
şciyle demektedir: "İnkılip mevkii iktı ... 
darının yeni hamlelerle daha olııuna ve 
daha hızlıya gittiği görülüyor.,. 

"' '"' '"""'"''! 
il Orf a Tedrisat Umum 

1 
Müdürü 

Yeni Orta Tedrisat Umum 
Müdürü B. Hayri Ardıı; 

Orta Öğretim Genel Direkiörlüğil
ne vekaletinde bulunan Bay Hayri 
Ardıç tarin edilmiştir. Hayri Ardıç 
Almanya'1a ihtisas tahsili yapmıştır. 
fnsan ve nebatlar anatomi ve fizyo .. 
lojisi ile biyoloji adında eserleri var
dır. Kendisi uzun müddet mualJim 
mektebi ve liselerde talim ve idare 
vazifelerinde bulunmuştur. 

1932 senesinde de Ankara erkek Ji. 
&esi müdürlüğünü ifa ettiği sıralarda 
Maarif V ckalcti Orta Tedrisat mua· 
metaı şubesi direktörlüğüne tayin e
dilmiş ve yedi scncdcnberi de bu va
zifeyi ifa etmekte bulunmuştur. Av
ni Yukaruç'un Çanakkale Saylavlığı
na intihabı dolayısiyle açılan orta öğ
retim genel direktörlüğüne vekalet 
etmekte idi. 

Ziyafette zehirlenen 
200 farmason 

Jackson "Misisipi" 27 a.a. - Mason 
cemiyetlerinden birinin içtimaından 
sonra soğuk bir büfede yemek yiyen 
200 c yakın farmason zehirlenmiş ve 
tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 32 
tanesi hastaneye nakledilmiştir. 

Büfede bilhassa jambon ve salata 
hazı;lanmıştı. Doktorlar zehirlenen 
!erde ptomain zehirinin tesirlerini 
görmüşlerdir. Toplantıda bulunanlar 
dan birinin ifadesine göre dans esna· 
sında bir kaç çift görülmiyen bir el 
ile vurulmuş gibi birden bire yere yu 
varlanmışlardır. 
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Muhtelif devletlerin 
müdafaa masrafları 

....... ..................................................................... 1 
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yapılan hesaplara ve elde 

edilen rakamlara gore 
1938 senesinde bütun dunyada 
yapılan askeri masraflar 3 mil
yar 400 milyon ingiliz lirasını 
bulmuştur. 

1937 deki askeri ması'aflar 
3 mılyar ingiliz lirası idi. 1913 
senesinde, dünya mılletlerinin 
askeri budceleri 300 milyon in
gılız lirasına çıktıgı zaman si -
ıaset adamları, bu silahlanma 
•arışının alabildiğine artma -
ıından adcat tcvahhiıı etmeie 
>aşlamışlardı. 

O zamanki 300 milyonluk 
llaıraflara nazaran bugün elde 
edılen rakamlara bakılacak o -
tursa, işin vehameti kendiliğin
ien meydana çıkar. 

Hem de, 1938 senesine ait o
lan yeni istatistikte bazı dev • 
!etlere ait rakamlar mevcut de
ğildir. Çünku bazı devletlerin 
askerlik için harcadıkları ve 
harcamakta oldukları paraların 
miktarından yabancılar haber
dar olmadıkları cibi kendi mil
letlerinin de bu masraflardan 
haberi yoktur. Fakat mutedil 
bir hesapla, bu devletlerin as • 
keri masrafları da bu istatisti
ğe ilive edilecek olursa, ver • 
mi$ olduğumuz bu rakam her 
halde hissedilir derecede arta • 
caktır. 

Askeri masraflarını teferru
ıtıylc bildifimiz devletlerden 
meseli Fransa. Hitler iktidara 
ıeldigi sene askerlik için 12 
milyar frank masraf yapmış • 
kc , 1939 senesinde 38 milyar 
frank para harcıyacaktır. Keza 
İngiltere'nin o zaman 39 mil • 
yon inciliz liralık askeri mas • 
rafı varken, daha geçenlerde 
1938 - 19311 askeri büdcesinin 
528 milyon lira olması kabul e
dilmi$tir. İngiltere'de mecburi 
ukerlik hizmetinin kabuliınden 
berı 25 milyon ingiliz lirasına 
daha ihtiyaç goriılmilştür. 

ff itler iktidarda iken, zik-
redeceğimiz devletler 

askeri masraflarını yüzde ola -
rak şu nispetlerde arttırmış • 
!ardır: 

Lehistan 
Macaristan 
Yugoslavya 
lsvicre 
Dammarka 
Eı;tonya 
Lctonya 
Litvanya 
Belçika 
Mısır 
Finlandiya 
Felemenk 
Yunanistan 

)'UZdC 4 
18 
25 
34 
54 
65 
67 

•• 75 
77 

.. 77 

.. o 

.. l 1 

.. l 2 

Bu listede, diğer devi 
mudafaa için yapmakta 
]arı fedakirlıklar zıkred 
mıı;tır. Bazı memlekt rin 
yapmıı olduklan askeri ıs • 
raflat nasıl artıyor, sadel:-e onu 
costermektedir. 
Eğer, dwıya devletleri a ke

ri masraflannı bu ıekildt a t -
tırmakta ve son derece f ı -
kirlık yapmakta devam e ecek 
olurlarsa i:ıin sonu nereye ia
racak? 

Acaba bizzat Avrupa 
ıcne ıiç yüz milyar harca 
ta devam edebilecek mi? 
buki bu ıene daha çok h 
yacaktır. Bu üç yüz milya ne 
ile ikmal edilecek 7 Yeni y ni 
istihsalat nerede? Harp sa yii 
o kadar korkunç meseleler 0-
nündedir ki, neticesi 1919 d n 
daha ağır basacaktır. Eğer 
ya, büyük bir gayretle ıulh i
dame ettirmiyecek olurııa u n 
miiddet ona hasret kalacak 

B iliyorum ki ıulhcu d 
Jetler hatti daha ıi 

den tehdit edilen huriyetle 
müdafaa etmek için tepe 
tırnağa kadar silahlanma :ı 
ıı:endilerini alamazlar. Hele 1 
cılte~e yeni tecavuzleri on e • 
mek için hiç bir fedakirlıl ~ 
içtinap etmiyor. Bu hare ı 
takdirle karşılanır. 

Zaten Avrupa büyük bir 
tiya dıiştü: işler kolayken 
resine bakıp da miıtecavizl te 
peden tırnaga kadar silihl 
dırmıyacaktı. Halbuki Avn: 
mütecavizin önüne barııçı 

sullerle geçmeğe çalıştı. 
Şımdi ısc mutecaviz kuvet • 

lenmiş, korkunç bir bal kesbet
miştir. Hatta bizi harp yayga -
rası ile tehdit bile ediyor. Fa
kat işler hep böyle sıirup git -
miyecektir. Zaten bu türliı ya
şamanın da imkanı yoktur, bu 
cebir hareketine bir nihayet 
vermek lazımdır. Hatta icap e
derse kuvete de müracaat et • 
melidir. Bu suretle hareket et -
meğe artık hak kazanıyoruz. 
Bundan başka boyle kuvetc baı 
vurarak mıitccavizi önlcmeğe 
çalışmanın da bir çok faydalı 
neticeleri vardır. Miıtecavizlcr, 
hayret edilecek bir ıiıratle in • 
kişaf etmekte olan mukavemet 
kuveti karşısında tereddudc 
düştuler. Tehdit altında bu}u : 
nan devletler tarafından cıddı 
olarak organize edilen kollek • 
tif bir mudafaa imkanı gorü -
nür cöriınmez. ilk defa olarak 
ricat ettiler. 

H arp tehlikesi uzaklaşıyor 
mu? O bizim kendi ku

runtumuz, kendi temennimiz: 
harp tehlikelerine karıı sicor -
ta yuzde kırka kadar duşmedi 
mi? 

Fakat, bununla beraber bü -
tün dünya bir sulh meselesi 
duşiınüyor. Biraz vakit )cazana
rak hakiki bir hal çaresine ça
ışıyor. 

Fakat ı;ulhcu devletler elle
·ine silah alıp da harpcı hukü
netlerin onunde durmakla ik -
ifa ederlerse, vaziyet gene 
:ehlikelidir. Şimdi her tarafta 
'meseleyi halledivermek" ar • 
rnsu o kadar kuvtli ki .. Bunun 
ulli ise harple olacaktır. Ar • 
tık maddeten de. manen de bu-
1un önüne geçilemiyecek cibi 
ıörümiyor. 
Sağlam bir sulh, ancak ku -

vetli bir milletler ittifakından 
çıkabilecektir. Gayesi mudafa
ıdan ibaret olan bir ittifak e • 
~er ceniş menfaat tesanüdüne 
dayanmazsa gene noksandır. 
lktısadi, mali ve paraya daya -
nan bir ittifak sulh için lazım 
olan ittifakın lüzumlu bir mü
temmimidir. 

Birlikte yaşıyabilmek ıçın. 
sulhcu devletlerin şimdi çalışa
cakları ı;ey, işte beyle bir itti
fak kurmaktır. Yalnız harbe 
çarpılmadan çabuk olmalı, ga
veye çabuk yetişmeliyiz. 

Fransa'da doğum 

azlığı 

Fransa'da bucün aile ba$ma 
vasati olarak iki çocuk dutıi -
yor. Halbuki 1830 da dort, 1750 
de beı çocuk dıişiıyordu. Nü -
fusun takarrürü için aile başına 
asgari üç çocuk düşmesi li • 
zımdır. 

1876 dan 1938 e kadar Fran
sa'da senelik çocuk doğum sa -
yııı 1.022.000 den 612.000 c ka
dar düşmüştür. Bu 612.000 nin 
de 40.000 tanesi Fra•sa'da ya -
şıyan yabancıların çocukları -
dır. Harbe kadar, Fransa'ya ya
pılan muhaceretler yüzünden 
fransız nufusunda zahiren bir 
durcunluk gôrülmiıştür. Fakat 
ıon &eneler zarfında Fransa'da
ki doğum azlığı çok bariz bir 
~ekil almıştır. 

1935 denberi, ölıim azlığına 
rağmen doğanların sayısı olen
lerin sayısından azdır. Ölenler 
doğanlardan 1938 senesinde 
35.000 kadar bir artış goıter -
miştir. Halbuki 1935 den sonra 
Fransa'da bilhassa çocuk ölü • 
mü yüzde 18 den yiızde altı bu
cuğa kadar düşmüştu. 
Fransız halkının yaşa göre 

aasıl terekküp ettiği hesap e -
dilecek olursa, bugiinkü fran • 
ıız nesli ile, onun yerini ala • 
cak olan nesil arasıncla vahim 
bir açık bulunduğu corülür. 

Meseli bugünkü annelerden 
her 1.000 sayıya karşı, ayni ya
şa celmek ı;artiylc kızlardan 
ancak 850 tanesi anne olacak· 
tır. Paris'te ise, bugiinkü 1.000 
annenin yerine bugunkü Paris 
kızlarından ancak 500 tanesi 

kaim olacaütır ki tam yarı ya
rıyadır. 
Eğer, doğum son senelerde

ki ritmini muhafaza ede
rek azalmakta devam eder -
ıe ayni nispette ölilm dahi a • 
za'ısa bile Fransa'da 1985 sene
sinde 127.000 çocuk doğacaktır. 
Fransız nufusu bugünkü sayı -
una nazaran 12 milyon dü&e • 
cektir. Bundan başka, bu "dıiş
kün" nüfus "ihtiyarlamış' ola
caktır. 

"Nüfus azlıima karşı milli 
birlik" bir hesap neşretmiştir. 
Bu hesap listesi ıudur. "milyon 
olarak": 

c ı:: 
llS llS 

"O ... "O .. c 
"' c 

u ;;;. u ;;. ı:: 
Ü llS .. - .. llS llS 

Ç, >.•ili ·-"' ~-3 llS "' t! ,.., .. 
193::i 10.2 .:!?.8 e . 
1955 6.5 23.2 9.6 
1985 2.6 15.9 11.2 

Fransa, şimdiye kadar da en 
çok ihtiyarları bulunan bir 
memleketti. 

Mukayeseler : Fransa'daki 
doğum azlığı cüzi bir hadise 
defildir. Fransa'da doium az -
lığı her yerden evel başladı. 
Sonra, her ne yapıldı ise butün 
gayretler bo5a gitti ve çare 
bulunamadı; hususiyetlerden 
birisi de budur. Bazı memle -
lcetlerin 80 senelik nüfusunu 
mukayese edelim: 

80 yıl evel bugün 
Fransada 30 milyon 42 mil. 
lngilterede 23 47 ,. 
Almanyada 39 79 ,. 
t talyada 24 44 .. 
Japonyada 32 ., 71 .. 

Mukayese listesinde görüldü
ğü üzere, hatta diğer memle -
ketlerin pek çoğu o zamana 
nazaran nüfuslarını iki misline 
çıkardıkları halde Fransa'da 
bariz bir tezayüt yoktur. 1860 
danberi Fransa'ya ecnebi mu • 
baceretleri olmasa, Fransa'daki 
nüfus çok azalacaktı. Bugün 
fransız topraklarında takriben 
5.000.000 yabancı vardır. 

Yalnız şunu da ilave etmek 
lazım gelir ki, yirminci asrın 
başlarından itibaren, Fransa'da 
olduğu gibi diğer memleket -
terde de nüfus artışında bir a
ğırlaşma göze çarpar. Harptan 
sonra bilhassa Almanya'da, o -
tuz senedenberi doğum nispeti 
yüzde 30, İtalya'da ayni zaman 
içinde yüzde 10 doğum azal -
ması tespit edilmiştir. Buna 
rağmen otuz yıl içinde hem Al
manya'da hem de !talya'da nü
fus üç dört milyon artmıştır. 
Halbuki Fransıt'da o kadar a -
zalmıııtır. "totaliterler"in mu -
vaffakiyetleri: Almanya, 1936 
dan 1938 e kadar doium sayısı
nı 300.000 e çıkardı. Almanya'
da 1913 de 1.000 anneye karşı 
760 anne olacak kız varken ve 
Fransa ile nispetleri müsavi i
ken, 1937 de Fransa'yı 870 e 
karısı 880 ile geçmiştir. İtalya. 
da ise, 1.000 anneye mukabil 
1.150 anne olacak kız vardır. 

Bugünku tekamül temaylille
ri noktainazarın.dan Fransa'nın 
vaziyeti her cihetten kötüdür. 

lnformation 

Alman - İtalyan 

cevabı 

Almanya ile İtalya'nın 
gerek siyasi gerek askeri 
bakımdan tam bir tesanüde 
varışları, iki devletin Ver -
say'danberi takip ettikleri 
inkişaf seyrinin zirvesidir. 

Bu inkişaf, her iki mem
lekette de, evela faşizmi 
ondan sonra nasyonal - sos
yalizmi iktidar mevkiine 
getiren dahili bir ihtilalle 
başlamıştır. 

Musolini Berlin'e geldiği 

ULUS 
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Rusya, İngiltere ve Türkiye 
Mançester Gardiyen gazetesi, "Rusya, Türkiye ve 

biz" başlığı altında yazdığı bir.makalede diyor ki: 
" ..••. Türklerle yaptığımız anlaşmanın manası, 

Türkiye'nin limanları sayesinde bizim şarki Akdeniz'
de büyük bir hareket serbestisine nail olacağımızdır. 
Gene bunun manası, bizim deniz kuvetlerimiz saye
sinde şimalden inecek her hangi bir alman ileri hare
ketine karşı Türkiye'nin korunması. 

Fakat bundan daha fazlası var. Denizlere hakimi
yet, umumi surette, askerlerin, cepanenin ve sair her 
türlü harp levazımının dünyanın bütün kaynakların

dan müşterek bir cepheye nakledilmesi demektir. 
Herkes, bizim Büyük harpte Çanakkale'yi geçe -

bilmek için göze aldığımız fedakarlıkları bilir. Gene 
herkes bilir ki şayet, biz bu teşebbüsümüzde muvaf
fak olsaydık, müttefikimiz Rusya da deniz yoliyle her 
tllrlü yardımlara imkin bulacak ve dünya hadiseleri 
büsbütün başka bir şekil ve suret alacaktı. 

Bugünkü günde Rusya'nın o zaman muhtaç oldu -
ğu :ıeylere muhtaç bulunduğunu söylemek istemiyo -
ruz. Fakat ne olursa olsun, deniz yolları açık bulunan 
bir memleket, denizle alakası kesilmi:ı olan bir memle
ketten çok daha satvetli olacaktır. 

Dost ve boğazı deniz münakalatımıza açık bir Tür
kiye'nin Rusya'ya ve bize ne kadar faydalı olacağını 

her halde hükümetimiz de takdir etse gerektir." 
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İtalyan - Alman illif ak pakti 
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Roma - Bcrlin mihverini 

askeri ittifak haline 
koyan İtalyan - alman paktı, bu 
sabah, Berlin'de kont Ciyano 
ve B. von Ribbentrop tarafın
Jan im;ıalanmıştır. Hidisc hiç 
:>ir tarafta hayret uyandıra -
nazdı, çiınkü Milano'da ecre -
yan eden Ciano - Ribbentrop 

zaman, mihverin ilk günle
rinden bahsetti. İtalya'ya 
karşı zecri tedbirlere işti • 
rak etmeği Almanya red -
dettii!;i gün, bu mihver dö -
vüldü. Bunun üzerinden bir 
yıl geçtikten sonra, Alman
ya, İtalyan'ın Habeşistan 
imparatorluğunu tanıdı. 
Ondan sonra, İspanya har -
bı, mihveri daha ziyade ku
vetlendirdi. İngiltere'nin, 
yeni bir itilaf devletleri 
zihniyetiyle hazırlamakta 
olduğu çenber ve bir yığın 
garanti ile orta Avrupa dev
letlerini sım sıkı bağlama • 
ğa kalkması üzerine, bu 
hafta bu mihver bir çelik 
sertliğini iktisap etti. An • 
cak, şimdilik adı açığa vu
rulmamakla beraber, yapı -
lan antantı, üçlü bir antant 
şekline sokmak maksadiy -
le, İngiltere, Sovyetler bir
liğine daha bir çok tavizler
de bulunmağa mütemayil 
olduğu göre, alman - İtalya 
cevabının verilmesine saik 
olanların, karşı taraftakiler 
olduğuna hiç kimşe şüphe 
etmiyecektir. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

göruşmelcrinden beri bu husu
;u herkesin malumu bulunu -
yordu. Daha bahsi geı;miyc ve 
Almanya bu hususta elinden 
gelen gayreti sarfetmiye baş • 
lıyalıdanberi, bu karar, iki to
taliter devletin üç sene miid -
detle en nazik enternasyonal 
hadiselerde tatbik edildiği ıe
kilde danışıklı siyasetlerinin ö
nüne ceçilmez bir neticesi ad -
dolunuyordu. Faliist ltalya'nın, 
tesis edilmiş olan sistemin şim
diye kadar bilhassa Almanya'· 
nın lehine çalışmış oldufunu 
farkettiği için, kati teahhıitler
e bağlanmak hususunda uzun 
aman tereddüt .. nnla nı..ı ... , 
sanılabilir. Fakat sonunda hl -
iiaelerin teıelsUlıi ve iki otori· 
ter rejimin git ıide daha ka -
rakteristik tezahürleri nihayet 
onu bu karara süriıklemiştir. 
Avrupa haritası ve iki devletin 
ıenişleme imkanları dikkatle 
tetkik edilince, farketmekte 
giiçluk çekilmez ki, burada i -
1colojik mahiyette bir ittifak
tan ziyade, müdafaa cclilecek 
mÜ$terek menfaatleri olan 
devletlerin hakiki bir ittifakı 
mevzubahistir. Bu paktla, iki 
rejimden ziyade, tamperaman 
ve zihniyet itibariyle biribirin
den pek farklı, biribirinclen ay
rı ve hatta biribirine aykırı 
menfaatleri olan iki milletin, 
müştereken tahakkuk ettirile • 
cek siyasi bir is için ortak ol -
nalandır. 

Faşist matbuatın İtalyan -
atman siyasi ve askeri 

>aktını izah ic;in ileri sürdüğü 
leliller Avrupa'nın bugiınkiı 
raziyeti - ki bu vaziyet bizzat 
:otaliterler tarafından ihdas e· 
Jilmiştir - sebep vücudunu a
;ıkça izah edemediği bir itti -
fakı İtalyan milletine haklı 
ıöstermiye matuf cörünmekte
:iir. Bu teze gore bu pakt, aley
ninde hiç kimsenin bir teşcb -
bilse girişemiycceği 150 mil -
von insandan mürekkep bir 
blok tarafından teşkil edilmiş
tir. Anlaşmalarla bailanan 

devletlerin nüfuslarını cemet
mek lazım gelirse, ruı kuvet -
!erini ve bir harbe girebilecek 
serbest devletlcrinkini hesaba 
katmadan Britanya imparator
luğu, fransız imparatorluğu, 
Polonya ve Türkiye'nln nüfus 
yekunları son derecede daha 
kabarık bir rakam te$kil eder. 
Fakat sulh talihi ve harp tehli
kesi kendilerine bağlı olan en
ternasyonal toplulukların ku -
vetini ölçmek mevzubahis o -
!unca miktar her şey demek 
değildir. Ne denirse densin da
ima hakim kalan manevi ku • 
vetler vardır, ve 1914 den 1918 
e kadar yapılan trajik tecrübe 
bunu ispat etmiştir. Dün bir -
leşik devletler elçisi B. Willi
am Bullitt'in Rouen'de söyle -
diği gibi, şu saatte Fransa'nın 
en biıyük müttefiki olan "ebe
di hakikatler"dir ve bu hal B. 
Chemberlain'in "sulh cephesi" 
adını erdiği bloku teşkil eden 
bütun milletler için variddir. 

Qerçi Roma ve Berlin'de 
İtalyan - alman anlaş -

masının sulha bir yardım oldu • 
ğu ıleri suriiliıyor; fakat bu it
tifak mihverin mantıki bir ne
ticesi ise, başlıca gayesi mih • 
ver politikasının inkişafı ise, 
tabii icabı şimdiye kadar pek 
çok endişeler doı:urmu& ve bii
tün Avrupa'yı tehlike içinde 
yaşamıya mecbur etmiş olan 
bir politikanın hizmetine tah -
•İs edilen bir askeri paktla sul
hun ne kazanacağı sorulabilir? 
Duçe ve Führer'in bunca defa
lar teyit ettikleri sulh arzusu
nun samimiyetinden ı;üphe et -
miyoruz, fakat totaliter devlet
lerin cebirle genişlemelerinin 
- Çckoslovakya'nın imhası, 
Arnavutluk'un işgali, Alman • 
ya'nın şarka doğru devamlı taz
yiki ve İtalya'nın Balkanlar ü
zerinden şarki Akdeniz'e doi
ru ilerlemesi - Avrupa sulhu
nu tehlikeye koyduğu da inkar 
edilemez. 

R oma - Berlin mihverinin 
kati ittifaka kalbolun -

ması lehinde ileri sürülen baş
lıca sebep bu ittifakın şimdi 
demokrat devletleri biribirine 
bailıyan anlaşmalara lüzumlu 
bir cevap teşkil etmesidir. Şu 
son senelerin hidisclerine dik
kat etmiş olan herkesin naza • 
rında bu sebep yerinde deail • 
dir. Silahlanma yarışına, kol -
lektif bir sistem tasavvurunda 
uzun zaman gecikmiş olan de
mokrat devletler başlamıı de • 
ğillerdir. Rakip ideolojiler ara-
11nda acı mücadeleye cirişmiı 
ve hunu vahtntı.._.;....,..;• ___._.., .. _ 
onlar deiıildir, Emrivaki siya -
setini bütiln ihtil5.fların ıulh 
yoliyle halli usulü yerine koy
muş olan onlar değiWir. Onlar 
tarafından her hangi bir dev -
!et muhasara edilmiş değildir, 
ve bugün Londra ve Paris'te 
mütemadiyen tekrarlanıyor ki, 
dahili re)imleri ne olursa olsun 
bütün devletlerle işbirliği sa • 
lim sulh siyasetinin hedefi kal
maktadır. Bir kac; gün evet B. 
Chemberlain avam kamarası 
huzurunda bir ittifaklar siste -
mi değil bir "ıulh cephesi" 
kurmak mevzubahis olduğunu 
söyliıyordu. Dün, Arcachon'da 
B. Georges Bonnet bütun Av -
rupa meselelerinin sulh içinde 
halledilebileceğine ve bunun i
çin herkesin hüsnüniyet ve ak
lıslim göstermesi kifi celece -
ğine olan kanaatini izhar ede -
rek herkesi işbirliği zihniyeti
ne davet ediyordu. Bu sözler, 
kabul edılmelidir ki, bir devle
tin veya bir devletler crupunnn 
c;enberlenmesini tasarlıyan 
devlet adamları tarafınd:ı.n 
söylenecek sözler değildir. 

Şansöliye Hitler'le alman 
devlet adamlarının dip

lomasileri tarafından bu son 
ittifakla elde cdilmiı olan ne -
ticeden gurur duymaları anla
şılır bir şeydir, fakat 1914 den 
5nceki ittifaklar sistemine bu 
dönüş, mukadderatları bu ıu • 

Macide ona doğru yürüdü: 
''Gene geç kaldm ... Bedri bey bir saatten beri 

burada" dedi ve kocasının önünden geçerek elek -
triği yaktı. 

helerini ve endiıelerini daha çok arttınyordu. Ha
yatının son seneler e bir takım kanıık ve üzücü hi.
diaelerle dolu olarak geçmeıi bir müddet için Ma • 
cide'yi unutmasına sebep olmuıtu. Yalnız geçen • 
lerde bir münaaeb tle Balıkeair'den geçerken eski 
mektebini dolaımıı ve, saza geldikleri aktam Ma • 
cide'ye söylediği gıbi, müzik odasına girdiği zaman 
kalbinin ıiddetle ez ildiğini hiaaetmiıti. Siyah gö
ğüslükleriyle kori rlarda dolatan genç kızların 
hepsi ona iki sene velki hayatını ve o hayatın bir 
müddet için maniunnı teıkil etmiı olan insanı hatır
latmııtı. En ufak ıaai hadiseler karıısmda tiddetli 
ve uzun teheyyüçler duyan Bedri, Macide'yi o ak • 
ıam sazda gördüğu zaman bu tazelenmiı hatıralann 
henüz tesiri altındaydı .. 

Macide'nin karıısında ezilip büzülmesinden kork • 
tuğunu da kendine itiraf ediyordu. Hasta ablasına 
vazife olarak bakmaktan bıkmııtı. Onların arzula
rının, dertlerinin esiri olmak artık onu aıkıyordu. 

Halbuki Ömer'e ve Macide'ye yardım ederken için
de mecbur olmadan iyilik yapmanın hodbin zevkini 
duyuyor, onları bir sıkıntıdan kurtardığı zaman bir
likte ve adam akıllı seviniyordu. Bunlara mukabil 
hiç bir teY istediği yoktu. Çahımak ve üzülmekden 
ibaret sandığı hayatına küçük de olsa yeni bir ma
nanın gelmesi ona kafi bir mükafattı. Sonra, dert · 
lerini, düıüncelerini ondan aakladığı halde gene ya
kınlığını muhafaza eden Macide ile ara sıra böyle 
kartı karııya oturmak .. Hep beraber gezmeğe çık· 
mak ... Göz göze geldikleri zaman, eski ahbap ol -
duklarmı bildiren bir bakıt ve bir gülümseme ile ik
tifa etmek ve buna rağmen hayatının daha maksat· 
h, daha canlı bir yol tuttuğunu vahmetmek .•• Bun • 
Jar az ıeyler miydi? 

Hiç konuımadan kartı karşıya otururlarken e • 
pey vakit geçmiı olmalıydı. Oda tamamen karar
mııtr. Biribirlerinin yüzünü seçmekte güçlük çeki · 
yorlardr. Yalnız ikisi de, karıısmdakinin düıüncele 
rini sezdiğini zannettiği için, kalkıp lambayı yak · 
mak ve biribirinin yÜzÜne bakmak cesaretini göste· 
remi yordu. 

Abajurun kırmızı ışığı vurunca Ömer'in gözleri 
bir kaç kere kapanıp açıldı. Macide ona dikkatle 
baktı ve bir adım geri çekildi. Kocasını hiç bu ka
dar değiımiı görmemişti. Evela sarhoı zannetti. Fa
kat onun en çok içtiği zamanlarda bile böyle bitkin 
ve kendinden uzak bir çehre almadığını hatırhya· 
rak daha fazla korktu. Ömer'in yanakları çökmüş, 
dudaklarının iki tarafı, her şey yapabilecek bir in
san gibi, aşağı doğru çekilmif, gözleri bulanık ve 
yorgun bir hal almıştı. lki yanında uzanan elleri bi
le sapsarı idi ve titriyordu. Yanaklarındaki adale
lerin oynayıımdan ve gözlerini boyuna açıp kapa • 
masmdan kendini toplamaia çahıtığı anlatılıyordu. 
Bir adım ileri attı, eliyle iskemleyi kendine d.,ğru 
çekerek oraya yığıldı. Bedri ve Macide ona doğru 
koşarak: "Ömer, neyin var?" diye sordular. Deli • 
kanlı hiç cevap vermeden yüzünü aağ koluna kapat
tı ve bir kaç dakika bekledi. 

Senelerdenben rkadaıı olan ömer'e kartı dü
rüst davranmak ve münasebetlerinde ondan gizli 
hiç bir ıey bulundurmamak iıtiyordu. Fakat ne söy
liyebilirdi? Ortada ne vardı, daha doğruıu ne ol -
muıtu ki söylesin? Bugün Macide'ye kartı duyduğu 
hiıler, Ömer için duyduğu alaka ve sevgiden pek 
farklı değildi; belki biraz <!aha kuvetli, belki biraz 
daha mahrem, fakat her halde ayni neviden ıey -
lerdi. Böyle olması lazımdı. Sabahtan akıama ka -
dar çalıııp kazandığı bet on kuruıun yanımı bu a· 
neye verirken, Macide'nin sık:ntı çekmesini isteme
diği kadar Ömer'in müfkül vaziyete düımeaiı:ıılen, 

Bu sırada aofanm halılan üzerinde ağır ağır yü
rüyen ayak sesi duyuldu ve kapı açılarak İçeriye Ö
mer girdi. 

Karanlık merdivenden ve sofadan geldiği için, 
pencereden biraz ııık alan bu odayı gayet iyi görü
yordu. Ortadaki masada kartı ka11ıya ayakta du -
ran k.rısiyle Beclri'1i manasız ıözlerle bir müddet 
süzdü. 

Sonra birdenbire batını kaldırarak fırıl fml dö
nen gözlerle etrafına bakındı. Odadakilerin mev
cudiyetini fimdi farkediyor gibiydi. Bir müddet 
Bedri'yi süzdükten sonra, fısıltı gibi bir sesle: 

"Sen burada mısın?" Dedi. 
Sualin manasızlığı Bedri'yi şafırtmadı. Elini ar

cadaşının omuzuna koyarak: 
"Ömer!" dedi "Bizi korkutuyorsun .• Bir ıey mi 

:>ldu ?" 
Ömer gözlerini bir Macide'ye, bir de Bedri'ye 

çevirdi. Bu hareketi bir kaç kere yaptıktan ,sonra 
ani bir fikirle canlannuı ıibi, bojuk boP.Jı aonbu 
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TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
T'ORKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 
T. A. <). 

19.74 m. l!IJq5 Kcı./ 20 Kw. 
l'. A.P. 

31.70 m. !J4fli5 Kes./ 20 Kw. 

AN1<.ARA 
PAZAR: 28.5.1939 

12.30 Program. 
12.35 Müzik (küçük orkestra -

tef: Necip Aşkın) 1 - J. 
Strauss - Neşeli vals opere
tinden - Bruselcr valsi. 2 -
L\ndemann - Volıa - Potpu
ri. 

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

13.15 Miızik (kuc;ük orkestra -
şef: Necip askın' 3 - Nie -
mann - Çarliston - Dans. 4 -
J. Strauss - ilkbahar sesleri 
vals. 5 - Paduk - Paraphrase. 
6 - Tschaiko .. ·sky - Romans. 

13.50 - 14.30 Tıirk muzif"i 1 -
Nihavend peşrevi. 2 - sma· 
ilHakkının nihavent bestesi: 
(Feryat ile yad .. ). 3 - Rah -
minin nihavent şarkı: (Saç -
!arına bağlamalı) 4 - Niha -
vent şarkı: (Soyle nedir .. ). 
5 • Artakinin nihavent şarkı: 
(Koklasam saçlarını). 6 -
Hacı Arifin nihavent şarkı: 
(Sarap İç giılfemindc). 7 -
Saz eserleri. 

17 .30 Program. 
17.35 Müzik (pazar çayı - Pi.) 
18.15 Çocuk saati. 
18.45 Müzik (pazar çayı - Pi) 

Devam. 
19.15 Türk müzijii (Fasıl heye

ti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Türk müziği 
1 - Hicazkar peşrevi, 2 -
İsmail Hakkı - Hicazkar 
ağır semai: (Benim servi.~.) 
3 - Udi Cemil - Hicazkir 
tarkı: (Liyıkmı sana), 4 -
Uvriğin - Hicazkar $arkı: 
(Mestim bu gece), S - Hi
cazkar türkü: (Akşam olur) 
6 - Hicazkar türkü: (İzmi
rin içinde ... ), 7 - Hicazkar 
saz semaisi, 8 - Bedriyenin 
Hicazkar şarkı: (Mümteziç 
aşkınla). 9 - Nobarın Hicaz 
şarkı: (Ağlamış gülmüş), 
10 - Mustafa Nafizin hi
caz şarkı: (Goğsünde açıl
mış). 

21.00 Neseli pliklar - R. 
21.10 Müzik (Feyha Talay -

Violonsel). 14 yaşında genç 
vlolonselistin kardeşlerine 

retle ortaya konulan ilci millet 
..... , ......... "'Q1tı.a1ııu GJUI \JCtC' -

:ede sevinçle mi karşılanacak
tır? Führer'le Duçenin sene -
terce fasıladan ve Avrupa'da 
vukua gelen huncA $arsrntılar 
dan sonra, dünyaya hakim ol -
mak maksadiyle bir alman - i -
talyan tesanüdiınc dönüsleri ü
zerine hayırlı düşünceler yafı
labilir. Eski üçüz ittifakta • 
talya'nın nasıl bir "parlak mu
avin" mevkiinde kalmış oldu • 
iu malilmdur. Hatti akde.dil • 
miı olan ittifakın faşist devlet 
için eskisinden ziyade tehlike 
ırzettiği hükmüne varılabilir 
çünkü müstakil Avusturya ar : 
tı~ mevcut değildir ve B. von 
Rıbbentrop'un ifadesi muci -
bince Almanya ve İtalya şimdi 
sarsılmaz bir birlik te$kil edi
Y?rlarsa, İtalyanlar bugün va -
ııyetin üçler ittifakı zamanın
dan çok başka olduğunu ve Ü· 
tüncü Rayh almanlarının Bren
ncr hududunda yani İtalya ile 
devamlı temas halinde bulun • 
duiunu unutamazlar. 

Pul pazarr 
On bir senedenberi Lon

dra'da her sene bir millet
ler arası pul pazarı kurul . 
maktadır. Geçenlerde on 
ikincisi, büyük bir lokan
tanın salonlarında açıldı. 

k . p· _..ıa • !)f· 
onserı. ıyanU<.1 S eıı•. 

Markovitz 1 - Sen· ~ • 
Kugu kuşu, 2 - _Bra 1 eıı· 
Ninni, 3 - C. Cuı • Or)ta· 
talc, 4 - D. Popper • 
zurka, cuııı· 

21.25 Müzik (Riyaseti ıtısııı 
hur Bandosu - Şef: 1 • 
Künçer) 1 - ı.ouis Gafoıı. 
Marş, 2 - F. Von . J 
Çiçek dergisi (Fantez3• er· 
Beethoven - Koriolıın ~11~ 
tiıru, 4 - Debussy • ıcu sırı' 
Siıit, a) VaPorda, b) :Rsal• 
geçit, c) Manuetto. ç) tab-
5 - Adolflotter • Hint 
loları. No. 1. SP"' 

22.00 Anadolu ajansı ( 
servisi). 

22.10 Müzik (Cazband) Pi· 1 ri 
22.45 - 23 Son ajans haber e 

ve yarınki program. 

AVRUPA 
OPERA ve OPERETLg~: 

9.50 Königsberg - 13 ftf~S 
nih - 14- Paris P.T.T. -
Doyçlandzender - 20 keıa 
20.15 Strazburg - 20.30 ?d!; 
nih - 21 Roma - 21~· 
Bcromıinster. 

ORKESTRA KONSERLg.,• 
Rl ve SENFONİK KO"' 
SERLER: 8.15 Ştutgart - ~ 
Frankfurt - 10 StokhOl':" 
- 18 Strazburg - 18.S Jılı• 
lano - 19 Recyonal - LOll"' 
don - 19.10 Beromünster ":' 
20 Stokholm - 20.30 PartS 
21 Monte Ceveri - 21.3 
Prag - 22.10 Briıksel. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Brüksesl 
soı.o KONSERLERİ : B·!ıı 

Kolonya - 9 Berlin - 9 ...... 
Viyana - 11.15 Breslav --:" 
11.25 Hamburıt - 18.25 Vı• 
yana - 18.40 Beromunstet 
19 Hamburg - 20.15 Muni!J 
- 21.5 London - Rccyonal _.. 
22.20 Doyçlandzender. 

NEFESLİ SAZLAR (ma~ 
v. s.): 6 Hamburg - 9 :r-ıu· 
nih - 12 Miınih, Ştutcart 

18 Bertin - 22 Droytviç. 
ORG KONSERLERİ ve KO· 
• R0.1'..AR: 8.15 Prag - 8.30 
Brno, Lapzig - 8.45 Kope.,. 
hac - 10.30 Frankfurt - ıı 

Laypzig, Ştutgart - ıı.1S 
Kolonya - 15 Droytviç -
21 Prag. 

HAF!F MÜZİK: 9.30 Haın· 
burg, Laypzig - 12 Beri.il 
- 18 Breslav - 20.15 Ber· 
lin, Viyana - 21.15 Königs· 
berg. 

HALK MUSİKİSİ : ıo.ıo 
Prag - 10.30 Viyana -
15.10 Viyana - 18 Münıh 
- 23.20 Budapeşte (Sigan 
orkestrası). 

DANS MÜZİÔİ: 14 Viyana -
15.30 Hımburg - 20.30 Hanı 
burg - 22.30 Brcslav, Ştut
gart - 23 Floransa, Milino, 
Paris, Paris P.T.T., Straı
burc - 23.15 Var:JOva. 

Paria't•n u:ı4--..14- ,. 
msterdam'dan, Zürih'ten, 
Liyej'den ve Danzig'den 
gelen kadınlı erkekli beş 
yüz kadar pul taciri yüz 
dokuz masada toplanıp ça· 
lışmağa başladılar. 

Prag'dan gelen bir tüc
car için de bir yer ayrıl • 
mıştı. Fakat ne yazık ki 
yeri boş kaldı. 
Londra pul pazarında her 
yıl on iki milyon İngiliz 

liralık pul satışı olur. Çün
kü burada toplanan tüccar
lar, dünyanın en büyük pul 
ticaretini yapanlardır. Ba
zıları beş yüz bin pul bir
den alır. 

Bu seneki pul pazarında 
en çok pul alan memleket 
Hindistan olmuştur. Hin
distan'ın Bombay ve Kal -
kuta şehirleri, pul koleksi
yonlariyle maruftur. Bu şe 
hirlerde öyle koleksiyon -
lar vardır ki kıymetleri 

30.000 ile 40.000 ingiliz li
rası arasındadır. 

lntransigeant 

"Siz kim? ... " karraını göstererek: "Bu ve ıen 
mi? .. Ne zamandanberi siz oldunuz?" 

Macide bağırmak İster gibi ağzını açarak ve ay
ni zamanda elini Ömer'in ağzına götürmek için u -
zatarak bir adım ilerledi. Ömer derhal yerinden 
kalktı. Sağ eliyle Bedri'yi yakasından tuttu. Fakat 
deminkine hiç benzemiyen yumutak, adeta yalva • 
ran bir aesle: 

"Sen benim arkadatımsm değil mi?" Dedi. 
Bedri ıükunetini muhafaza ediyordu. Gayet ta• 

bii olarak cevap verdi: 

"Ömer .•. Ne oluyor? Son zamanlarda kendi i. 
çine kapandın .. Nihayet bu hallere geldin .•. Çıldıra• 
caksın .. Aklını batına topla!" 

Ömer hep o yumuıak ve yalvaran tavriyle: 

"Sen iyi bir İnsansın.. Çok iyi bir arkadaısın" 
dedi ve biraz acı bir eda ile devam etti: "Hatta son 
günlerde bizim hamimiz, ne diye saklıyayım, belki 
de velinimetiınizsin ... Dünyada bir insana itimat ca• 
izse o da aen olmalısın!" Kansına döndü: "Öyle de
ğil mi Macide!" 

Genç kadın cevap vermeden kocasının yüzüne 
baktı. Bu sahnenin onu muazzep ettiği belli idi. ().. 
mer bunun farkına varmadan tekrar Bedri'ye dö • 
nerek: 

"insan sana güvenebilir mi?" Dedi "En müıkül 
vaziyetimde bile senin yardımmı beklersem hata e
der miyim? Söyle ... " 

Bedri arkadaımın elini yavaıça yakasından u • 
zaklaıtırdı ve tatlı bir sesle: 

"Bu laflan bırak •• Ne iatiyoraan söyle •• Gene mi 
paruızlık?" Dedi. 



: 
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Neden bekôr kalırlar? 
Sık uk ortaya çıkan o methur fakat evlenmekte gecikmesi hal

fikri bilirsiniz: bekarlardan vergi sizliğindendir... Bir de erkek şek
:lınalı, çok çocuklu ailelere yar- linde olmakla beraber erkeklik ve 

Dün başlıyan güreşler çok 
güzel ve heyecanh oldu 

(Başı 2 inci sayfada) 
Bir ziraat memleketi oluşumuz. ih

racat ticaretimizi zirai mahsullerimi 
ze inhisar ettirmektedir. 

Bu bakımdan (ticari gelişme savaşı
mıza hizmet ve yardım) eden tedbir 
Jer, hemen hemen zirai kalkınma sava
şına hizmet ve yardım eden tedbirler-

nn etmeli... kadınlık hormonları karıtık olan- dir. 
Çok çocuklu ailelere yardım et- )ar vardır. Bunların kimler olduğu 

;:enin faydası, lüzumu hakkında hakkında tabii tafailat sormazsınız 
ımaenin bir diyeceği olmaz. Altı ama, evlenmemelerini tüphesiz 

MÜSABAKALARA BUGÜN DEVAM EDİLECEK 
Alınan tedbirlere şunları da ili.ve et-

mek lazımdır: 
1 - Bütün ziraat aletleri tenzilli ta

rif eye tabidir. çocuklu bir babanın - altmıt yaıı- haklı bulursunuz. 
na gelmit ihtiyarlarla birlikte - Eskiden ,hekimler de evlenmeği 
yol Parasından istisna edildiğini cö- insanın kendi iradesine bağlı farze
~nlerden hiç biri onu kıskanmaz. derek sağlık için evlenmenin fay-

nnelerinin de haline göre madal - daları üzerine uzun uzun sayfalar 
~a ~a~ut Para aldıklarını duyan yazarlardı. Uzun ömür mütehassı -
d~r 'i:ın, yurdun nüfusu artıyor, sı meıhur Hüflan hekim de çok ya
r'Y~ oltuklan kabarır... Benime- ,amak için evli olmayı şart koşmut· 

1
11n e olsaydı altı çocuğu da kız o- tu ..• Fakat hekimlerin tavsiyeleri ü

hn k annelere, paraca yardımdan zerine evlenmit bekarlardan kaç 
&f a, altından bir gül hediye eder tanesi bulunduğunu, timdiye ka

"'e 0 gülü baıına - isterse gogsu- dar, hiç kimse göstercmemittir. 
ne - takabilen bayanlar sokakta Bekarlardan vergi alınırsa, bun
&eçerken herkesin selam durması - dan dolayı evlenecek bekarların da 
: 1 

1
?1ecbur tutardım. Yurdun istik- pek çok olacağını zannetmiyo

~ a 1 en ziyade kızlara bağlı oldu- rum. O halde bekarlık üzerine 
~uadan, eminim ki, altı kız çocu- vergi sadeec bir ceza gibi kalacak
~un aneaini selamlamaktan herkes tır. Hormonları yolunda iılediği 
ILe "f Y• duyardı. halde inadına bekar kalan bulunur-

Dün, 19 Mayıs stadyomunda 1939 
senesi greko - romen Türkiye güreş 
birinciliklerine başlanıldı. Müsabaka
lara, Ankara, Eskişehir, İzmir, İstan
bul, Balıkesir, Bursa, Çorum, Sey
han, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, 
Konya, ve Sivastan olmak üzere 14 
bölgenin 92 güreşçisi iştirak ediyordu. 
Bunlardan başka milli takıma mensup 
9 güreşçimiz federasyonun verdiği ka
rar üzerine müsabakalara ithal edil -
mişlerdir. 
Müsabakaların yüksek jüri heyeti: 

BB. Burhan Felek, Mazhar Kazancı. 
Baş hakem: B. Tayyar Yalaz, ha -

kemler: BB. Şefik Yiginer, Necip 
Tolonay, Necmi Tolonay, Sedat Şa
hin, Necdet Ulutan, Selman Kap
tanoğlu, Hicabi Kırangil, Enver Ba -
tıraygil, Zihni Desticioğlu, Saim Arı-
kan. 

Saha komiseri: B. Halil Sazlı: 
Dün ba§lıyan Türkiye Greko -(omen güre§lerinden 

•porcularımız geçit re•mi yaparlarken 
ev el 

2 - Buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, darı ve saire gibi (zahire ve hu
bubat) namı altında sayılan toprak ü
rünlerimiz, mesafe uzadıkça ucuzhyan 
tenzilli bir tarife ile taşınmaktadırlar. 

Bunlardan memleket dışına satılan 
ihracat mahsulleri, (zahire ve hubu
bat) tarifesine nispetle ayrıca mesafe
sine göre %30 - 40 arasında ucuz nak
lolunurlar. (Arpa, çavdar yulaf .. gibi). 

Bundan başka 938 de zehire ve hubu
batı, gerek yetiştiren (mustahsil), ve 
gerek sarfeden (müstehlik) halkımı 
zın lehine olarak şu tarife tenzilleri 
yapılmıştır: 

1 - Her kapalı zahire vagonu başı 
na alınan 300 kuruş (iç kapak ücreti) 
tamamen kaldırılmış, ve 200 kuruı 
(tartma ücreti) de yarıya indirilmit 
bu suretle her kapalı zahire vagonun 
dan şimdiye kadar alınmakta olan 500 
kuruş, 100 kuruşa inmiştir. 

2 - Her açık vagon başına ,§imdiye 
kadar alınmakta olan 500 kurut (örtil 

}" Bekarlardan vergi almağa ge- sa onlara ceza vermek belki haklı 
ınce, onlardan bu vergi masrafları olabilir. Fakat bekarların iç yüzü -
:~ olur diye alınırsa gene kimsenin nü birer birer tetkik ederseniz en 
~Y~ceği kalmaz. Gelirin çokluğuna çoğunu dertli bulursunuz. Hormon 

~ıa etle vergi almak her yerde a- ekıikliğinden dolayı zaten dertli o
h ~t olduğundan, buna ili.ve olarak lan o zavallılardan vergi almak da, 
~r de giderin azlığına göre bir ver- ı bilmem ki, reva olur n1u? 

1.' daha almak nihayet bir maliye G. A. 
aıateıni sayılabilir. O zaman, geliri- -
ne h h· gore para sarfetmiyerek parayı G·· .. 1 d b" r 

Müsabaka doktoru Dr. Behçet Ka -
nay idi. Bunlardan başka baş antrenör 
B. Onni Pellinen ve diğer antrenörler 
BB. Kemal Türel, Necati Tokbudak, \Bekir Yolcu (İzmir) e tuşla galip. 
Nuri Boytorun vazifedar olarak orada · . 
bulunuyorlardı. 72 kıloda: 

Güreşçiler mUsabakalar~an . önce Hasan Mutaf (İzmir) Turgut Köle 

79 kiloda: 1 
muşambası ücreti) ile 200 kuruş (tart-
ma ücreti), ve 200 kuruş (tespit teçhı

Enver Yener (Kocaeli) Hızır Koç zatı ücreti) yarıya indirilmiş, açık va 
(Samsun) a sayı hesabiyle, Ramazan gon başına düşen 900 kuruş 450 kuru 
Uysal (Seyhan) Resul Dumlupınar şa inmiştir. 

ıriktinneği tercih edenlerden de umuşane yo un a 1 
-ı bekar olaun, evli obun - vergi 
~ ınacağından hak yerini bulmu§ o- otobüs devrildi 

muntazam güreş kıyafetlerıyl~ ?.ır .. ge- (Seyhan) a tuşla, Ahmet Alp (Balı
çit resmi yap~~l~~ ve ~er.e~ trı~unun - kesir) Servet Meriç (Kocaeli) ye tuş-
de bulunan buyuklerımızı selJmladı - 1 İh y 1 (Ç ) R h" A 

(Çorum) a tuşla, Adnan Yurdaer 3 - Bunlara yukarıda bahsi geçen 
(Milli takım) Kenan Kopar (Kayse - (rıhtım ve iskele ücretleri) ile (pala 
ri) ye sayı hesabiyle, Süleyman Bo- mar) ücretlerinin pe yarıya indirildi 
ğuşkan (Balıkesir) Recep Salman ğini ilave edersek, zahire ve hububatı 
(Bursa) ya tuşla, Hüseyin Pehlivan mızın ve alelUmum toprak ürünlerimi 
(Eskişehir) Zeynel Polgay (İzmir) e zin gerek maliyeti ve gerek satış bcdc-

a, san ı maz orum a ım -
ur ... - lar. . İlk gilreşlere 56 kilodan başlanıldı car (Bursa) ya sayı hesabıyle, Celal 

1 
Fakat, bekarlardan evlenmiyor

dar, Yurtta nüfusun artmasma yar-
ım etrniyorlar diye ceza olarak 

Yahut evlenmeğe teıvik etmek Üze
re vergi alınmak istenilirse o zaman 
lneaele çok değitir. Böyle düıün
lnek, çocuklarımız büyüdükçe mas· 
raflarının arttığını görerek: 

Bir kadın öldü ağır 
yarahlar var 

ve sırasiyle ağır kilolara doğru çıkmak Atik (Milli takım) Cemal Dönmez 
ve tekrar ikinci tura başlamak sureti - (Samsun) a tuşla, Sadık Soğancı (An 
le geç vakte kadar devam edildi. kara) Sıtkı Duraner (Konya) ya tuş-

Bugün tartılara sekizden dokuza ka-

tuşla galip. li Üzerlerindeki tesirinin azımsanmı 
87 ve ağır kiloların müsabakaları yacak bir ehemiyette olduğu görülür. 

bu sabah yapılacaktır. 4 - Bunlara, bütün istasyonlarımız 
dar devam edilecektir. Güreşler de sa- la galip. 
at 10 da başlıyacaktır. -------------------------------

daki zahire hangarlarının zeminlerinin 
betonlanarak, köylümüziln buğday ve 
sair zahirelerini toprak ve taşlanmak
tan kutarılmış olmasının, zahirenin 
vasıf ve kalitesi üzerindeki tesiri aşi 
kardır. 

- Ah, ıimdiki aklım olsaydı hiç 
e"lenir miydim? .• 

. diyen adamlar gibi, insanın evle
nıp evlenmemekte serbest olduğu
nu zannetmektir. Öyle hayıflanan 
~İ~aeler kendilerinin gençlikte ha-
&nı unutmuılardır da, o zaman iati

Yerek evlendiklerini sanırlar. 
Geçenlerde bır munaıetieUe -

Yahut münasebetsizlikle - yaz
ınııtlltl. belki hatırınızdadır. Bir a -
ralık Viyana ıehrinaekı orta mek -
leplerde erkek çocuklardan yüzde 
kaçının çocukluk adetini yerine ge
tirdiğini öğrenmek üzere istatiatik 
tutmutlar. Yüzde doksan sekizi o 
adeti yerine getirdiğini söylemit. 
Yalnız yüzde ikisi inkar etmit. Bun
ları da yalan söylüyor, demiıler. 
Halbuki bu bahiste meıhur üstat 
Fröd o çocukları aonndan takip et
miı, erkeklik hormonlarının az ol -
duğunu öğrenmi§ ... 

Gümü~ane, 27 a.a. - Dün Erzuru -
ma gitmekte olan devlet yolcu otobü
sü şehrin bağlar başı mahallesindeki 
virajı dönerken Erzurum cihetinden 
gelmekte olan binek makinesine çarp
mıştır. Bu esnada otobüs Harfit ırma
ğına yuvarlanarak parçalanmıştır. Yol 
culardan bir Bayan ölmüş diğerleri a
ğır surette yaralanmışlardır. Vali ve
kili sorgu hakimi ve doktorlar derhal 
vaka mahalline gitmişlerdir, ilk sıhi 
tedbirler alınmış ve yaralılar dispan-
...... ı...141 ••• J.-s•·· A..a•• ........ u ... -.~ 

Evlenmek de - biraz değil, 
haylice - öyledir. Tabiatta asıl o
len evlenmektir. Hormonları tamam 
olan genç bir erkeğe evlenmHi için 
tabiattan emir ıadır olunca o emre 
kartı gelinemez. Gençliğinde maa -
raf heıaplarına giriıerek evlen
ınekten sakınan delikanlı pek çok 
tasavvur edilemez. 

Akranı evlenme yatına geldikle
ri vakit onlar gibi evlcnmiyerek be
kar kalan cençler tabiattan tiddet
li emir almamı§ olanlardır. Metres
le ya§ıyanları, ıüphesiz hesaba kat
mıyorum. Hayat ilminde onlar be
kar sayılmazlar ... Alacağı kızın bir 
apartımanı bulunıun, ıu kadar ira
dı olsun diye dütünenleri de tabiat 
pek acele ettirmiyor demektir. 

Hormon itleri öğrenildiğinden 
beri bekar kalmanın sebepleri de 
daha ıyı anlatılmaktadır. Bekar 
kalanların çoğu erkeklik hormon
ları eksik olanlardır. Bunlardan 
büyük bir kıamı hallerini bilirler de 
onun için evlenmezler. Bir kısmı da 
kendi halıizliğini bilmez, lüzumun
da halini göstereceğini farzeder, 

pılmaktadır. 

Romanya Demiryollannm 
70 inci ylldönümü 

Romanya demiryollarının seyrise -
fere vazının 70 inci yıldönümü dola -
yısiyle yapılacak merasime hüküme -
timiz namına Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğün
den bir heyet de iştirak edecektir. 
Haziranın ilk haftası içinde şehrimiz
den hareket edecek olan heyet, dev -
let demiryolları umum müdür muavi
ni B. Fuat Zincirkıran'ın reisliğinde, 
ticaret ve hasılat dairesi reisi Cevat, 
cer dairesinden Şaban, Münakale ve 
Muhabere Vekaleti mühendislerinden 
Galip'ten mürekkeptir. 

Edirnede ilk arpa 
Edirne, 27 a.a. - İlk mahsulden bu

raya arpa getiren Karaağaç köylü 
Mustafa ile Havzalı İsmail Demir ve 
nebati yağ tohumlarından Kolza ve 
Rapiska getiren Umur köylü/Mehmet 
Günaydın oğullarından İsa Kutludur 
Bu sene Trakya'nın kışlığı kadar yaz 
lık mahsulleri de bol verimlidir. --

Zürih sergisine iştirak 
ediyoruz 

lsviçre'de Zürih'te yapılacak ve ha
zirandan birinci teşrin sonuna kadar 
devam edecek olan beynelmilel sergi
ye İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
de iştirak etmesi kararlaşmıştır. 

.. ı 111111111 Bu gece saat 21 de 1111111111 L. -------------------------------------------

Y eniıehir U L U S sinemasında 

Şehir Tiyatrosu 
. . 

ZEHiRLi KUCAK 
4 Perde Piyes 

Biletlerinizi süratle aldırrnız 

Bugün saat 15,30 da 

BiR MUHASİP ARANIYOR -: Yerler tamamen ıatılmııtır. -
':91111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 2193 
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Dünkü müsabakalar çok güzel ve 
alaka uyandırıcı olmuştur. Muhtelif 
bölgelerden gelen güreşçiler arasında 
istidatlı gençler gerek teknik ve ge -
rekse kuvet itibariyle göze çarpıyor -
du. Bunlardan başka milli takım gü
reşçilerinin müsabakalara iştirakleri 
birinciliklere başka bir parlaklık ver
mi ti. 

İntizam ve mUkemmeliycti itibariy-
le herkesin takdirini toplıyan dünkü 
="·ebekalaran neticeleri ıudur; 

56 kiloda: 

Hüseyin Yalçınkaya (Kastamonu) 
İbrahim Çatal (Çorum) a sayı hesa
biyle, Sezai Tüysüz (Kocaeli) Fahri 
Şoray (Sıvas) a tuşla, Niyazi Birinci 
(Ankara) Halil Kantar (Bursa) ya 
sayı hesabiyle, Ziya Gürsev (Eskişe -
bir) Süleyman Kızıl (Kayseri) ye sa
yı hesabiyle, Şefik Kandemir (İzmir) 
Osman Çay (Konya) ya tuşla galip. 

61 kiloda: 
Halit Ulubey (Ankara) Mustafa 

Çetinkaya (Kastamonu) ya tuşla. 
Kazım Yüksel (Eskişehir) Mehmet 

Oktav (İstanbul) a sayı hesabiyle, 
Yaşar Doğu (Milli takım) Salim O -
nal (Ankara) ya sayı hesabiyle, 

İzzet Kılıç (İstanbu 1) Beslenkışın -
bay (Kocaeli) ye hükmen, (Beslen 
bu güreşte sakatlandığı için minderi 
terketmiştir.) 
Doğan Erdinç (milli takım) Meh -

met Akkar (Afyon) a tuşla galip. 

72 kiloda: 
Faik Köken (İstanbul) Cemil Yıl

ınaz (Kastamonu) ya tuşla, Faik Boy
llı (Eskişehir) Mesut Sepicioğlu 
(Kayseri) ye tuşla galip, 

19 kiloda 
Haim Piçaçu (İstanbul) Faruk Ba

kıcı (Konya) ya sayı hesabiyle, Va
hit Çeyişakar (Ankara) İsmail Yıl
maz (Kastamonu) ya sayı hesabiyle 
galip. 

56 kiloda: 
Ahmet Göker (Balıkesir) Vahdet

tin Akıncı (İstanbul) a sayı hesabiy
le, Hüseyin Küçük (milli takım) 
Mehmet Özaykut (Samsun) a tuşla 
galip. 

61 kiloda: 

Mustafa Beton (Ankara) Ahmet Gi
der (Balıkesir) e tuşla. Ali Çelik (İz
mir) Hakkı Özpak (Sıvas) a tuşla, 
Rikabi Alaltın (Samsun) Devriş Ars
lan (Seyhan) a t'uşla, Niyazi Yıldız 
(Kocaeli) Ali Battal (Kayseri) ye 
tuşla, 

66 kiloda: 
Osman Çınar (Çorum) Halit Olgun 

(Eskişehir) e sayı hesabiyle, Hasan 
Palu (Seyhan) Abdullah Yener (Kon 
ya) ya tuşla, Rıza Sertel (Balıkesir) 
İhsan Çoruh (Sıvas) a tuşla, İsmail 
Sözübir (Bursa) Neşet Demirer (Sam 
sun) a tuıla, Refet Sarp (Kayseri) 

/" 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Ankaragücü 
Fenerbahçe 
Demirspor 
Vefa 
Bqiktat 
Doğan spor 
Galatasaray 
Ateşspor 

12 
10 
9 

1 ı ' 
8 
9 
7 

10 

7 
6 
6 
3 
4 
.3 
4 
1 

1 
1 
ı 
2 
1 
1 
o 
1 

4 30 
3 22 
2 23 
6 28 
3 19 
5 12 
3 13 
8 6 

19 
14 
14 
29 
10 
24 
14 
29 

27 
23 
22 
19 
17 
16 
14 
13 

5 - Bundan başka ziraat amelesini, 
ziraatciliği ucuzlatmak gayesiyle % 
70 tenzilli bir amele grupu tarifesi tat 
bik edilmektedir. 

Zirai kalkınma sahasından bahseder 
ken hayvancılık sahasında yapılan İl 
Teri de eklemek liı:ımdır. 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmı$tır. Buna nazaran 
hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hükmen mağlup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen mağliip takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

,'Hayvancılığa ön verilmesine ve hayvan 
c;ogaltımına ve yetiştirilmesine ve hay 
van urünü endüstrisinin ilerlemesine 
çalı!iılacaktır ... ., 

(C. H. P. Proıramı 33) 
Parti programımızda önemli bir yer 

tutan bir prensipinin tahakkukuna 
yardım maksadiyle de milli demiryol 
lar idaresi; hayvan nakil tarifelerin 
de % 70 - 80 arasında bir tenzilat yap
mıştır. O kadar ki bugün alınan ücret 
bazı Avrupa memleketlerinde, bilbaa 
sa Fransa'dan daha ucuz olduğu ya 
pılan bir tetkikten anlaşılmışt1 .. 

Beklen i 1 m iyen 
bir netice 

Fenerbahçe Vefa ile 
3 - 3 berabere kaldı 

ı~······································':. . . - . 
: Bugünkü Spor hareketleri ~ 
: : . . : : 

••• ~ Greko - Romen ~ 
: Buraya kadar kısa bir tablosunu -. . . -. . . . 

Türkiye güreş birincilikleri : yapmağa çalıştığımız bu tarife ısla 
19 Mayıs Stadyomunda saat 10 da : hatı ve tenzilatından alınan neticeler 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün : Tenis 
: nedir? 
: Bunu da, muhtelif senelerin muka 

Vefa - Fenerbahçe takımları milli kü· : 
me maçı i\in Taksim stadyomunda : 
karşılaştılar. Fenerbahçe takımında E 
heden terbiyesi genel direktörlüğü ta- : 
rafından cezalandırılan Hüsamettin : 
ve Fazıl oynamıyorlardı. Kalede Mu· : 
zaffer vardı. : 

19 Mayıs Stadyomunda 
saat 8.30 da 

At koşuları 

Hipodromda saat 16.30 da 

. 
: yesesini gösteren şu rakamlar ifade c-
: der: 
: Taşınan eşya tonu yekunu 934 de, 
: 2.807.000 935 te 3.099.000, 936 da . 
: 4.008.000 937 de, 4.500.000 938 de, 
: 5.000.000. . . Bu rakamlar gösteriyor ki: 934 se 

nesine nisbctle 937 de 2 misli eşya ta-Müsabakanın birinci devresi, Muh

teşemin yedinci dakikada yaralanıp 

Vefa'nın on kişi kalmasına rağmen 
O - 1 Fenerbahçe aleyhine neticelen
di. İkinci devrede Fenerbahçe birisi 
penaltıdan olmak üzere üç gol çıkar
dı. Vefalılar da daha iki gol yaptılar. 
Maç bu suretle 3. 3 beraberlikle netice
lendi. 

. 
lzmir'deki maç 

Demirspor Doğansporu 

2 - 1 yendi 
İzmir, 27 (Telefonla) - Ankara 

şampiyonu Demirsopr bugün ilk ma
çını Alsancak sahasında Doğansporla 
yaptı. Demirspor bu müsabakayı 2·1 
kazandı. 

Bir otomobil kazası 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bu sa

bah Sarıyer'de bir işçini nölümü ile 
neticelenen bir otomobil kazası oldu. 
Kibrit fabrikasında usta başı Sabri'
nin idare ettiği 3622 numaralı kamyo
na arkadan binmek isti yen Hasan a -
dındaki işçi muvazenesini kaybede
rek yere düşmüş ve ağır surette yara
lanmıştır. Hüseyin kaldırıldığı hasta
nede öldürmil§tilr. 

. . . . 
-. ••• , •••••••••••••••••• , ••••••••••••• , • r 

Tenis teıvik müsabakalar1n1n 

bugün neticeleri ahnacak 

şınmıştır. • 
938 in henüz neticesi alınmamıt i 

se de, 5 milyon tonu bulacağı kuvetle 
muhtemeldir. 

• •• 
B~u rakamlarııy ve buraya kadar çiz 

mege çalıştığımız tabloların önünde 
Tenis federasyonunun tertip ettiği güvenle diyebiliriz ki : 

teşvik müsabakalarının dömi finalle- Nakliyecilik, tarifecilik demek ol 
ri dün 19 Mayıs stadyomunun kortla- duğuna, demiryolu tarifeciliğinin de, 
rında yapıldı. demiryolu ekonomisi mütehassısları 

nın birleştikleri üzere, bir ilim ve fen 
MUsabakalar ipice kalabalık topla· değil, belki bir çok taleplerle imkln 

mıştı. Karşılaşmalar güzel, fakat o sızlıkların arasında, biribirine nd bir 
nisbette de çetin oldu. Neticede, tek sürü amillerin ortasında, "doluya kor
erkeklerde B. Orhan B. Ahmede, sun almaz, boşa korsun dolmaz;'' veci 
B. Obcrle B. Alaattin Galip geldi zesinin tam manasiyle hüküm ailrdü
Çift erkeklerde: BB. Ridel ve Ahmet ğü bir vaziyet içinde .(haki katı ara 
BB. Salim ve Celali, BB. Alaattin ve mak ve bulmak sanatı) bulunduğuna 

göre, türk demiryolculuğu bu sanatta 
Derviş - BB. Oberla ve Kunzmann'ı da, kendisine, asırlık hoca çalımı takı 
yendiler. nanları, imrendiren bir başarı göster 

Tek kadınlarda: Bn. Jülide, Bn. A- miştir ... 
dalete galiptir. Muhtelitlerde ise : A.li Rıza Erem 

Bn. Jülide ve Alaattin - Bn. Oberla 
ve B. Oberlayı yendiler. 

Bugün sahah saat 8.30 dan itibaren 
şu programa göre müsabakalara de
vam edilecek ve neticeler alınacaktır. 

Saat Kort 

8.30 A Tek erkekler 
9.45 A Tek baya.".lar 

10.30 A Çift erkekler 
11.45 A Muhtelit 
12.30 Mükif at tevzii 

·-. 
1 z m i r Enternasyonal 
Fuarına haz1rlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
' 



Nafıa politikamızın esasları 
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Nafıa Vekilimiz bütün nafıa dôvamızı izah etti 
Kam'?tay'ın evelki günk~ toplantısında Nafıa Vekal~t~ b~tçesi ı meselesine de __ ço~.ehe~iyet vermiye ı ol~? tesviye~ tür~biy~ yapıl~ak Ela -ı ki para ile acaba d~~a n~fi daha. iyi \bir de Meriç nehrinin vaziyeti vardır. 

dolayısı~le sual ve temennılere cevap olarak Nafıa Vekılımız Ge- baş~ıştır: ~unku hakık~ten. ~uyu:- zıg dan Erzıncan a gıtmek uzere bu nasıl hareket etmelıyız kı daha zıya- Bu nehrin yataklarını tahkim için 
neral Alı Fuat Cebesoy şu mühim beyanatta bulunmuştur: dugun~z g~bı İktısat Vekaletı ıle bır yolun ikmaline çalışacağız. de randıman versin. Bu noktayı esas- yunanlılarla aramızda bir itilafname 

~a~ala~~~!ı~anının yapılması mesele- .. .. .. .. lı olarak tetkik ettik. Onun için yük- yaptık. İki taraf etüt1er yaparak bita-
"- Muhterem arkadaşlarım; söze Yalnız bu hat hakkında bir şey arz ~n;n e u ~erı .mevzuu w ~ah~olmuşt~r. Buyuk kopruler sek heyetinize hulasa olarak arzet - raf hakemin karariyle nehrin tahkimi· 

başlamadan evel, bu kürsüden bazı edeyim ki şimendifer inşası, evela ke- ha ıa Vekaletınc: E~~g-~ı lımanı ıle Büyük köprüler: bunların inşaatı_ mek istiyorum. Bizim vardığımız ne- ne çalışacaklardır. Fakat biz bunu 
a k d l ht 1 fl · . . · ·· unun mukaıeselı etudu de yapıla - h t' d . Ü · d k 1 r a aş arım mu erem se e erım şıf, sonra ettlt, ondan sonra arazı uze- k . . . . . .. na er sene 900.000 bir milyon lira ıce şu ur· zerın en geçme te o - beklemeden Meriç vadisinde su basan 
mesai arkada~larına beyanı t kd' t · d b'k · t1 başlar Bu ca tır. Şımdıkı vazıyette bır kaç gun sarfedilmektedir. 937 senesı·nde 78 dug~umuz yollan tam· del' d·~ 1 d k" 1 · · 

t 
·1 b' "1 h b d a ıra rın e tat ı at ve ınşa~ a k .. . içinde bu etüdler üzerinde tetkikat f .. kır le ım,l ıger yer er e ı ace e ışlerı yaptık. Ezcüm· 

e tı er, ınaena ey en e Nafıa Ve- hattı çabuk yapalım dıyere etut ya- büyük köprü yapılmış ve seyrisefere tara tan uzun muna a e yol arının le Bosna köyünü su basmasından kur· 
k·ı· f t. 1 t kk" d . A 1 .. 1 yapıyoruz. Hangi limanın yapılacağı- 1 S k 1 k 1 .. . d b ı ı sı a ıy e eşe ur e erım. ynı pılmamıştlr. stenilen etut yapı say- açı mıştır. onra 23 köprü de geçen no san o an ısım arı uzerın e azı tarmak için tertibat aldık. 
zamanda bendenizi d t .k d d d h b h t teahh d b. na dair bir kaç gün içinde çabucak s 1 t D k k' · d" tamir olunması Iazımgelen kısımları 
sözlerinizle takdir buyurdunuz, buna lirdi. Bu hattın ilk keşfi 52 milyon li- kadar yapılan büyük köprülerin mec- üzerinde vilayetler vergi tahsilatları-

e eşvı e er 

1 

ı üç sene a a u a ur e e ı- karar verilecektir. Bu münasebetle ene yapı nuş ır. eme ı şım ıye 

d Zonguldak limanının tevsii imkanla -
Konya ovası ve Sakarya' dan 

faydalanma a ayrıca teşekkür eylerim. radır. muu 101 adettir. Bundan başka baş- nın yol vergilerinin muayyen nispet-
M rı de nazarı dikkate alınmıştır , Belki k 'f uhterem arkadaşlar! Söze başla- Bugün bütün masarifimiz 62 mil - lanmış olup da bitiremediklerimiz ve te te sı edelim. Muntazam ve pro -

bir müddet sonra bunlar hakkında ve- İşletmesi vekaletinize devredilen 
Konya sulama idaresi de vardır. Bu i· 
dare, bu sulama şebekesini ıslah et· 
meğe çalışmakla beraber diğer taraf
tan sulama vaziyetini de unutmuyo -
ruz. Bundan başka Bursa ovasının ve 
barajın işletmesi için kadrolarımızla 
bu işi idare ediyoruz. 

madan evel şunu da ar..:edeyim ki, ve- yondur. Eğer etüt yapılsaydı bu mas- yeniden başlıyacag~ımız köprüler var, gramlı çalışalım. Bundan hasıl ede -
rilecek kararı huzurunuzda arzedece -

kaletimizin umumi vaziyeti hakkın - raf çıkacaktı. Bu hattın bazı nokta- bunlar da 38 kadardır. Binaenaleyh ceğimiz netice evela üzerinden geç -
ğim ve hemen işe başlamak için müsa-

da arzımaliımat ederken tekmil arka- ları vardır ki oradan bir mühendis bunların da inaşatı bittikten sonra tiğimiz yolları iyi bir halde tamir et-adenizi istiyeceğim. Bu meyanda 
daşlarımın suallerine, sözlerine ce- kafilesinin geçmesine imkan yoktur. Trabzon limanı da vardır. Akdeniz vi- 139 büyük köprü olacaktır. Yukarıda mek, sonra uzun münakale yollarını 
vap vcrmcğe ve mümkün olduğu ka- Mesela Atba bog"azı denilen bir yer inşalarına devam edeceğimiz yollar- peyderpey ikmal etmek. Bu tarzda ziyetine gelince, Akdenizin cenup 
dar arzularını yerine getirmeğe gay' vardır ki llkilometre tulünde, ve bo- dan başka yine daha bir takım }'Olların çalışmağa bu sene başlıyacak olursak 

kısmı bilhassa nazarı dikkate aldığı -
ret edeceğim : ğaz 50 metre arzında ve 150 metre ir- mız işler arasındadır. Orada halledi _ yapılmasını tasavvur ediyoruz. Bun- daha nafi bir şekiJde hizmet edeceği-

Huzurunuza gelmiş olan Nafıa tifaında yalçın kayalıktır. Burada e - lecek bazı vaziyetler olduğu için bun- lar da lstanbul'dan Kırklareli istika- mizi tahmin ediyoruz. Bundan başka 
Vekaleti bütçesi hemen geçen sene- tüt yapabilmek için mutlaka kazacak- lardan hangisine ehemiyet verebile _ metine doğru olacaktır. Bu yolun za- vilayetlerin mesaisinde tanzim edip 
nin aynıdır. Vekaleti.mizin gittikı-e sınız, ondan 5-onra ger:ebileceoksiniz. · · · b' d b' (G 1 ten mühim bir kısmı mevcuttur. Yal- vekaletinizin mesaisi ile bir ahenkte 

Sonra Horsunlu sulama kanaliyle 
sulama yapılmaktadır, bir de Burha -
niye kanaliyle bu sene sulama yapı -
lacak. Ayrıca Vekaletiniz belediyele
rin hazırladıkları içme suyu ve hidro 
elektrik projelerinin tetkik ve tasdi -
ki muamelesine devam etmektedir. 
Hususi bir kanunla yapılmakta olan 
Trabzon içme suyu projeleri hazırlan 
mış ihale de edilmiştir. Bu inşaatı Ve
ka1etiniz kontrol etmektedir. 

:ı :. ceğımızı ız e ılmiyoruz. Ü üm-
büyüyen işleri tasvibınızle, hüküme- Yalnız şunu da; ilave edeyim ki bu semeler). nız lstanbul'dan Saraya kadar olan yürümesini temin etmek istiyoruz. 
tin karariyle iki vekalete ayrılmıştır. müşkülatı nazarı itibara alırsanız. kısmı yoktur. Bunun için çalışmak_ Belki bu işte bazı kanuni tedbirler al-
Bunlardan Nafıa Vekaletine inşaat yalnız Divrikle Erzurum arasında ya- Şirket ve müesseseler tayız. Bir de lstanbul'u doğrudan mak mecburiyetinde kalacağız. Bu 
ve etütten ibaret olan teknik kısım ve- pılan tünellerin tulü 29 kilometreye doğruya Gelibolu'ya raptedebilmek hususta arzımalumat edeceğim. Bu 

k•1 Biraz da <tİrket ve müessese- 1 1 f 1 ah rilmiş ve diğer ve .a etlerden de bu iş- yakındır. Jşte tahlil ve fevkalade ah- " için Tekirdağ ile Gelibolu kısmını tedbir er e az a t sisat almaksızın 
d 1 ler hakkında arzı malumat e- k .. · lere taalluk e en ış er peyderpey ve- vali alırsanız, arazinin mii.şkü.latını a- yapmağı düşünüyoruz. Bu meyanda bu sene ço umıt ediyoruz ki daha 

rilmekte bulunmuştur. Jırsanız hiç şüphe yoktur ki Vekaleti- deceğim. Ötedenberi hüküme- şimali Anadolu yolları üzerinde de verimli bir iş yapmış olacağız. Bu 
Şunu da tebarüz ettirmek isterim miz mühendislerimiz ve müteahhitle- tinizin ecnebi şirketlerin satın çalışacağız. Çanakkale'de Ereğli _ planlı çalışma sayesinde meclisi ali -

ki bugüne kadar; arkadaşlarımın da ri~zin burada herhalde çok kuvet alınması hakkında prensip n Lapseki yolları da mutasavverdir. Ve- nin arzularını peyderpey yerine ge • 
•Öylediği gibi, vekaletiniz vazifesini sarfederek muvaffak olduklarını göre- kararları vardır. Bunu, malu - kaletimizin 1938 senesi yol işlerinin tirmiye çalışacağız. 

Bu su işlerinden başka bu sene Sa
karya mansabının temizlenmesi ve İz
mit körfezindeki bataklıkların kuru -ifaya çalışmış ve bundan sonra da ceksiniz. (Alkışlar). munuz olduğu üzere, muhte- hulasası budur. 

çalışacağına emin olduğumu huzuru - Binaenaleyh yüzde 20 gibi bir fark rem selefim Ali Çetinkaya, bu 
nuzda arzetmek isterim. Muhtelif iş - göstermeleri bendenizce kabili af bir nazik meseleyi çok iyi bir su-
lerde büyük başarılar yapmış olan farktır. rette halletmiştir. Biz de ve -
muhterem selefim Ali Çetinkaya'nın kalette geri kalanlar için aynı 
h . 1 · 1 k 1 lran - Irak. hatlan ımmet erıy e uru muş muntazam yol üzerinde yürümekteyiz. 
işler bir idare bulduğumu söylemek Bundan sonra arkadaşlar ikinci mü- (Bravo sesleri, alkışlar). İşte 
isterim. Aynı zama a kendileriyle him hattımızın inşası gelir. O da Di -
muvaffak Olmuş vek Jet arkadaşları 1 I k' bu suretle millileştirilmiş olan 

yarbakırdan başlayıp ran ve ra a 
ile bilhassa fen sahas nda huzurunuz- müesseselerle belediyelerin gidecek olan hattır. Bu hat altı kı-
da söylendiği gibi çc k büyük eserler sımdan ibaret olup mecmuu 131 kilo- amme hizmeti için yaptıkları 
vücuda getirmiş olan ve berıdenizin metredir. İnşasına devam edilmekte- müesseselerin iyi işlemesi ve 
çok kıymet verdiğim mühendislerimi- dir. Ağustos ayı zarfında ray ferşe- iyi kullanılması ıçın, halkın 
ze ve fen arkadaşlarım za da güveni - dilecek ve bu sene nihayetinde 60 ki- nefine yarıyabilmesi muraka -
yorum. Bu sebepledir ki huzurunuz- lometresi bitirilmiş olacaktır. Gele- beterinde vekaletinizin daima 
da emniyetimi kemah '!rbesti ile arz cek senenin eylUlü nihayetinde de mürakabesinde dikkatli bu-
ediyorum. hat 131 kilometreye kadar gitmiş o- lunacağmı büyük kürsüden ar-
F en okulu talebesini artırıyoruz lacaktır. 131 kilometreden 151 kilo- zediyorum. 

metreye kadar olan kısmı ihale edil -
Gene bir mühendis arkada~ımızın 

işaret buyurduğu gib Vekaletin iki -
ye taksimiyle Nafıa Vekfiletine ait 
işler azalmıyor, bil. k s çoğalmağa 
başlıyor. Vekflletiniz bu ihtiyacı fen 
ve ihtısas adamlariy e karşılıyabil
mek için §İmdiden ba ı lüzumlu ted
birler almağa mecbur olmuştur. Fazla 
miktarda yüksek mı h >ndis ve fen 
memuru yetiştirmek ıstiyoruz. Bu
nun için de yüksek muhendis mekte
biyle fen okulunun ta ebe mevcudunu 
arttırıyoruz. Yüksek m hendis mek -
tebinin mevcudunu bı; ene altı yüze 
iblağ edeceğiz. (Bravc esleri). 

Bu hülasayı yaptı tan sonra iki 
Vekalete taksim edilmı olan vazife
lerden Nafıa Vekille ı ıe ait kısmı 
hakkında, geçen yapm ş olduklarımı
zın hülasasını arzedecegım. 

Demiryol inşaatı 

Bunların başında demiryolu inşası 
gelir. Bu hususta bendeniz fazla bir 
şey söylemiyeceğim. u:ıkü bu kür
süde birçok sözler söylenmiş, takdir
ler yapılmıştır. Hakikaten hepsi ye
rindedir. 1938 senesi zarfında yapı

lanlar hakkında arzırna funat edece
ğim. 

•Bunların başında Sıv s - Erzurum 
hattı geliyor. Bu hat Lıl yorsunuz ki 
Erzincan'a varmıştır ve bu sene de 
inşaatı Erzurum'a doğr yürümekte
dir ve raylar ferşedilme etedir. Mali -
ye Vekilinin dededikl r gibi bu hat
tımız önümüzdeki cürnhuriyet bayra
mında Erzurum'a varm bulunacak
tır. (Alkışlar). Yalnız l !l40 senesinde 
Erzincan'da ikmal ediln emiş olan bir 
makine deposu ile Aş ·ale ve Erzu
rum istasyon binaları kılacaktır. Fa
kat hat cümhuriyet ha r ınıında Erzu
rum'a vasıl olmuş bulı nacaktır. Muh
telif vesilelerle bu hatt n ilk tahmin 
edilen masraflariyle ın masrafları 

arasında fark olduğun söylediler ve 
bazı arkadaşlarımın böy le muvaffak 
olmuş eserlerinde de dikkatlerini 
sarfederek bu farkları gördüklerin
den dolayı burada kendı erine arzıte
şekkür ederim. Yalnı burada bu 
farkta haklı olduğum• z ı size isbata 
çalışacağım. Demin bı r da en sahibi 
salahiyet mühendisimiı: elan İzzet ar
kadaşım bunu yüksek huzurunuzda i
zah etmişlerdir. Biliyorsunuz ki bu 
şimendifercilik Avrupa'da, Amerika
da 100 senedenberi başlamış bir iştir 
ve düz ovalarda başlamıştır. Bu bütün 
yapılan tecrübeler, etütler ona göre -
dir. Onlara bakılırsa % 10 azami bir 
fark tolerans olarak gcirülüyor. Fakat 
İsviçre gibi dağlık araziye gelince; o
rada bizde dahi tesadüf edilmiyen bir 
takım yanlış tahminler olduğu, köp-

miştir. Onun da inşaatı başlamak üze- Kara yolları .meselesi 
redir. Irak, İran hattı denilen bu hat Şimdi arkadaşlarımın çok hassas bu-
Divrik'ten 170 inci kilometreye kadar lundukları kara yolları meselesine ge
Reşan denilen yere kadar beraberdir. liyorum. Hakikaten arkadaşlarımızın 
Burada hat ikiye ayrıhp İran'a giden hassas bulunduğu kadar Vekaletiniz 
Bitlis'ten geçtikten sonra Van gölü- de çok zamandan beri bu müşkülü hal
ne vasıl olacaktır. Vandan da Feribod le çalışmak istemiştir. Bu hususta Ve
ile geçtikten sonra hududa (Kotur) ka1etiniz kafi derecede hazırlanmış 
varabilecektir. Bu Reşan denilen ye - bulunuyor, fikirlerini, kararlarını hu
rin beş kilometre şimalinde Siirt is- zurunuzda arzetmek isterim. Fakat 
tasyonunu yapacağız. 

Tabii bu hatların inşasına tahsisat 
imkanı derecesinde devam edeceğiz. 
Hatırınızda kalmışsa bu şimendifer 
inşaatı tahsisatı adi bütçemizden, 
fevkalade bütçeye devredildiğinden 
daima imkanını gözeterek bu işimize 
devam edeceğiz. Bu hususta en ziyade 
kuvetimizi, şimdilik İran istikameti -
ne giden yol üzerine vereceğiz. 

Adapazarı - Bolu - Ankara hattı 
Bundan sonra Aydın hattı üzerin

de, bir kaç defa ismi geçen, Aziziye 
tüneli inşaatı ve o tünele gelen dik 
ve dokuz kilometrelik bir yol vardır. 
Bu iki işten birincisi kanunuevel ni -
hayetine kadar bitmiş olacaktır. Bu 
tünel hakkında birkaç sual sorulmuş
tu, bunu salahiyettar arkadaşlarım 
kabili tecviz göstermişler, biraz da 
masraflı olmuştur, ama bu iş nagihani 
zuhur eden ahvalin hudusundan ileri 
gelmiştir. 

ArkadCl§larımın çok ehemi
yetle bahsetmiş oldukları Ada
pazarı - Bolu - Ankara hattına 
hakikaten vekaletiniz çok ehe
miyet vermektedir. Bu sene ne 
yapıp edip etüdünü yaptıra
cak ve tahsisat imkanı dahilin
de behemehal bunun inşasına 
bCl§lanacaktır. (Bravo sesleri 
ve alkışlar). 
Bu hattın ehemiyeti hakkında çok 

söz söylendiği için bendeniz vaktinizi 
almıyacağım. Bundan başka Erzuru
m'u şarkındaki geniş yola birleştir
mek için, Erzurum • Sarıkamış ara
sında bir hat vardır, bunun kabiliye
ti pek azdır.Hemen burasının etüdünü 
yapacak ve bir an evel Erzurum'un 
Sarıkamış'a bağlanmasına çalışaca

ğız. (Alkışlar) . 
Antalya şimendiferine gelince, 

hakikaten hükümetiniz buna da vak
tiyle büyük ehemiyet vermiş hatta 
etüdünü bile ikmal etmiştir. Bir ka -
nunda inşasına başlanmasını tt:klif et
mişt\r. Tahsiat nisbetinde imkan bul
dukça tabii bunu da yapacağı;ı:. 

bunu arzetmezden evel bir parça vazi
yeti hulasa edeyim. Biliyorsunuz, ha
lihazırda bu kara yolları iki menbaa 
istinad ederek yapılmaktadır. Birisi 
vekaletimize verilen tahsisatla, diğer 
de vilayetlerin varidatından temin e -
dilmektedir. Yol vergisi gibi.. Yol için 
Vekaletinize üç membadan para geli • 
yor. 

Umumi muvazene tahsisatından ge
liyor. Bu sene 900 bin lira kadar bir 
para tahsis edilmiştir. Bunun 100 bin 
lirası ile bazı masraflar yapacağız ve 
silindir makinesi alacağız. Mütebaki 
800 bin lirasını' yolların inşasına sar -
fedeceğiz. 

İkincisi, yol vergisi tahsisatından 
bize 3 15 nisbetinde para veriliyor. 
Bu 1,300,000 lira kadar tutar. 

Üçüncü menbaımız da, fevkalade 
büdçenin imkanı dairesinde verilen 
paradır. 

Biz bu üç menbadan gelen paralar -
la 938 senesinde 1120 Km. kadar yol 
ta.mir etmişiz, sonra İstanbul - Edirne 
asfalt transit yolunun inşasına devam 
etmişiz, köprüler yapmışız .. Sonra An 
karanın civarında, İstanbul yolu üze
rinde 12 Km. asfalt yapmışız .. Tunceli 
mıntakasındaki yolların inşasına de -
va.ın ettik. Bir de Diyarbakır Bit • 
lis arasında Sason mıntakasından geç
mek üzere 60 kilometrelik ilk yeni bir 
yol yapmaktayız. 

İstanbul - Edirne asfalt yolunun 160 
kilometresi yapıldı. Lüleburgaza va
sıl olmuştur. Burada eşya insan nakli
yatı çoğalmıştır. Şimdi Lüleburgaz -
dan Kuleliköy arasındaki 38 kilomet
relik asfalt kısım yapılıyor. Mütebaki 
39 kilometreyi konulacak bu seneki 
tahsisatla yapacağız. Bu suretle gele
cek sene bu yolun bütün ihalesi bit
miş olacaktır. 

Trabzon - İran transit yolunun 642 
kilometresinden 580 kilometresi iyi 
bir şose halinde yapılmıştır. Müteba -
ki 62 kilometresininin tesviyei tura -
biyesi yapılmış ve bunlar üzerinde o
tomobil kamyon işlemektedir. 

Tunceli mıntakastnda şimdiye ka
dar yapılmış olan Elazığ - Pertek Ho
zat şosesi bitmiştir. Pertekten Mami • 

Limanlar meselesi mike kadar olan kısmın da tesviyei tu-
Şimendiferler hakkında bu kısa malCı rabiyesi yapılmaktadır. Mamikten Se

matı arzettikten sonra bazı arkadaşla- yithana'da tesviyei türabiye yapılmak 
rın bahis buyurduklar· emanlar mese- tadır. Bu sene, verilmiş olan tahsisat-

-----~--~ı-t.-L. _ _,.._.,u..1,,_ _ ____ ı.ı...--..· .-ı:c . • . • 

Vilayetlerin yol çalışmaları 

Şimdi vilayetlerin yol mesaisine ge
çiyoruz. Arkadaşım Abdurrahman 
Naci'nin bazı rakamları hakikaten çok 
isabetlidir. Vilayetlerimizin yol şebe
kesi 39.000 kilometredir. Buna muka-
bil vilayetlerimiz ancak senede 210 
kilometre yeni yol, 570 kilometrelik 
tamir, 1.100 betonarme menfez ve 500 
ahşap menfez yapabilmektedirler. 
Bunlara ilave edeceğimiz işler de, 
toprak tesviyeleri de vardır. Bu 39000 
kilometrelik şebekeden 10 bin kilo -
metresi kırma taş şose, 7 .000 ni harap 
ve 13.000 ni menfezli menfezsiz top
rak yollardır. Köy yolları bu yekuna 
dahil değildir. Bunlardan başka yapı
lan tetkikler neticesinde bu 39.000 ki
lometrelil{ yola daha 4.500 ltılometre 
yol ilave etmek lazımdır. 
İşte yekunu 43 bin kilometreye vasıl 
olan bu yolları yapmak için 388 mil
yon lira sarfetmek Iazımgelir. Zanne
derim ki Abdurrahman Naci arkada
şımız da 300 milyon küsur demişler -
di. Bu yapılacak yolların mütemadi 
tamiratı için de iki milyondan fazla 
masraf yapmak lazımdır. Şimdi bu 
yollar içerisinde tabii uzun münaka
le yollarımız vardır. Bu uzun müna
kale yollarımızın içerisinde bir kısmı 
yapılmamış veya çok bozuk olduğu 

için geçip gitmek zor oluyor. Bu u -
zun münakale yollarının meydana ge
tirilmesi lazımdır. Bir de vilayetlerin 
bu yolların inşasına sarfetmekte ol -
dukları paranın, tahsisatın hulasasını 

arzetmek isterim. 1937 katı hesabına 
nazaran yol vergisi yekunu, 10 mil -
yon 500 bin lira tutmuştur. Bunun 4 
milyon küsur lirasını idarei hususi -
yelerin - biliyorsunuz - kendileri sar
fetmişlerdir. 

1.333.000 nini de vekaletimize gönder
mişler, mütebaki kalan 4.420.000 lira
yı da kendi yollarına sarfetmişler. 
Bir de 439.000 adet mükellefin de 
mukabili 2.575.000 lirayı da koyacak 
olursak demek oluyor ki 937 senesin
de vilayetler 6.995.000 lira sarfetmiş
ler, yani yedi milyon lira sarfetmiş 
bulunuyorlar. Bir de şimdi 933 sene
sinin mukayesesini yapacağım: 

933 senesinde tahmin 11.562.000 i • 
ken 7.106.000 nini yine yollarına sarf
etmiştir. Halbuki 937 de 13 milyon 
küsur varidatları varken yine yedi 
milyon sarfetmişlerdi. 

Bu davayı hal için ... 
Bu hesabı yüksek huzurunuzda ar

zederken şunu tebarüz ettirmek isti
yorum ki, yolların, yol bedellerinin 
miktarı büyüdükçe hiç olmazsa o nis
pette yollara tahsis edilen paraları 

yükseltmek çoğaltmak lazımdır. Bu 
suretle tabii 937 senesinde 13 milyon 
lira tahsisat çıkmışken bunun 7 mil -
yonu sarfedilmiştir. Ondan evelki se
ne de 10 milyon lira tahsilat varken 
yine 7 milyon lira sarfedilmiştir. Bu 
arada üç dört milyon daha verilmiş 
olsaydı bugün bizim daha fazla işimi 
ze yarıyacaktı. Bunu tebarüz ettir -
mek istiyorum. Şimdi bu vaziyeti ar
zettikten sonra demek ki 300 milyon 
liralık yol işi muvacehesinde bulunu
yoruz. Tahsisata mazhar olursak hep
sine birden başlarsak tabii müspet 
neticeler istihsal edemeyiz. 
Şimdi vekaletin noktai nazarını arz

etmek istiyorum. Bu sene anladığıma 
göre yol için ne adi bütçede ne ~e 
fevkalade bütçede fazla bir para ko-

l ü ündük elimizde-

Su işleri 

Su işleri: Vekfiletin çok ehemiyet 
verdiği işlerden birisidir. Su işleri -
nin hülasasını arzetmezden evet şim
diye kadar başarılmış olan su işleri 
hakkında şunu arzedeyim. Bir kere 
Bursa ovasının su meselesi halledil-
miş, bitmiştir. Aptal ırmağının ıslahı 
olmuştur. Küçük Menderes nehrinde 
yatakların ıslahı da bitmiştir. Yalnız 
bazı ufak köprü ve şüt gibi yerler 
kalmıştır. 

Şimdi büyük su işlerine geliyorum. 
Maliımualiniz olduğu üzere 937 sene
si nihayetinde kabul buyurmuş oldu -
ğunuz bir kanunla 31 milyon liralık 

bir masrafın yapılmasına müsaade e -
dilmiştir. Bu paralarla şu işlere baş -
lanmıştır, sırasiyle arzediyoı·um. 

Marmara havzasında ınşaatına ge-
çilenler: Susığırlık havzası, fazla 
tafsilatla başınızı ağrıtmış olmıya
yım, yalnız şunu arzedeyim ki, iki 
milyon 926.808 liralık işe başlanmış -
tır. Gene bu mıntakada eksiltrneğe 

konulan miktar 1.265.000 küsur lira -
dır. 

Bakırçayı havzası: Bakırçayı hav
zasının ıslah ameliyesi için 1.652.042 
liralık işe başlanmıştır. 

Gediz havzasında: 1.962.418 lira· 

tulması için Adapazarına bir su şube
si göndereceğimiz gibi Çorumda da 
bir su şubesi açılacaktır. Onlar da o
rada Kızılırmak üzerinde tetkikler 
yapacaktır. Bundan sonra sahil batak
lıklarının kurutulması için Antalya 
bir su şubesi gönderilecek. Malumu 
aliniz Konya ovası çok kurak gittiği 
için orada da bir su şubesi bulundura
cağız ve su vaziyetini tetkik edeceğiz. 
Bundan başka Elazığ ve Diyarbakır 

ovalarında su vaziyetini tetkik etmek 
üzere ayrıca bir su şubesi kuracağız. 
Bu sular hakkındaki vaziyeti böylece 
hülasa ettikten sonra, İktisat vekale
tinden teşkilat kanunumuzun bir mad 
desiyle kabul etmiş olduğunuz elek -
trik etüt işleri de bize geçmiştir. Alel 
Hmnm nl<l'-1-0-u H:z~rP hu ;,1..,-. a_.,..;; 
menbalarını tetkik ile bunlardan ne 
suretle istifade edileceğini tetkik e , 
den bir idaredir. Gene kabul ettiğiniı 
teşkilat kanunumuzda Ayrıca su ku
vetleriyle meşğul olan kısımlarımız 

da vardır. Şimdi bunları bir araya 
toplıyarak daha esaslı, verimli bir su
rette çalışacağız. Şüphesiz bu sene 
daha verimli olarak çalışacağımızı bu 
kürsüden arzederim. 

Yapı ve imar ifleri 
lık iş yapıyoruz. Yeni eksiltmeğe ko- • Bundan başka Vekaletimizin 4 ün • 
nulan miktar bu mıntakada 1. 718.000 cü kısmını teşkil eden yapı ve imar 
küsur liradır. işleri gelmektedir. Hükümetinizin i-

Büyük Menderes havzası: Gene mar işlerine ehemiyet vermesi üzeri -
fazla tafsilat vererek başınızı ağrıt- ne 1935 senesinde böyle bir teşkilat 
mıyayım. Burada da mühim bir para Nafıa vekaletinde vücuda getirilmiş -
ile işe başladık ve yeni eksiltmeğe tir. Hakikaten bu teşkilatımız tek -
konulan işler de vardır. ' nik esaslar dahilinde çalışması saye -

Adana, Malatya ve Yeşilırmak hav- sinde bir çok güzel devlet binaları vü
zasında Niğde, Uzunyayla'da, Erzin- cuda getirdiği gibi şehirlerin imarı 
can'da, Iğdır havzasında su işlerine hususunda da şimdiye kadar program 
başladık ve müteferrik olarak mer- sız çalışmalara n~hayet vererek bun -
kezde ve mıntakalarda işletme bina· lara da bir intizam, bir yol göstermek 
!arından bir kısmının inşaatı da var- tedir. Şimdi yapılmakta olan devlet 
dır. Sonra sondaj işleri için de para yapılarının mimari, elektrik, inşaat, 
sarfediyoruz. Şimdi yapılanlarla yeni kalorifer, su tesisatı gibi her birine 
eksiltmeğe konulanların miktarı 21 ait ayrı, ayrı ihtisas işlerini, ve bu iş
milyon lira kadar tutmaktadır. Bun - leri de gayet iyi bir kombinezonla yap 
lan kanun dairesinde, verdiğiniz beş maktadır. Tabii her yabancı bu işleri 
senelik müddet içinde tamamen ikmal kolay, kolay yapamaz. Çünkü ihtisas 
etmiş olacağız. işidir. İdaremiz merkezdeki bu ihti • 

Bundan başka Konya sulama şebe- sas şubelerine ve vilayet merkezlerin
kesinin ıslahı hususunda yapılacak deki te'.}kiJatla bu işleri, bu teşkilatı 
inşaat için revir kanununda evelki 31 idare etmektedir. 
milyondan sarfiyat icrası kabul olun- Bundan başka malfimunuz olduğu 
muştur. Buna istinaden ıslahat proje- üzere bazı şehirlerimizin, kasabaları • 
si hazırlanmaktadır. Bu işlerden baş- mızın, belediyelerimizin imarı noktai 
ka Gediz'de Ahmetli Sulamasının, nazarından da şehirci mühendisler, 
Manisa'da Kumçay ıslahının, Yeni - mütehassıslar karşısında kaldıkları za
pazarda sulamanın, Işıklı regülatörü- man bunların planlarını tedkik edecek 
nün, Yenice regülatörünün etüdleri heyetleri olmadığından merkezden 
yapılmaktadır. Adana'da da Adana o· bunlara yardım edilmektedir.binaların 
vası sol sahil sulama şebekesi ve Sey- ikmaline ve daha verimli bir program 
han nehrinin taşkınlıklarına karşı yapmağa çalışacağız. Ümit ederim ki 
tertibat almak hususunda etüt işleri- gelecek sene bu işleri daha iyi yaptı
miz vardır. Malatya'da sulama işleri- ğımızı arzedebileceğiz. Nafıa vekaleti 
miz mevcuttur. Şunu da arzedeyim ki nizin 938 senesindeki işleri hakkında 
orta Anadolu'da da sulama işleriyle arzı malfunat ettim.Arzı maliımat eder 
uğraşılmaktadır. Kütahya, Eskişehir, ken zannediyorum ki bazı arkadaşları 
Yenişehir ovalarının, sonra Yeşilir . mın sorduğu suallere, bahsettikleri 
mak havzasında Ama:>ya bahçelerinin, meselelere temas ettim ve cevap ver -
Merzifon, Erbaa ovalarının sulanma - dim. (Kafi ve teşekkür ederiz sesle • 
sı ve Uzun yaylada sulama kanalları- ri). 
na ait sınai ameliyatın yapılması. İş 
te bu işlerin de etüdlerini yapıyoruz. 
Yakında projelerini de yaparak işe 
başlıyacağız, eksiltmeğe çıkaracağız. 

Tahsisat müsaadesine göre bu işler
den yapabileceklerimiz gene beş se
ne nihayetinde, nihayet 41 senesinde 
bitirilmiş olacaktır. Görülüyor ki or
ta Anadoluyu da kafi derecede ele al
dığımız gibi Kızılırmak havzası üze
rinde de alı makta ız. Bundan baıka 

Sualler 

Gl. Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) 
- Bir sual.. Vize, Kırklareli yolu ile 
Afyonkarahisar, İzmir arasında yapıl
ması lazım gelen yol, Vekaletin bu 
sene programı dahilinde midir ? 

2 - Haydarpaşa ile Sirkeci arasın
da daha çok eşyanın, daha çok vesait
le nakli hakkında ne düşünülüyor? 

Soau 8 inci sa feda 
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Münakale ve Ticaret Vekôletleri 
edildi bütceleri 

..:> 
kabul 

'· 
1 ki vekilimiz uzun 

temennilere 

beyanatta 

bulunarak 
(Başı l ınci sayfada) 

n.~z Münakale Vekaleti denildiğini 
ıoylemiş bunun mana ve mefhumu ifa
de ettiğini anlatmıştır. Deniz yolları 
"e limanları için de teşkilat kanunla
r.ının umumi heyete takdim edilmek 
iizere olduğunu ilave etmiştir. 
b"'Maddeler kabul edildikten sonra 
S udçe encümeni mazbata muharriri B. 
k ırn Day öz almış ve umumi heyetçe 

abu} edilen şu teklifi yapmıştır. 

di "-:-Layihanın Heyeti Celilenize tak 
h" mınden sonra bir mesele mevzuu ba-
ıs oldu. Vekaleti yeni ihdas edilmek

tedir. Ticaret Vekaletinde de aynı 
~evzu gelecektir. Bu vekalet memur· 
karından bir kısmı iktısat ve Nafia Ve
n aletlerinden alınmış memurlardır. 

unlar içinde silah altında bulunan -
~ar~ d~ vardır. Bizim umumi hüküm -
r~rımıze göre maaş almak için memu-
ıyete başlamış olmak şarttır. Eskiden 

rne\lc::ut vazifeleri lağvediliyor, bina • 
~naleyh emsalinden farklı olarak bu as 

1 
erdeki arkadaşların vazifelerine baş

] ay.1n.caya kadar yani vazi fei askeriye
kerının ikmaline kadar maaşlarını 
esmek icap edecektir. Halbuki bu, 

Vazifelerinin ·devamı mahiyetinde 
olup şekle ait bir meseledir. Bu arka
d~şların maaşlarının verilebilmesi i -
Çın bir maddei muvakkate yapılması 
I~zım gelmiştir .Bunun da kabulünü 
rıc::a ederim. 

Münakalat Vekaleti büf(esi 
Bundan sonra Münakalat Vekaleti 

bütçesinin müzakeresine başlan
nııştır. Evela Ruşeni Barkın (Sam
sun) söz almış, Münakalat Vekilimiz 
B. Ali Çetinkaya"nın başardığı mu
".affakiyetli işlere şükranla işaret et -
tıkten sonra telefon işlerinde sürat ve 
kolaylık istedi, inşa malzemelerinin 
demiryollanmızda çok ucuz tarifeler
le naklini temenni etti, hayvan serve
timizin inkişafı için devlet demiryol
ları ve devlet denizyollarının frigori
fik tesisatı süratle ve mükemmel ola
rak basarmasını talep etti. 

Berç Türker (Afyonkarahiaar) va
pur meselesine temas etti. Nakliyatta 
kolayhk istedi, bUh-- kömür nakli
nin çok güç olduğunu söyledi. 

cevap verdiler 
göre yelkenliler veya kervanlarla ya
pılmakta idi. Ticaretin seyir hareket
leri bir taraftan Kızıldeniz, Mısır, 

Basra körfezi sahilleri ve diğer isti -
kametten garp cihetine vukubu!makta 
idi. On dokuzuncu asırdan sonra bu
harlı vesaitin faaliyete geçmiş olması 
münakatata yeni veçhe ve kesafet ha
cimleri vermeğe başladı. Süveyş ka
nalı açıldı. Demiryolları Bahrihazer 
ile merkezı Asya istikametlerinde de 
trafik hareketleri yarattı. On doku
zuncu asrın sonunda Anadolu - Bağ -
dat demiryolu inşaatına başlandıktan 
sonra Avrupa müvaredatının ~asra 

körfezine doğru seri bir yol kazan
mağa başlamış olduğunu hatırlarsınız. 

Bu yolun iktısadi ve siyası ehemi
yeti ve bu itibarla ortaya koyduğu 

büyük meseleler malCımunuzdur. Cüm
huriyet hükümetinin bu nakil mevzu 
ve siyasetine verdiği ehemiyet maliı
munuzdur. Yiiksek bir ideal ile hare
ket edilerek milli ve beynelmilel mü -
nasebetlerde büyük roller oynamağa 
namzet bulunan nakliyat yol ve vası
talarımızı kendi milli varlığımızdan 
yaratmağa koyulduk. Bu suretle milli 
demiryol şebekemizi tesis ettik. Nak
liyat sahasında tarihi ve iktısadi ro -
Jümüzü tekrar müsmir bir surette i -
faya başlıyabilecek vaziyete gelmiş 
bulunmaktayız. İstidraden arzedeyim 
ki arkadaşımız muhabere ve münaka
le tabiri üzerinde tevakkuf buyurdu -
lar. Bu mevzuu biz de daha evel tet
kik ettik. Fransız ve İngiliz lisanla
rında münakale kominikasyon tabiri 
ile ifade edilmektedir. Bu kelime mad 
de şahıs ve fikir nakliyatını ihtiva 
ettiği için bu kısa mefhumu tercih et· 
tik. Meclis encümenlerinde mütalea 
ve kabul edildi. 

Huzurunuza takdim ettiğimiz layi
ha da esas vasıfları ifade etmektedir. 

rın daima nazarı dikkat önünde tutu
lacağını tekrar eylerim. Umum yolcu 
tenzilatından başka talebe aile ve a
mele gruplarına verdiğimiz istisnai 
müsaadeler bu vaziyetin en bariz de
lilidir. Tatbik ettiğimiz usullerde 
memleketin yaptığı büyük hamleleri 
ve ihtiyaçları daima göz önünde bu -
lundurmaktayız. (Bravo sesleri). 

Hayvan nakliyatına gelince: bu 
mevzulara azami tenzilli ve müsaade
li ücretler tatbik edilmektedir. De -
nizde ve karada meseıa bir koyunun 
beş yüz kilometre bir mesafeden nak
li hayvan başına 50-60 kuruş gibi çok 
ucuz bir ücrete tabidir. Bu sayede 
nakliyat mütemadi bir inkişaf kay· 
detmektedir. Evelki vaziyete göre 
nakliyat birkaç misli artmıştır. 
Arkadaşımız Berç Türker Deniz

bank'tan bahsettiler. Denizbank hak -
kındaki mütaleaları bu hususa müte
allik proje huzurunuza geldiği za
man arzedeceğim. 

Deniz nakliyatına denizcilere yar -
dım için icabeden tedbirleri tetkik ede 
ceğiz. Ve bunların müessir olmaları 

çarelerini arıyacağız. Almanyadan alı
nan vapurlara gelince bunların tami -
rine ıslahına ait mevzuları evelce ar -
kadaşım İktısat Vekili Hüsnü Çakır 
heyetinize izah buyurmuşlardı. Müte
ahhit şirketle görüşülmüş ve görülen 
noksanların ikmali teahhüt ettirilmiş
tir. frşadatınız üzerine bu mevzulara 
azami dikkat göstermemiz tabiidir. 

Feri bot me•ele•i 
General Kazım Sevüktekin (Di -

yarbakır) - Feribot meselesine temas 
etmiştiniz lütfediniz. 

Ali Çetinkaya "devamla'' isabet bu 
yurdular bu meseleyi halletmek zama
nı çoktan gelmiştir. Avrupa hatları -
mızla Anadolu şebekemiz arasında 
devamlı bir irtibat temin etmek lüzu-

Aui münakalat mefhumu mu mutlaktır. 
Filhakika İngiliz kredisinden bir 

Asri münakalat mefhumun- mikdar tahsisat tefrik edildi. 
dan anladığımız tudur: Feribot işi iki kısımdır. Birisi ha -

Münakalat maksadına uy. ric::e sipariş edilecek vapurlar diğeri 
gun olmak için emniyet, inti- de sahillerde yapı)acak yanaşma ya -
zam, aürat ve ehveniyet pren • taklarıdır· 
aipleJİ dahilinde tekemmül et- Bu son kısım için krediden istifade 

mümkün olmadığından tahsisatı ken
mit olmalıdır. Bu prensipler se- dl vaaıtalanmı•l• temin etmek lbım
rek insan, gerek emtia ve gerekse d 

ır. • 
fikir nakliyatında tatmaz e - Bu hususta bir kanun layihası ih -

faydası aşikar bulunan bir çok yar -
dımlar yapılmıştır. 

İzzet Arukan: Lütfen biraz daha ... 
Ali Çetinkaya ''devamla" 
Bu lüzumu hissediyoruz. Fakat ma

li mücbir vaziyetler derhal azami ten 
zilatı vermeğe imkan bırakmamakta • 
dır. 

Şunu da arzetmek isterim devlet 
demiryolları 16 milyon liralık malze -
meyi kendi bütçesinden yardım gör
miyerek temin etmek mecburiyetinde 
bulunmaktadır. 

Bu da milli camia için müessesenin 
bir yardımı demektir. Bundan başka 

mümasil bir çok islah işlerini demir -
yolları kendi vastasiyle temin etmek
tedir. 

Demir yolları varidatı bu inkişaf 
seyrini takibederse köylüye hububat 
nakliyatında yardım etmeği şahsi vic
dani bir borç telakki etmekteyim. 
"İnşaallah muvaffak olursunuz sesle
ri". 

İzzet Arukan (Eskişehir), halka 
buğday tevzii meselesinde sıkınt•sı 

olan yerlere demiryollarının eskiden 
yaptığı gibi buğday vermesini rica e
deceğim. 

Ali Çetin kaya: bu mevzuu tetkik 
edeceğim. Lüzum ve imkJin bulunur -
sa icabı teemmül olunacaktır. 
Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) is

keleler hakkında bir şey buyurmadı -
nıı: . 

Münakat vekili: Malfımualiniz bun
lar askeri ehemiyeti haiz mezular • 
dır. Bu cihet erkanıharbiye ile görü -
şülmüştür. Devlet tahsisatını müte • 
vakkıftir. Mamafih mesele üzerinde 
ehemiyetle durmaktayız. 

Fuat Gökbudak (Konya) vekaleti -
nizin buğday naklindeki mesaısıne 

çok teşekkür ederim. Ancak nohut 
yüksek bir tarifeye tabidir. Memle -
ketim olan Konya Ereğlisinde eskiden 
çok nohut ekilirdi. Şimdi ekilmiyor. 

Mersin yolunu tahkik ettik. Acaba 
denizden İstanbul'a sevki muhtemel 
midir? diye o da olmadı. Tarifenin 
yüksekliği yüzünden şimdi bu madde 
ekilmiyor. 

Münakalat vekili: Bu mahsul haki
katen buyurduğunuz nisbette ise na • 
zarı dikkate alırız. Başka cevap isti -
yen arkadaş varsa cevap vereyim. 
(Kafi sesleri alkışlar). 

Münakalat Vekaletinden sonra Ti· 
caret Vekaleti bütçesinin müzakere
sine başlandı. 

Nuri Göktepe (Aydın) İncir müs
tahsilinin komisyon olarak vermekte 
olduğu yüzde beşe işaret ederek bu· 
nun çokluğu üzerinde durdu ve müs
tahsilin korunmasını istedi, kahvenin 
bir elden idaresinin fayda yerine za
rar verdifini söyledi. 

Halil Mente§e Merkez Bankasında
ki blotajın üzerincte durdu ve bunun 
tasfiyesini talep etti. 

Rasih Kaplan (Antalya) Kliring ve 
döviz tahditleri, kahve, bazı mamu-

latın muayyen müesseselerce sattı -
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EN BÜYÜK DAVAMIZ 1 

Köy kalkınması 

Dahiliye Vekaleti bu mühim mesele 

üzerinde yeni tedbirler almıya haznlanıyo 
Dahiliye Vekaleti, rejimin en büyük davası olan köy kalkın 

ması üzerinde radikal tedbirleri ihtiva eden bir programın hazı. 
lığiyle mqguldür. 

Hükümet Betinci Büyük Millet Meclisinin ruznamesinde bul 
nan ve hükümsüz evrak arasına giren yeni köy kanunu projesini 
encümenler ruznamesi ne alınarak tetkikini istemiştir. Yeni prcı 
je, Dahiliye Vekaletine, köy kalkınması üzerinde şümullü, rad 
kal bir faaliyete ba!lamak imkanını veren hükümleri ihtiva e 
mektedir. 

-ı Dahiliye Vekilimiz B. Faik ö 

8 İ 8 l İ Y QG RA f y A mühim meselemiz, yaz tatili dev 
---------------, trak'ın bizzat meşgul olduğu bu 

Türkiye - Avrupa 
musiki münasebetleri 

sinden sonra kanunlaşması tahmin 
dilen layiha ile bugünün ihtiyaçlar~ 
tamamiyle karşılıyan müeyyidele 
sahip olacaktır. 

Layiha 18 bölümde 175 madde o 
rak hazırlanmıştır. Umumi hüküm 

Musiki sahasında tetkik ve tenkit re tahsis edilen birinci bölümde nü 
yazılariyle biıtün münevverlerin pek 
iyi tanıdıkları Mahmut Ragıp Köse
mihal arkadaşımız bize bugün cidden 
mühim bir eserin ilk cildini vermiş 

bulunuyor. 
"Türkiye - Avrupa Musiki Müna -

sebetleri" ismini ta!jıyan bu eserin ar
zettiği ehegliyeti tebarüz ettirmiye 
taşıdığı serlevha kafidir. 

Mazide türk musiki sanatının garp
ten tamamiyle ayrı bir zemin üzerin
de, bambaşka tesirler ve metodlarla 
inkişaf etmiş olduğu malumdur. Fa -
kat biribirine muvazi bir seyir takip 
etmiş olan bu musiki çalışmaları ara
sında hiç bir zaman temas, münase
bet, irtibat teessüs etmemiş olduğunu 
iddia etmek tabii ki imkansızdır. En 
eski zamanlardanberi nasıl her ilim 
ve bilgi sahasında iki medeniyet ara
sında bağlar ve nakiller olmuşsa, el -
bette ki aynı hal musiki şubesinde de 
varid olmak lazımdır. Fakat bu müna
sebetlerin şekli, mahiyeti, tarihi ne
dir? İşte bizim için şimdiye kadar 
meçhul kalmış olan bu muammayı çöz 
miye teşebbüs etmekle Mahmut Ra -
gıp Kösemihal cidden hayırlı bir işe 
girişmiş bulunmaktadır. Büyük kıta
da 160 sayfadan mürekkep olan kitap, 
ehemiyetli bir kül teşkil edecek olan 
eserin birinci cildidir. Bu ciltte 1600 
yılından 1875 e kadar Türkiye ile Av
rupa arasında musiki sahasındaki mü
nasebetler tetkik edilmektedir. Mücl-

miktarına göre topluluklar; köy, 
saba ve şehir olarak üçe ayrılma 

dır. Nüfusu iki binden fazla da o 
evleri dağınık köylerin bir toplu! 
iki bin nüfusa baliğ olmadıkça k 
ba olamıyacaktır. 

Yeni layihanın 18 bölümü şun 
dır: umumi hükümler, sınır işi 

köy işleri ve iş programları, köy 
lirleri, giderleri ve bütçesi, seçim 
leri, dernek ve göreceği işler, köy 
cümeni ve göreceği işlı:r, muhtar 
"göreceği işler, köy memurları, 
zabıtası, encümenin göreceği dav 
ve dava görme yolu, istimlak iş 

köyler arası ortak işler ve birlik 
dernek encümen ve muhtar karart 
na itiraz yolu, ceza hükümleri, ica 
haciz hükümleri, kurslar, türlü 
kümler ... 

Proje kanunlaştıktan sonra Dalı 
ye Vekaleti, ilk seçimi müteakip 
yerde ziraat işlerinin en az olduğ1.1 
mevsimde vilayet ve kaza me-rke 
rinde köy muhtar, aza ve katiple 
çin vazifeleri öğretilmek üzere k 
!ar açtuılacaktır. Kurslara muhta 
rın ve katiplerin devamı mecburi 
tarın devamı ihtiayri olacaktır. 
köyden kC>y vazifelerini öğrenip ~ 
ramış olan en az beş kişi yeti§in 
kadar kursların devamı mecburi 
caktır. 

General Kazım Sevüktekin (Diyar
bakır) Haydarpaşa - Sirkeci arasında 
daha çok malzeme ve eşyanın daha 
seri olarak nakline imkan olup olma
dığını sordu. 

Münakalat Vekilimizin izah/an 
Hatiplerden sonra Münakalat Ve

kilimiz B. Ali Çetinkaya kürsüye ge
lerek şu izahlarda bulundu: 

saslar dahilinde tatbik edil - zar edilmişti. Vapur krediden alınacak 
miş olmalıdır. Bunların hep ve dahili sarfiyat için devlet demiryol 
bir arada irtibatları muhafaza tarı elektrik idaresinden bir para is -
edilerek tatbik edilmesi olduk. tikraz ederek işi intaç edecekti. 
ça mühim bir iştir. Ve Müna - Vekaletlerin tefriki dolayısiyle va
kalat Vekaletine tevdi edil • ziyet değişmiş olduğundan buna yeni 
mit olan vazife bu faaliyetleri bir şekil aramak icabedecektir • 

lif, bu mevzua dair türk ve garp kü
tüpanelerinde birçok eserlere başvur
muş, geniş bir bibliyografyaya daya
nan hakiki bir ilim eseri ortaya koy

rılması, kömür işleri üzerinde durdu. muştur. 

Bu kurslar için de\•Jet ve hu 
idare bütçelerinden yardımlar y 
lacaktır. Köy kalkınmasının nih 
bir kültür meselesi olduğu göz ön 
alınarak valilere ve kaymakamlar 
1i vazifelerine halel gelmemek p. 
le devlet, belediye, hususi idare 
murlarına vemuallimleri bu kur 
da vazifelendirmek salahiyeti v 
miştir. Köylere ait yolların, kan 
rın, köprülerin sair nafıaya ait 
rin keşif ve tetkiki, yerlerinin te 
icabında idare ve nezareti, lüzu 
da valilerin emriyle, devlet ve h 
idare mühendis ve fen memurla 
rafından yapılacaktır. 

"- Münakalat Vekaleti henüz te
şekkül etmek üzeredir. Vekaletin teş
kilatına ait yapılan teklifin Deniz
banka taalluk eden hükümleri bu mü
essesenin esas faaliyet unsurlarını 

tasrih etmektedir. Bu itibarla tekli
fin bu suretle kabul edilmiş olması 

muahharen gelecek kanunun kabul 
veya reddi üzerinde müessir olacağı • 
nı zannetmem. 

Bu husus arkadaşlarla konuşuldu. 
Mevzu esas itibariyle deniz nakliyat 
işlerinin Münakalat Vekaletiyle mü
nasebet ve irtibatını tayinden ibaret -
tir. Yani gelecek kanun projesini ka
bul etmeğe davet eden bir hüküm de
ğildir. 

Refik İnce (Manisa) - Mazbata 
muharriri öyle söyledi. 

Çetinkaya (devamla) Maamafih 
şunu da ilave edeyim ki Denizbank 
vaziyetini tadile taalluk eden kanun 
projesini zamanında verdik. Tetkikat 
ihtiyacı dolayısiyle şimdiye kadar 
yük.sek heyetinizin huzuruna arzedi -
lemedi. Fakat son encümende tetki -
kat ikmal edilmiş olduğundan her 
halde pek yakın bir zamanda yüksek 
meclisin tasvibine arzedileceğini tah
min etmekteyim. Bu itibarla müzake
renin lütfen tesriini rica ederim. Ma
lCımualiniz olduğu üzere Nafıa Veka
leti bir kül halinde münakalat ışlerini 
de beraber tedvir etmekte iken za
manla işlerin kesbettiği ehemiyete 
binaen hükümet Nafıa Vekaletini iki
ye ayırmak lüzumunu hissetti. O ta 
rihten itibaren işe başlamış bulunu -
yoruz. Bunun üzerine mütalea ve ka
naatleri ve vermek istediğiniz istika
meti hülasa olarak muhterem heyeti
nize arzetmek istiyorum. Biliyorsu
nuz ki memleketimiz münakalat itiba
riyle fevkalade ehemiyeti haiz coğra
fi bir noktadadır. 

Durak Sakarya, 11ark vilayetlerimiz- Bu eser, musiki dolayısiyle içtimai 

ahenkli bir surette temin eyle- Bu hususta diğer bir düşüncemiz 
de hayvan ihraç işlerine temas etti. tarihimizin cidden meraklı ve alaka
Bu işlerin müstahsil lehine tetkik ve ya değer birçok hususiyetlerini ay

dınlatmakta, mazideki osmanlı musi
kisi hakkında çok kıymetli malümat 
vermekte, ve Avrupa ile Türkiye'nin 
musiki münasebetleri hususunda bir
çok vesikalar verdiği gibi, pek dik -
kate değer faraziyeler de ileri sür· 
mektedir. 

mektir. de şudur: Sirkeci ile Haydarpaşa ara
sinde geçen yolcular şahısları ve eş • 

Bunu temin etmeğe muvaf • yaları için oldukça yüksek ücret ver -
fak olmak için bütün gayreti • mektedir. Bunları makul bir tarifeye 
mizle çalııacağız. Bundan e • tabi tutarak nakliyat feribot ile temin 
min olmanızı rica ederim. Bu edildiği takdirde hem halk istifade et: 
vazifelerin memleketin ihtiya- miş olacak ve hem de bu iş için yenı 
cına, devletin şerefine uygun bir varidat menbaı temin edilmiş bu • 
bir surette yapılmasına çalıtı _ lunacaktır. (Alkışlar). 
lacaktır. (Alkışlar). İzzet Arıkan (Eskişehir) - Çok 

müteşekkirim. Emniyet sürat ve eh • 
Muhabere ve Münakale Vekili Ali veniyeti temin buyuracağınız gerek 

Çetinkaya ( Afyonkarahisar) - İşe teşkilat kanunu vesilesiyle ve gerek 
henüz vaziyet etmiş bir vaziyet- şimdi tebşir buyurdunuz. Buna da ar· 
teyim. Yakında tetkik edeceğim. zı şükran eylerim. 
Bununla beraber arkadaşların sor- Bir istirhamım var o da buğday 
gularına cevap vermeğe çalışaca- tarifesinin tenzilidir. Çünkü Diyarba
ğım. Ruşeni arkadaşımız nakliyatta kırdan ve Sivastan mal kilosuna iki 
sürat ve ehemiyet meselesine temas kuruşa geliyor. Buna tahammül edi • 
ettiler. Ayrıca otomatik telefon mu· lemez. 
haberesinin ihdasını talep ettiler. İn· İkincisi kurak mıntakalarda Ana • 
şaat malzemesinin ucuz ücretle nak - dolu şirketi halka buğday tevzi e~e~ -
linden bahis buyurdular. Mi.inakalat- di. ve para almazdı. Buğday tevzıının 
ta sürat ve ucuzluğun takip edilmek· kurak zaman ve mıntakalar için temi
te olduğunu evelce arzetmiştim. Yol· ni sonra da alatı ziraiyenin istasyon • 
cu nakliyatında yolcunun sıhat ve is- tarda satılmasının teminidir. Bunu da 
tirahatini temin edecek tertibatın a- vaktiyle Anadolu şirketi yapardı, Bun 
lınması tabii ve zaruridir. Sür'at mef· tarın teminini istirham ediyorum. 
bumuna gelince bunun istimal olu -
nan vasıtanın mahiyetine göre deği. Buğdayda yarı yarıya ucuzlama 
şeceği tabiidir. Münakalat vekili Ali Çetinkaya 

Demiryol, deniz ve hava nakliya· (Afyonkarahisar) Buğday nakliyat 
tında şartlar ayrıdır. Ve tabiatiyle meselesini geçen sene ve bu sene bir 
de ücretler bu şartlarla mütenasip bir iki arkadaşımız bize encümende sor
şekilde değişir. dular bu mevzuu tetkik ettik. Haki-

katen buğday kıymetinin azlığına gö· 
Ucuzluk meıeleıi l'e tarifenin daha ucuz olması icabe-

Ehveniyet meselesine gelince: bu der. 

teşkilatlanmasını talep etti. Pazarlık
sız satı§ kanununun tatbikleri üze -
rinde temennilerde bulundu. 

Hatiplerden sonra Ticaret Vekili -
miz B. Cezmi Erçin söz aldı ve uzun 
mühim bir beyanatta bulunarak hatip
lere cevap verdi. Ticaret politikamı -
zın bir izahı mahiyetinde olan bu be
yanatın aynen metnini yarın verece
ğiz. 

Vekilin izahlarından sonra fasıl ve 
maddelere geçilerek Ticaret Vekale
ti bütçesi kabul edildi. 

Kamutay, pazartesi gü'nü toplana
rak bütçe görüşmelerine devam ede
cektir. 

Çankırı' da radyofonik temsil 

Çankırı (Hususi) - Halkevi temsil 
şubesi ilk defa radyofonik bir tecrü -
be temsili verdi, gençler "İstiklal" pi 
yesini muvaffakiyetle temsil ettiler. 
Hoparlörler önüne biriken yüzlerce 
Çankırılı peyesi baştan sona kadar din 
ledi. 

Ankara Borsası 
27 Mayıs 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı' F Kapanı' P 

tabiatiyle gerek müşterinin imkanları Bunu tahkik ettirmek emelinde iken 
ve gerekse işletmenin icapları ile Divrikten maden nakliyatı işinin mil- Londra 5.93 

hemahenk bir surette tatbik olunmak- ti bir mevzu olarak tahakkuk etmesi ~=rl~ork 12~:~~50 
5.93 

126.66 
3.3550 
6.66 

28.54 
68.0050 
50.7925 
21.5625 

tadır. Fakat esas ahenk bu muhtelif üzerine bu maddeler lehine maliyeti- Milano 6.66 

vasıtalar arasında makCtl ve munta- mizin çok dununda bir tarife tatbik ~:set:~~am ~::~ciso 
zam bir irtibatın temin edilmiş olma- etmek zarureti hasıl oldu. Berlin 50.7925 
sıdır. Bununla beraber geçen sene hubu - Brüksel 21.5625 

- Atina 1.0825 
Demiryolları bütçesinin müzakere- bat nakliyatı için bilvasıta geniş mu - Sofya 1.56 

si esnasında arzettiğimi zannediyo. saadeler temin edilmiştir. Hangarlar Madrid 14.0350 

Ciddi ve uzun bir emek mahsulü ol
duğu ilk bakışta farkedilen bu değer
li eserinden dolayı müellifi tebrik et
meyi borç biliriz. 

Aşmmıı vicdanlar 
ve 

Dadaş kil 
Hayrettin Ziya imzası edebiyat 

muhitimiz için oldukça yabancı bir 
isimdir. Halbuki bu imza üzerinde 
iki sene önce intişar etmiş olan "İn -
san Artıkları" isimli bir hikaye haki
ki bir edebi kıymetten haber veriyor 
ve ciddi bir alakaya layık bulunuyor
du. 

Edebi çalışmalrı daha ziyade vila· 
yet çerçevesi içinde mahsur kalması 
yüzünden layık olduğu aiaka ile kar
şılanmıyan B. Hayrettin Ziya. bu de· 
fa "Aşınmış vicdanlar" ve ''Dada<:i 
kız" isimli iki yeni roman neşretmiş • 
tir. İçtimai mevzuları, mahalli husu
siyetleri muvaffakiyetle canlandıran 

bir üsli'ıpla tasvir eden bu romanlarda 
ince bir tahlil kabiliyetiyle iyi bir 
tahkiye biribirini muvaffakiyetle 
desteklemektedir. Bu güzel eserleri 
edebiyat meraklılarına tavsiye ede-
riz. 

Varhk 

rum. Tatbik ettig~imiz ücretlerin halk bir çok istasyonlarda islah edilmiş ör- Varşova 23.8450 N k "l · l • · Budapeşte 24.8425 

-
_.__ _____ ~ ___ a __ • _•ı_e_r• __ ~-~-1...:.:ih:t:.:.iy::.a:c::.;ıı:.:n:a~u:.:y:.:gun olmakla beraber mü tü, vagon kapakları tahmil ve tahlıye Sükreş o.9050 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 
0.9050 
2.8925 ~-...--.--u"-UL.e.taıITTLJ~~v~e~r~ıh~t~ı~m~ü~c!:re:;t~/~e~rı'..:· y!.a~r~ı~y~a~r'._'.ı~y~a~t~e:,:n::z:_i /~Lı Belgrad 2.8925 

"---"':lı'.ölı..a.ı;'ıa·-ma-·ft--;iı""L:62 34.62 

Vekalet, bütün köy işleri iç· 
kestirme hal çarelerini ihtiva ede 
yiha hükümlerinin tamamen tat 
ni temin maksadiyle tedbirler al 
tır: merkez kazalarında valiler 
vali muavinleri, kazalarda kaym 
lar nahiye müdürleri de hazır ol 
halde bütün muhtarları ve köy 
rını merkeze toplıyarak bu ka 
meelini bunlara anlatacaklar ve 
malarını temin edecekler ve ke 
rine birer nüsha vereceklerdir. 
Fiyet üç nüshalı bir mazbata ile 
edilip bir niısha kaza idare, bir 
ha viHiyet idare heyetinde sakla 
ve üçüncü nüsha da Dahiliye 
letine gönderilecektir. 

Vekalet yeni layiha ile. bütün 
amirlerini köy işleriyle çok yak 
surette alakalandırmakta ve v 
lendirmetkedir. İdare amir ve 
!arının muvaffakiyetlerinin ba 
tı aılasında köy işlerinde elde e 
!eri neticeler müessir olacaktır. 

Bütün köylerde hazırlanaca 

kalkınma programlarının tatbi 
bir kontrole tabi tutmak için 
teşkilatının da takviyesi ihtima 
dır. Dahiliye Vekilimiz köy iş 
bizzat uğraşmaktadır. 

Pire - İzmir seferi 
İzmir (Hususi) - Bir yunan 

ru şirketi, Pire. İzmir. Sakız 
dilli arasında vapur seferleri }i 

ğı kararlaştırmıştır. Bu hafta, 
ter başhyacaktır. 

tevcihinde şahsiyet tetkikinin 
yeti, Hüseyin Namık Orkun: 
nasıl yapılır?, Rıza Apak: Şi 
mil Sena Ongun: Türkiye Ma 

On beş günde bir çıkan bu emektar 
sanat ve fikir mecmuasının 141 inci 
sayısı şu yazılarla çıkmıştır: Yaşar 

Nabi: Birinci neşriyat kongresi, İs· 
mail Husrev Tökin: Devlet sermaye -
siyle kurulan bankalar, Orhan Con
•--r. · T.. t Sa-_..._..,..., ....... .&.:..l=.ıı ardağ: Edebiyat 



Bugünkü At yarışları 

Atlar bu sefer coktur 
..:> 

yanş heyecanh olacak 
l!kbahar at yarışlarının dördüncüsü bugün saat tam 16,30 da 

şeh'r hipodromunda yapılacaktır. Birinci ve ikinci koşular müs -
tesna diğerlerine iştirak eden atların çokluğu dolayısiyle yarışla
rın geçen haftaki kadar heyecanlı olacağı tahmin edilmektedir. 
B=lhaasa ikili bahsin ve çifte bahsin bir ayağının dokuz at ve kıs
rağın koşacağı arap handikapında oluşu bahsimüşterek meraklı -
larmın heyecanını bir kat daha artıracaktır. 

Bugünkü koşulara girecek hayvan-ı 
ların isimleriyle kazanması ihtimali Naf ı'a 
olanları yarış sırasiyle aşağıya yazı - polUikamızın 
yoruz: 

Birinci koşu: meydan koşusu: 

Uç ve daha yukarı yaştakı halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
satış koşusudur, İkramiyesi 225 lira. 
mesafesi 1800 metredir. Bu koşuya üç 
haliskan kaydedilmiştir. 

Komisarj (Burhan Işıl) 54 kilo, 
Taşpınar (Kemal Tezer 48 kilo, 
Şıpka (Tevhide Çırpan) 46 kilo. 
Komisarjın bu koşudaki şansın~n 

diO-erlerinden fazla olduğunu tahmın 
I:> 

ediyoruz. 

1 kinci ko§U: 
Üç yaşındaki yerli yarımkan ingi -

liz erkek ve dişi taylara mahsustur. 
İkramiyesi 450 lira, mesafesi 1600 
metredir. Bu koşuya üç tay kaydedil · 
miştir. 

Yılmaz 61 kilo (Rifat Kahyaoğlu), 
Nirvane 58 kilo (F. L. Karaosman), 
Tunca 53,5 kilo (İrfan Emeç) • 
Bu koşuda tayların taşıyacağı sık-

letlerin muhtelif oluşu Yılmaz ile 
Nirvane'nin koşu kazanmaları dola· 
yısiyledir. Bunlar içinde koşu kazan
mamış olan yalnız Tuncadır. Onu da 
ikinci hafta İbni Rodyo ile yaptığı 
çok muvaffakiyetli koşuda görmüş
tük. Bugün rakiplerinden dah2 az ki
lo taşıması nazanitibara alınırsa 

Tunca'nın diğerlerinden r1~ha şanslı 

olduğu anlaşılır. Maamaf Yılmazın 

Tunca için bir tehlike c bileceğini 

unutmamak lazımdır. 

O çüncü ko§u: 

Kazançları yekunu 30C l' rayı dol
durınıyan dört ve daha yu rı yaşta -
ki yerli yarımkan ingiliz a e kısrak
lara mahsustur. İkramiyesı 400 lira, 
mesafesi 2000 metredir. B :ı:oşuya 7 

yarımkan kaydedilmiştir. 

Mesut (Ali Sode), 
Olga (Mehmet Çelebi), 
Nazlı (Ahmet İnegöl), 
Mahmure (Salih Temel) 
Bintepe (Celal Bayar), 
Alceylan (Fevzi Tttioğl1' • 

Löksabr (Hasan Atlı). 

Bu koşunun biraz karışı 
nu itiraf etmekle beraber b 
Ankara'da bir muvaffakiyet 

)lduğu-

mevsim 

'.istere · 
miyen Bintepe'yi bu hafta ş slı bul
dlığumuzu söylemek isteriz ilinden 
güne daha hazır bir hale gele Binte· 
ı : geçen haftaya göre daha i ı bir va
ziyettedir. Bu yarıştaki en hlikeli 
rakipleri Nazlı ile Alceyland 

Dördüncü koıu: 

Dört ve daha yukarı yaşta ı halis 
kan arap at ve kısraklara mah 3 han
dikaptır. İkramiyesi 320 lira, mesafe
st 2000 metredir. Bu koşuya dokuz 
haliskan arap kaydedilmiştir. 

Alderviş 65 kilo (Fehmi V al), 
Yüksel 64 kilo (Salim İnak , 
Cevlan 63 kilo (Recep Bali a ı), 
ün'lü 63 kilo (Ahmet Geliş 
Bahtiyar 62 kilo (Şemsi T a k), 
I fe 53 kilo (M. Dince!), 
1 !ebrük 52 kilo (Ahmet Co" 
Yıldız 51 kilo (Settar Özg 
Derviş II. 45 kilo (Sait Yılın z). 
Bu koşu günün en heyecan] oşu -

sudur. Kiloları müsavi oldukla ı hal -
de koşsalardı hiç tereddüd et ıeden 
Al Dervişi favori göstermek J[ nge -
lirdi. Baştaki ile sondaki arası b. bu
lunan yirmi kiloluk fark dol 
kati bir hüküm vermek rayri k 
Ma:ımafih en yüksek kiloları ·ıyan 
Al Derviş ve Ceylan ile Yıldız pla
seden çıkmıyacaklarını tahmin e liyo
ruz. Yalnız şans için uynıyan!< Der 
vişi gösterebiliriz. 

B e~inci koşu: 

Bu koşuya gelinciye kadar k 
lan yekunu 1200 lirayı doldur yan 

esasları 
Başı 6 rncı sayfada) 

3 - Arkadaşlar temas ettiler. Mar -
mara havzasında nakliyat noktai na -
zarından Mudanya, Bursa, Karaköy 
hattının yapılmasını istediler. Bunun 
hakkında cevap hltfetmediler. 

4 - Bir de vaktiyle İstanbul - Ter
kos • Vize - Pınarhisar üzerinden 
Kırklareline bir hat yapılması hakkın
da bir fikir vardı. Vekaletçe bu hu
susta bir düşünce var mı? 

Nafıa Vekilimizin cevabı 
Nafia Vekili Gl. Fuat Cebesoy 

(Konya) - Birincisini demin arzet -
miştim. İstanbuldan Kırklareline olan 
yol ikmal edilerek, yeniden yapmak 
için Saraya kadar olan kısmı derpiş 
ediyoruz ve etüdünü de yapmışızdır. 
yalnız tahsisat imk.lnı dahiı:nde ya
pacağız. Ve bunu da başlamıya gayret 
edeceğiz. Afyonkarahisar - İzmir hat
tı tasavvur halindedir. Uzun müna -
kale yollarımız meyanındadır. Şimen
düfer hatları hakkındaki arzunuza ge
lince, şimendüferlerin hepsi hakkın -
da noktai nazarınıza iştirak ediyoruz. 
Fakat inşaat işi tahsisat meselesidir. 
Ancak bu sene yapacaklarımız mev -
cutları devam ve diğerlerinin etüdle -
rini yapmaktan ibarettir. Onun için 
bir şey söyliyemem. Haydarpaşa ile İs 
tabul arasındaki münakaleye gelince, 
münakale vekilimiz cevabını verecek -
tir. Çünkü bu vazife ona aittir. (Bra -
vo, kafi sesleri ve alkışlar), 

Baha Pars (Bursa) - Bursa - Ka -
raköy hattından bahis buyurmadılar. 
(Söylediler sesleri), Arkadaşlar, mü
saade ediniz, çok mühim olmasaydı 
arkadaşlarımrn bu kadar ısrarına rağ
men söz söylemek ihtiyacını duymaz
dım. Atatürkün bir emri vardır. On • 
dan bahsedeceğim. Atatürk Ali Çe -
tinkaya'ya Karaköy - Bursa hattının 
hemen yapılması için bir emir vermiş
lerdi. Yeni vekil selefleriyle bu hu
sus hakkında görüşerek gelecek sene 
için bir karar vermelerini rica ediyo
ruz. 
Nafıa Vekili Gl. Ali Fuat Cebesoy 

(Konya) - Burası bizce de çok mü
him bir hattır. Atatürk'ün emirlerini 
daima birinci derecede nazarı dikkate 
alırız. Fakat hepiniz biliyorsunuz ki, 
tahsisat meselesidir. Bu imkanı bu -
!unca behemahal yapacağız. (Alkşlar) 

Bayan Doktor Fatma Memik'in Me
riç'in taşması ve Edirne'nin su mese -
lesi hakkındaki temennilere cevap 
olarak Nafıa Vekili şunları söylemiş
tir: 
"- Sayın arkadaşlarımız hakikaten 

çok mühim olan iki mesele üzerinde 
nazarı dikkatimizi celbetti. Birisi Me
riç nehrinin kabarması ile etrafında 
tesadüf eden yerlerin su basımından 
kurtulması, di ğeri de Edirneye su ge
tirmek meselesi. Hakikaten ikisi de 
gayet mühimdir. Fakat bu Meriçi1: 
kabarıp da köyleri basması meselesı 
birinci derecede, Meriçin yatağının 
tahkimi ve ondan sonra da deltasının 
temizlenmesi lazımdır. Bunu yunan -
lılarla müştereken yapacağız. Bunun 
için neticeyi beklemek lazımdır. Böy
le müstaki11en büyük bir işe teşebbüs 
etmek doğru olmaz kanaatindeyim. 
Maamafih böyle müstacel olan işler 

üzerinden çalışmaktan geri kalmıya -
cağız. Diğer mesele: Edirne hakika -
ten suya muhtaçtır. Fakat tahsisatı

mız olmadığı için şimdilik bir şey söy 
liyemiyeceğim. Eğer, Mec1isi Ali böy 
le bir tahsiat verirse bunun üzerinde 
faaliyete geçmeyi vadederim.,, 

inhisar Umum Müdürü 
Ankara'ya geliyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - 1nhi -
sarlar umum müdürü Halet Taşpınar 
bugün Ankara'ya hareket etti. 

üç yaşındaki yerli halis kan iliz ~11111111111111111111111111111111111111~ 

taylarına mahsustur. İkramiyes 255 ==- Morana Klava == 
lira mesafesi 1800 metredir. Bu ışu-

ya altı tay kaydedilmiştir. - _ 
Kaya (Atıf Esenbel), : Senenin en büyük musiki filmi -
Yı lmazkaya (Susa kaya), ';il 111111111111111111111111111111111111 r' 
Y::ıtagan (F. L. Kar:.ı Osman) 
Sifkap (Ferruh Agan) , 
Batray (Salih Temel), 
Ece (Salih Temel). 
Bu tayların koşusunu geçen hafta 

görmiişttik. İçlerinde Karan filin bu -
Jıınmayışı dolayısiyle en büy'ik şanslı 
Yılmazkayadır. Yatagan ile Kayanın 

Yılmaıkayaya tehlikeli olacağını zan
nediyoruz. 

Bu hafta çifte bahis bir tanedir. Ü
çüncü ve dördüncü koşular arasında -
dır. İkili bahis de bir tane ve dördün
cü koşudadır. 

C. H. P. nizamnamesinde 
tôdiller yapılacak 

(Başı 1. inci sayfada) 

Partili mebusların yapabilecekleri iıler 

4. Parti mebuslarının yapabilecekleri işler hakkında nizamnamede 
esasen mevcut olan hüküm daha ziyade tevsi edilerek bu madde aşağı
daki şekli almıştır. 

(Parti mebusları devlet veya partiye ait, yahut sermaye
sinde Devletin veya Partinin iştiraki olan bütün müesseseler
le amme hizmetlerine mahsus ve hususi mukaveleye bağlı 
veya imtiyazlı şirketlerde idare meclisi reisi ve azası, mura
kip ve mümessil olamıyacaklar, ücretli veya ücretsiz bQ§ka 
bir vazile alamıyacakları gibi müesseselerle alakadar işler
de ücretli hakemlik de kabul edemezler. Devlet veya Parti 
işlerinde doğrudan doğruya veya bilvasıta müteahhitlik ve 
her ne nam ile olursa olsun mutavassıtlık edemezler ve Dev
let bütçelerinden para ödemeyi icabettirecek herhangi bir 
ticaret muamelesini dahi yapamazlar. Parti mensubu olan 
avukatlar Devlet ve Partiyi alaka/andıran bir davada aleyh
te vekalet deruhte edemiyecekleri gibi ücret .mukabili olarak 
lehte de vekalet alamazlar. Ve bu ~ibi davaları deruhte et -
miş olanlarla şerik olamazlar. Parti Genel BQ§kanlık Divanı 
zaruret gördüğü hallerde partili mebusları bu gibi vazill'!ler
le tavzif edebilir. Hus,.si ;J,.reler belediveler, bunlara bağ
lı müessPscler bu mrıdde hükümlP.rine tlibidir. Parti mebus -
lnrı Kızılay, Cocuk EsirgP.me Vı<> 1-lavcı Krır,,mlttrı l!ihi mena
fii u.muma ait cemiyetlerle sair hayır cemiyetlerinde ücretli 
iş alamazlar.) 

Nizamnamenin ceza işleri kısmında 

5. Nizamnamenin ceza işleri kısmını ihtiva eden maddeye cürüm o-
larak su fıkra ilave edilrnistir: 

~ (Parti i§lerinde Şahsi maksat güdenler ve bu uğurda parti 
nüfuzunu istismara te§ebbüs edenler ve §ahsiyat ile uğra§
mayı adet edinenler). 

Partili gazetecilerin vaziyeti 

6. Gene nizamnamenin on ikinci kısmını teşkil eden partili gazeteci
lerin riayet edecekleri noktalar hakkındaki l 54 üncü madde şu şekli 
almıştır: 

(Sahibi partili olan gazete ve mecmuaların yazıları ile par
ti azalarının neşriyatı parti prensipleri bakımından göz önün
de tutulur. Partili gazeteciler, mecmua sahipleri ve muharrir
lerle bu yolda görüş birliğine yarıyacak temas ve toplantılar 
yapılır. Partililer sermayesi ile ala.kalı ve idaresinde müessir 
bulundukları gazete, mecmua ve matbaalarda program ve 
nizamnameye iç ve dış siyasetin ana hatları ile yüksek dev
let menfaatlerine aykırı düşen yazılar nqredemezler ). 

Parti müstakil grupu 

7. Nizamname tadil teklifleri arasında tamamen yeni bir teşkilat o • 
larak giren bir hüküm de parti müstakil grupu teşkili meselesidir. Par
tinin kendi içinde daha geniş şekilde tenkit ve mürakabe yapabilmek 
için düşündüğü bu hususa dair ilave edilen büküm ve maddeler aşağı-
dadır : · 

(Partili mebuslardan Kurultay umumi heyetince seçilen 
21 arkadtı§ meclis içinde müstakil bir hüviyet ta§ırlar. Bunlar 
grup müzakerelerine i§tirak etmekle beraber mütalea beyan 
ve reye iştirak edemezler. Buna karşı meclisin umumi heye -
tinde mütalealarını beyan ederler ve reylerini kullanırlar. 
Müstakil grup kendi azaları ile umumi toplantı yapar ka
rarlar verir müzakere usulü meclis grupunun hükümlerine 
tabidir. Müstakil grup heyeti umumiyesi partiye mensup ol
mıyan mebusları müzakerelerine muvakkat veya daimi ola
rak davet edebilirler. Müstakil grup kendi azası arasından 
üç kişilik bir idare heyeti teşkil eder. Partiye menmp mebus
ların en çoğunun teshil ettiği umumi heyete parti grupu, par
t;ye mensup mebusfordan bu suretle kurultay taralmrlrın se
çilen 21 azanın teşkil ettiği heyete de Darti müstakil grupu 
denir.) 

Parti müstakil grupunun Reisi 

Parti müstakil grupunun reisi Partinin Değişmez Genel 
Başkanıdır. Reis Vekili mü'stakil mebuslar arasından onun 
tayin ettiği zattır. 

Partili müstakil mebuslardan vukubulacak münhallere münasibini 
Genel Başkanlık Divanı seçer. 

Parti müstakil grupu parti teşkilatına dahil olduğu gibi müstakil 
grup reis vekili parti riyaset divanına dahildir. 

SÜMER BANK 
Ankara Yerli mallar pazannda açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim en ası asağıdaki fiat larla 

perakende olarak sahlmakfadar 

Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 

58 kuruş 
45 o 

45 " 
11 ,, 

F eshane Mamulatı halis yünden 
kasket 

Beykoz Mamulatı çivili kundura 
Tanesi 30 ve 35 

Çifti 190 " 
" 

" " " 
Fotin " 290 " 

Kongreye 
başlarken 

(Başı 1 inci sayfada) 
Partimiz nasıl doğdu? Hepimiz, ya

ni her halis ve vatansever türk bunu 
bilmekle mükelleftir. Bugün en ileri 
siyasi, içtimai ve iktısadi prensipler
le kendini teçhiz etmiş bulunan Cüm
hu~iyet Halk Partisinin köklerini 
Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinde bu
luyoruz ve başarılan ilk büyük vazi
fenin vatanı kurtarmak umdesinde te
kasüf ettiğini görüyoruz. Lakin vata
nı kurtarmak ne demektir? İşte Ata
türk'ün dehası ile ilk adımından bu
günkü ileri menziline kadar her gün 
manası hem daha genişliyerek, hem 
daha derinleşerek zamandaşımız olan 
kudretli, şerefli yeni Türkiye'yi vü
cuda getiren başlıca amil, bence bu 
muazzam suale Partimizin senelerce 
evel vermiş olduğu cevaptır. Vatanı 

kurtarmak, onu yalnız müstevli ya -
bancılardan tahlis değil, asıl kendimi
zi cehilden, taassuptan, kara kuvetin 
her türlü hurafesinden, geriliğinden 
halas ederek fikri prangalanmızı kır
mak, vicdani kelepçelerimizi kopar -
mak ve nihayet her türlü iktısadi ve 
içtimai zincirleri çözmek demekti. 

İşte bu anlayıştır ki Atatürk inkı
labının ve Cümhuriyet Halk Partisi
nin kurtuluş anlayışı olmuştur. Peki 
anıma nasıl? 

Gerek Ebedi Şef, gerek Parti iptida 
şu umdeye iman ediyordu: her türlü 
köhne ananenin bunaltıcı kabusundan 
kafalarımızı sıyırarak her şeyden e
vel bir halk hükümeti kurmak ve her 
türlü hakimiyetin hakiki sahibi ol
mak tabii bulunan milleti, doğrudan 
doğruya kendi mukadderatına her ta
raftan alakadar etmek. Zira memleke
tin en hakiki kurtarıcısı milletin an -
cak kendisi olabilirdi. Netekim de 
öyle oldu. 

Atatürk'ün ebedi namı bu milli se
ferberliğe en harikulade Başbuğluğu 
etmiştir. 

Partinin tarihçesini muhtelif te -
kamül merhalelerini velev kısa bir 
surette olsun burada birer birer ha
tırlatmama - ne yazık ki - makalemin 
kadrosu müsait değil; yalnız hiç u -
nutulmamasını rica edeceğim birkaç 
nokta şunlardır: 

15. Teşrinievel 1927 tarihinde An -
kara'da toplanan ve "Cümhuriyet 
Halk Fırkası" namına izafe edilen 
kongre Müdafaai Hukuk Cemiyetle
rinin bir temadisi olduğuna göre ha
kikatte ikinci kongre demekti. Fakat 
daha 23. Teşrinisani. 1924 tarihindeki 
bir grup toplantısında bile Fırka ye
ni devletin hüviyetini tayin eden 
Cümhuriyet kelimesini almış ve 
"Cümhuriyet Halk Fırkası" adını be
nimsemişti. Çok dikkat edelim ve dü
şünelim; henüz saltanat, hilafet, şe
riat filan diye bugün ancak heyulası 
kalmış bazı müesseseler, birçok hura
fe gevelerken yeni rejim ve kafanın 
şu umdeleri ilan etmiş olduğunu gö
rüyoruz: 

1. - Milll hakimiyetin halk tara -
fından ve halk için icrasına 
rehberlik etmek, 

2. - Türkiye'yi asri bir devlet se
viyesine yükseltmek, 

3. - Türkiye'de bütün kuvetlerin 
üstünde kanun velayetini ha
kim kılmak. 

Cümhuriyet Halk Partisinin bence 
en ehemiyetli vasfı, bu partinin sure
ti umumiyede (Fırka) kelimesiyle an
laşılan mefhum kadrosu dışında bir 
telakki çerçevesi yapışıdır. Fırka te
sis edildiği zaman bütün memlekette 
bir tetkik seyahati yapan Atatürk 
halkın en ziyade eski "Fırkacılık" 
fikrine kurban olduğunu görmüştü. 
Şu sebeple anladı ki memlekette yapı
lacak şey, tefrikalara vücut ve uzvi· 
yet verici sun'i kurumlar değil, mil
letin iç anlaşmasını dış ihtiyaçları
mızla uygun ve her bakımdan yüksel
me ideallerimizle muvazi bir teşek· 
küle mazhar etmektir. Bunun için bir 
siyasi mühendis ve içtimai mimar ol
mak lazımdı ve kendisi de bunu oldu. 
Dünyanın birçok yerinde fırkalar, 
muhtelif menfaat kümelerinin ve ge
lip geçici siyaset cereyanlannın mü
messili olan düzenli ayrılıklarla sınıf 
mücadelelerinin siperleridirler. Hal -
buki Tükiye'nin ihtiyacı tam bunun 
zıddı idi. Ve Cümhuriyet Halk Par
tisi de tam buna muakis bir program 
takip etti. Fırkanın gerek kuruluş 
safhalarında, gerek program tekamü
lünde şu iki vasfı gözden kaçırmarua
lıdır. Ne bugünkü nizamname, hayat
ta tecrübesi, tatbikatı görülmemiş 

mücerret ve kuru prensip külçelerin
den yapma bir yığındır; ne de dünkü 
hareketler, ana prensiplerden mah
rum ve gelişi güzel bir takım siyaset 
atılganlıkları idi!. Bilakis!. İşte ka
naatimizce Fırkaya, şimdiye kadar 
gösterdiği yaşadığın, ana sırrını ve
ren nazari nükte buradadır. 

Bugünkü prensipler maltım : 

Cümhuriyetçilik, milliyetçilik, 
halkçılık, laiklik ve nihayet devletçi
likle inkılapçılık. 

Edirnedeki 
tarih eserleri 
Edirne, 27 a.a. - Çorlu ve Tekirda 

ğı şehirlerinin içme suyu tesisatını ve 
imar planlarını mahallinde tetkik et -
mek üzere Dahiliye vekaleti belediye~ 
ler imar müdürü refakatinde ve şehir 
cilik mütehassısı olduğu halde Çorlu 
ve Tekirdağında tetkikatını bitirerek 
Edirne'ye gelmiştir. Edirne şehrinin 
mimari noktai nazardan pek çok kıy· 
metli eserlerini Trakya umumi müfet· 
tişi general Kazım Dirik'le birlikte bi 
rer birer gezmişlerdir. Mimari kıymet 
)eri büyük olan camilerle diğer asarı 
tetkik eden heyet ikinci Beyazit cami
si Darüşşifası tıp medresesi, Fodlaha
nesi, tabhanesi, imarethane ve mum • 
hanesinin her biri ayrı ayrı birer kıy• 
metli mimariye malik olan bu binala
ları birbirlerine munzam olarak yapıl 
mış olmayıp heyeti umumiyesinin bir
birine olan mimari akislerinin şe -
bircilik bakımından olan fevkalade 
kıymeti üzerinde çok tevekkuf etmiş· 
!erdir. Şehircilik mütehassısı inşaat • 
ta kullanılan tabii ve mahalli malze -
melerin tertibi hakkında generale mu
fassal izahat vermiş taşı mebzul olan 
mıntakalarda icapsız beton kullanılma 
ması hakkında nazarı dikkatlerini cel 
betmiştir. Heyet yarın umumi müfet
tişle beraber Kırlareli'nin su ve şehir 
haritası tetkikatına gidecek ve dönüş
te Edirne'nin imar planının detayları 
üzerinde çalışılacaktır. 

Kızılcahamam 
• • 

mesıresı 

Güzel ha va ve soğuk sula
rı ile Ankara'nın mesiresini 
tetkil etmektedir. Yollar kıs
men yenilenmiştir. Kaplıca
lara gelecek muhterem müş
terilerin her türlü istirahat
leri temin edilmiş bahçe ve 
parklar yapılmıt ve munta -
zam otobüs seferleri temin 
olunmuştur. 1920 

irfan adamlarının. verdiği dersler, 
yazdığı makaleler, kitaplar teşekkür 
olunacak bir yekun teşkil ediyor. L&
kin halkımızın - bilhassa münevver 
gençliğimizin - aynı mevzua ııık sık 
dönmesinde ancak fayda ve isabet bu· 
lunduğuna kaniiz. 

Kurulan cümhuriyetçi, milliyetçi 
ve halkçı Türkiye, zamandaş l::ir ileri 
heyet icaplarını tamamiyle tahakkuk 
ettirmek içindir ki (laik), (devletçi) 
ve (inkılapçı) olmak mecburiyetinde 
idi. 

Bu zaruret bugün de dünkü kadar 

mevcuttur. Yalnız devletçilik prensi
pi münasebetiyle Büyük İsmet İnö
nü'nün Başvekaleti esnasında yazd~ı 

birkaç satırı burada bütün türk zek§.· 
sına hatırlatmak isterim: 

"İktısatta devletçilik siyaseti, ba
na her şeyden evel, bir müdafaa vası
tası olarak kendini lüzumlu gösterdi. 
Asırların ihmalini telafi edecek, hak
sız tahripleri imar edecek, yeni zama• 
nın çetin şartlarına mukavemet ede· 
cek sağlam bir devlet bünyesi kura -
bilmek için, devleti iktısatta yıprata
cak amillerden kurtarmak lazım geli • 
yordu. Demek ki iktısatta devletçili
ği biz inkişaf yolunu takip edebilmek 
için bir müdafaa vasıtası ve bu sebep
le bir azimet noktası, bir temel addet
meğe mecbur bulunuyorduk." 

Memleketin iç yaralarını, gerek 
idarede, iktısatta olsun, gerek irfan, 

ziraat, sıhat, adliye ve sairede bulun
sun; birer birer aramak, birer birer 

söylemek; ve geniş bir kafa hüriyeti 
ile şuurlu bir milli disiplin içinde 
dertlere çare bulmak amacıdır. Beşin
ci kurultay, kıymetli çalışmalarına 

başlarken bu şerefli vazife ile karşı -

laşıyor. Memleketimizin coğraf~ si· 

masında mesela Sakarya, İnönü, An
kara ve Karadenizde ne ise manevi 

çehresinin çizgilerinde de bugünün 

Halk Partisi aynı şey oldu. Bunu 

böyle bilelim . 

Sözlerimi bitirmeden evci iki gö
nül dileğimi ortaya koymak pek ye -
rinde olur: 

1 - Bütün sayın kongre azalarına 

muvaffakiyetli başarılar temenni e
derken Milli Şefimize en temiz ve 
geniş hürmetlerimizi arzetmek, 

2 - Partimizin büyük kurucusu 
Atatürk'ün hatırasına karşı ebedi 
bağlılığımızı bildirerek onun bir nut
kundaki ~u sözleri tekrarlamak: 

"Milletin hayrı için düşündükleri

ni söylemek her vatandaşın vazifesi

dir. Fakat dediklerim tamamiyle ya
pılmadı diye darılmıya hiç kimsenin 
hakkı yoktur!" 
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l_ş verenler : ------nı:;:lfa aranıyor - Eyi bir terzi ya-
İJçi a ~alı.şmak üzere birkaç Bayan 
\'tr Y~ ıhtıyaç vardır. Atatürk bul. 

ı leındar Ap. No. 8 Nedret. 
1848 

Aranıyor D'k· Yan • • - ı ışten anlıyan 3 ba· 
.._1 ~§~ıye ihtiyaç vardır. Cebeci: Bay 
zi E ~ · No. 2 evde Tan Bayanlar ter· 

vıne müracaat. 1801 

Satıı m 
bile b' emuru aranıyor - Almanca 
dır. ~~~sat.ıı nıemuruna ihtiyaç var • 
33

77 
kıtapevine müracaat. Tel 

1866 

kiralık • ------.: 
Afüstalci1 

nönü ~v - Yenişehir İsmet İ· 
kil b' taddesınde bahçe içinde müsta
bir ~rl~v satılık ve kiralıktır. 7 oda 
\'ardı~ u kaloriferi ve sair konforu 

· Telefon 3780 1882 

Kira/ılı:. h 
Pranıız ane - Kavaklı derede 
çc içind •efareti karıısında geniş hah· 
eli odaı e kalorifer tesisatını haiz ye • 

1 hane kiralıktır. Tel: 5843 
1787 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kllçillı: ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa içia 70 Kurus 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kuçük ilinlardan her de· 
fası için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
lturuı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzere her aatır. kelıme arala
rındakı bosluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her 1atır için 
beher seferine ayrıca on lı:urus ah· 
nır. 

Kilçülı: llinlann 120 harfi ceçme
mesı lizımdır. Bu mıktan ıcçcn i· 
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Kiralık oda - Asfaltta. İstanbul 
pastanesi önündeki gazeteci Hüseyin 
den veya Sıhiye vekaleti önündeki o
tobüs durağında tütüncü Mehmet'ten 
sorulması Tel : 3833 1908 

Kiralık daire 40 lira - Vekaletlere 
yakın, üç oda bir hol alt kat, su para
sı dahil Yenişehir Havuzbaşı İzmir 
caddesi No. 30. Telefon: 3002 1911 

Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaşı, 
İzmir caddesi No. 28. 1912 

Kiralık d . • 
1ıklar d ~ aıre - Yenııehir bakan • Kiralık apartman dairesi - Dört 
lı. kö k?.g~sunda Akay sokak Fethi büyük oda bir hol ve konfor resmi da
)'o 1' ! u derisinde 3 oda 1 hol ban • ire olur Bankalar caddesi Telefon: 

' el: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 1317 1914 
1811 

Riraı k Kiralık - Sağlık bakanlığı karşısı 
dur k ı ev - Bahçeli evler ikinci Çağatay S. No. 22 Akasya Ap. 3 oda 
büy~'k No. 19 geniş antre, kıt bahçesi, 1 sandık odası 1 hol 2 balkon mutbak 
bod u salon, 3 oda hizmetçi odası banyo saire. Nazaretli 1 daire ikinci 

ruın, konforu tamam. 1813 kat. 1923 

ze~İral!k oda - Yenitehirin en gU· Kiralık _ Postane caddesi Yağcı 
f Yerınde kalörifer ve bütün kon • h 1 b k or Atat" k apartmanı 4 oda 1 o mut a saire 
k ur bulvarı zafer apartmanı tam konforlu bir daire kiralıktır. Ka-
apıcıya müracaat. 1830 

'pıcıya müracaat edilmesi. 1932 

ULUS 9-

erece -

rn!~~alık oda - Yalnız bir bay için 
r . 1 Yalı sağlık bakanlığı otobüs du· 
,:gında 10 numaralı bakkal Mehmet 

ustafaya müracaat. 1833 

nı!İtalık - Bahçeli evler 76 No. lu 
balı za~ah sekiz odalı garajlı geniş 
fiatç~l~ ev. görmek için 77 No. lu eve 

Satılık : 

Acele satılık ev - Sıhiye vekaleti 
arkasında asfalta yakın altı odalı: 

bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa 
mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 

1 /2 Litrelik bir • 
şışesı 

• perakende 1 00 kuruştur 
Satıcılara o/0 10 tenzilat yapılır. 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolanndan iıteyiniz. 
ıçın 3536 No. ya telefon. 1836 

flıtobily• ile kiralık hane - Alman 
ıc a t" . re ıne 4 dakika mesafede Özde . 
~ır ~ddcainde 65-2 No. lu evin bi • 
rıncı katı 4 büyük 1 küçük oda mo
bilyaslylc birlikte. Tl: 3456 dan 33 
No: ya müracaat. 1838 

Kiralık apartman - Ankara Ata. 
türk ilk okulları arkasında bol hava 
ve manzaralı 4 oda tam konfor. Halk 
Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 

Güzel kiralık odalar - Havuzbaşı 
Yanında bahçeli güzel odalar kiralık -
tır. Kiralar çok müsait. Selanik cad 
l<lo. l6 1871 

1 
IJ_~v.~en kiralık kat - 4 bUyük oda 

.. buyuk 1 küçük hol konfor veranda 
tuz.el bahçe Havuzbaşı emniyet abi
de.sı karşısı Çankaya cad. 9 müsait şe · 
raıt. 1872 

Mobilyalı oda (kiralık) - Atatürk 
bulvarında. Hususi duıu havi tuva -
let odası bulvara nazır balkonu var
dır. Kapısı koridora açılır. Üç ay için 
Ucuza verilir. Tl: 3011 1876 

Kiralık - Telgaz civan Dikmen 
C8ddeıi İzer sokak yeni yapılmış a· 
Partman dört oda bir hol mutbak. ban 
~?· ~ala, su dahil birinci kat S'i lira ı-
ıncı kat 67 liradır. (İçindekilere mü· 

raat.) 1879 

Kiralık - Işıklar caddesi meyda 
nında kiralık dükkanlar her gün 16 -
l8.30 arasında 3 numarada terzi Ah · 
l?ıet Sirel'e müracaat. 1881 

Kiralık ev - İsmet paşa Akşehir 
Sokak No. 23 de 3 oda 1 mutbak banyo 
~~ elektrik hava gazı 3. ci kat. İçinde · 
ılere müracaat. 1883 

No. 1 1783 

Satılık ucuz ev - Ulucanlar Cüm • 
huriyet mektebi yanında iki bölük ve 
iki kapılı bahçeli 9 odalı hımıt ev 
4000 liraya Tel: 3130 1784 

Satılık arsalar - . Yapılacak Anıt 

Kabir yanında istimlak harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

Satılık arsa - Blok başı, Bakanlık
lar karşısında Akay caddesinde M. 
773 Tel : 3595 müracaat. 1820 

Satılık arsalar - Çankaya cadde -
sinde Rus sefareti yanında sefaretha 
ne ve büyük apartman yapmağa müsa 
it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram 
caddesi No. ı 1822 

Satılık arsa - Yenişehir Meşruti 
yet caddesinin Atatürk bulvariyle biı 
leştiği yerde dört kat apartmanlık, a 
da 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1842 

Acele satılık ev - Ayda 100 lira İ· 
carlı 3 kat 6500 liraya verilecektir. 
Tel: 2487 1890 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 
evi ve akar suyu ile 150 dönüm mamur 
arazi acele Tel: 2406 1938 

Satılık otomobil - Tek kapılı hu • --------------
•u•I Pord Ziraat banka•• merkez tev-
diat servisinde Kemal Pekin. 1901 iş arayanlar: 

Acele satılık bostan - Sarıkışla 
karşısında 6 dönüm toptan ve çok eh- l T' tt b .. . _ . . ş arıyor - ıcare en mezun, u -
ven fıyat gayet degerlı hır yer. Tel : yük şirketlerle fabrikalarda muhase • 
3130 1905 ' l ' k . b' k 1 1 cı ı etmış ır genç a şam arı ça ış -

Satılık otomobil - Fort marka spor mak üzere iş arıyor. Ulus Ş. P. N. ad· 
dört silindirli temiz kuJJanılmış. Tel : resine. 1856 
2951 re müracaat. 1915 

Satılık otomobil - Acele satılık u
cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip -
leri Şoförler Cemiyetinde Satılmış'a 

müracaat. Telefon: 3808 1916 

iş arıyor - Orta tahsilli, Fransız
ca steno daktilo bilir, inşaat ve ticaret 
işlerinden anlar bir genç Ulusta NP. 
rumuzuna mektupla milracaat. 1853 

Eczacılara - Senelerden beri tanın- Aran ıya r : 
mış yedi mustahzar satılıktır. Talip 
olanların İstanbul Ankara caddesin • 
de 99/ 1 Adalet Han Ferdi Selek ilan 

Satılık arsa - Sıhat vekaleti civarı. bürosuna müracaatları. 1926 

Aranıyor - Küçük evler yapı koo· 
peratifinden satılık bir hisse arıyo • 
rum. Taliplerin Emlak bankasında B 
Yılmaza müracaat. 1918 1ıkiz caddesi, ada 1149, parsel 23, Te· 

lefon : 3563. 1843 

Satılık otomobil - 36 model Şev 
role Taksi Zincirli camide Ayaşlı Ah 
mede müracaat. 1844 

Acele satılık apartman - Ankara · 
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkalade manzaralı iyi irat· 
lı. Uygun şerait. Tl: 3130. 1850 

Satılık 11 isse - İnşasına başlanmış 
olan küçük evlerden bir hisse devre
dilecektir. Ucuz fiyat. Ti: 3130 

1851 

Satılık arsa - Bahçeli evler yanın

da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi · 

Satılık - Büyük toz karıştırma ma· 
kinesi. Her hususta kullanılır Avrupct 
yapısı - 200 ila 400 kilo un toz vesaire 
karıştırır elektrikle müteharriktir, 
porsölen krem ve toz karıştırma hava
nı da satılıktır. İstanbul Ankara cad • 
desinde 99/ 1 Adalet Han Ferdi Selek 
İlan bürosuna müracaat. 1927 

Satılık arsalar - Bebek camisinden 
sonra Rumeli Hisarına giderken Bos
tan gazinosu namile maruf set üzerin
de 500 metre murabbaı önünde hail ol 
mıyan kıymetli arsa satılıktır. Alıcıla 

rın İstanbul Ankara caddesi 99/ 1 Ada 
let Han Ferdi Selek tıan bürosuna mü 
racaatları. 1928 

Aranıyor - Bahçeli evlerden yapıl· 
mış bir ev arıyorum. Taliplerin Em · 
lak bankasında B. Yılmaz'a müracaat. 

1919 

, · Zoyiler · 
Zayi - Sungurlu nüfus idaresinden 

aldığım nüfus kağıdımı kaybettim 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük -

mü olmadığı ilan olunur. 
Sungurlu'nun Gökçam köyünden 

Veli oğullarından Veli Erlik 327 
. 1921 yat. Tel: 3130 1852 

1 Kiralık - Etfaiye meydanı Beledi· Ucuz satılık arsa - Kavalıderede 
er bankası arkası Pamukçu apartma· ı Tahta köprüde asfalta yakın ada 1101 

Göztepe'de satılık arsa - Göztepe· 
de asfalta bir saniye mesafede en yük 
sek mevkide denize nazır bir dönüm 
muntazam dıvarlı ve meyve ağaçlı ar
sa satılıktır. Alıcıların : İstanbul' da 
Ankara caddesinde 99/ 1 Adalet Han 
3 numarada Ferdi Selek İlan bürosu· 

Zayi - Eskişehir nüfus müdürlü -
ğünden aldığım nüfus kağıdımla ye • 

dinci kolordu 18 ci alay 3. cil tabur 

10 cü bölükten aldığım aıkerlik tez • 
keremi kaybettir.1. Yenisini alacağım· 

dan eskisinin hükmü yoktur. 

nında k' ı k d · ı 188A ıra ı aıre er. ., persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün · 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı· 
•ında Karanfil ve Bil,ge sokağı karşı· 
•ındaki apartmanda 40 lira. Aynı a • 
Partmanda 8 No.lu daireye müracaat. 

1887 

Kiralık 2 büyük oda - Sıhat veka· 1 . 
etı karşısı llkiz sokak apartman No. 

19 b" '"k uyu balkon, bımyo, mııtbak ve 
ıuyu ile 35 lira Telefon. S~37 den 14 
numaraya. 1900 

Kiralık oda - Adliye aarayı karşı· 
sında Ortaç apartmanı No. 4 1902 

Kiralık ev - Üç oda hol ve tam 
k~~forlu. Elektrik, ıu gaz, bahçe ve 
mustıkil İsmet İnönü ille okulu yakı-
nı Çamlıca caddeıi No. 15 1903 

Kiralık daire - 2 oda ı kiler, ban· 
yo, mutbak, hava pzı, elektrik, kö 
IDUrlük. Y . hlr, Demiıtt , Ak • 

leri hariç telefon 3481 den 39 da Maz· 
ha~ 1859 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı na müracaat. 1929 
Öveçte muntazam 20 dönüm bir arsa 
30 mayısta Ankara icrasında müzaye • 
de edilecektir. Müracaat ve istifade e· 
diniz. 1860 

Satılık Lonkanta - Taşraya azimet 
dalayısiyle mükemmel konforlu An • 
kara postane caddesindeki Şen lokan· 
t•sı devren satılıktır. Taliplerin mez· 
kOr lokanta müsteciri Osman Orpak'a 
şifahen müracaatları. 1869 

Satılık arsa - Yenişehir kömür so
kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
metre ehven fiyatla verilecektir. Tel : 
2487 1888 

Acele satılık ev - Yenşehirin en 
mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 
hava güneşli konforlu 4000 lira borç • 
lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 

1934 

Acele satılık apartman - Ankara · 
nın en itlek yerinde piyasa mahallin· 
de muntazam irat S kat 4 daire 1 apat-
manhk arsalı Tel: 2406 1935 

Satılık apartman - Atatürk '6ulva
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 

arsa ve yapı bedeline Tel : 2406 Bay • 
ram caddesi. N o. 1 1936 

Satılık arsa - Yeni yapılmakta o- Satılık arsalar - Kızılırmak cad
lon Mecliı civarında imarca parıel • deai Yenitehirin her yerinde Cebeci • 
lenmit uaalar ehven fiyatla verilecek de iıtenilen ebatta Tel 2406 Bayram 

Ankara Öncebeci Bilim sokak No: 
50 Ömer oğlu Ali Ün 1324 1917 

Zayi - Sungurlu nüfuı idaresin -
den aldığım nüfus kağıdımı kaybet -
tim Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığı ilan olunur. 
Sungurlu'nun Gök çam köyünden 

Köroğullarından Mehmet oğlu Veli 

Sağlık 320 1922 

Zayi - Ankara Memurlar koopera

tif ıirketine ittirakime dair 456 sayılı 
hisse senedimi zayi ettim. Yeniıini a

lacağımdan eskisinin hükilmail% oldu· 

ğunu ilin ederim. 
Milııir Erhan 

Memur alınacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan müessesi 

Müdürlüğünden : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil
mek üzere Türkçeden lnıilizce7e ve İngilizceden Türkçe -
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına • 
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazarteıi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve lı • 
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya lıtanbul Şubeıi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu lı T alepnameıini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden veaai -
kin aııl veya muıaddak ıuretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lıtanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Liıe veya muadili mektep mezunlariyle Aıkerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro itlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
Tahmil ve tahliye işi § -

------- -5 Toprak Mahsulleri Ofisi Polath Ajansından: § - -- -=: 1. - Ajansımıza ait buğdayların tahmil ve tahliye itleri § 
=: 26-5-939 dan 26-6-939 tarihine kadar bir ay müd- =: 
§ detle münakaaaya konulmuıtur. =: 
§ 2. - lbaleıi 27-6-939 ıalı ıünü saat 14 de Polatlı Toprak § 
=: mahıulleri ofiıi binaıında toplanacak komiıyonda =: 
=: yapılacaktır. =: 
=: 3. - Muvakkat teminat (700) yedi yüz liradır. =: - -=: 4. - Mukavele projeıini görmek iıtiyenlerin Ankara Es- § 
=: kitehir ve Polatlı Toprak mahıulleri ofisine mü;aca- = 
=: atlan ilan olunur. 1910 =: -
':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;:: 

Kirahk yazıhane dairesi 
Ulua Meydanmda Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıJ4ır. Telefon: 2305 



~~-~ L ·----

-10-

, . 
'. Milli Müdafaa V. 

7 .500 adet yün 

battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Yerli fabrikalar mamulatından 
ve beher adedine 14.93 on dört lira 
doksan üç kuruş fiyat tahmin edilen 
7 500 yedi bin beş yüz adet yün batta
niye kapalı zarf usuliyle satın alına -
caktır. 

2 - Eksiltme 1. Haziran 939 per -
şembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 6850 lira olup şart
namesi 560 kuruşa komisyondan alı -
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı ve bu işlerle 
meşğul tüccardan veya fabrika sahibi 
olduklarına dair vesaikle birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar Anka 
rada M.M. V. satın alına Ko. na ver -
meleri. (1753) 11770 

5000 kilo idrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Yerli fabrikalar mamulatından 
5000 beşbin kilo İdrofil pamuk kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksilt
me 30 mayıs 939 salı günü saat 11 de 
Ankarada M.M.V. satınalma Ko.da ya 
pılacaktıf. 

2 - İlk teminat 562,5 lira olup şart 
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
MV. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye i ı eceklerin kanu
ni teminat ve 2490 , yılı kanunun 2 
ve 3. cü maddelerin , yazılı helgele
lerle bu işlerle meş " l tüccardan ol
duklarına dair vesai kle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be -
hemhal bir saat eve! me kadar Ankara 
da M. M. V. satın alına Ko. na verme
leri. 

4 - Beher kilosur a tahmin edilen 
11771 fiyatı 150 kuruştur. (1754) 

3000 kilo arap s unu alınacak 
M. M. Vekaleti tın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı 55 elli beş kur olan ve yerli 
malı olmak üzere 300•, Ciç bin kilo a
rapsabunu açık eksiltme suretiyle 30. 
Mayıs 939 salı günü ~aat 10 da Anka
rada M. M.V. satın alma komisyonun
da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 12~ lira olup şart
namesi her gün öğled 
V. satın alma Ko. da 
görülür. 

sonra M. M. 
delsiz olarak 

3 - Eksiltmeye gir ekler kanuru 
teminat ve bu gibi işle o meşğul bu
lunduklarına dair vesi arla birlikte 
eskiltme gün ve saatind M. M. V. sa
tın alma Ko. da bulunrn ! arı. (1755) 

11772 

D. Demiryolları 

Muntazam olcu 

tren len 
D. D. Yolları lkinc 

dürlüğünden : 

26. 5. 939 tarihinden i 
radan Haydarpaşaya ve 
hinden itibaren Haydar 
kara'ya işarı ahire kada 
No. tahtında munzam 
her gün işliyecektir. 

,Jelme Mü-

>aren Anka
' . 5. 939 tari
şa'dan An -
3005 ve 3006 

rolcu trenleri 

Ankara'dan kalkış sa" 16.42 Hay -
darpaşa'ya varış saat 8.2~ dir. 

Haydarpaşa'dan kalkı saat 14.05 
A nkara'ya varış saat 6. ! 

Syın halka ilan olunu 
dir. 

(1979) 
11951 

Alôkadarlara 
D- D. Yolları Umum "'1üdürlü

ğünden : 
1 haziran 1939 tarihin ı i t ibaren 

(Türkiye, Yunanistan "Franko - Ele
nik,, ve Bulgaristan arasında doğru 
beynelmilel tarife) ile ecnebi mem
leketlere gönderilecek kesilmiş kü
mes hayvanları ve taze balıkları, sı· 
caktan muhafaza için kullanılacak 
buzlar, muhafaza ettikleri eşyanın 
hakiki sikletinin % 20 sine kadar 
meccanen nakledilecektir. 

A , 

Levazım Amirliği 

Mimar veya mühendis 

aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
Balıkesirdeki kolordu inşaat, tami -

rat ve tesisat, keşif proje ve resimleri 
ni tanzim ve inşaata nezaret eylemek 
üzere ayda 250 lira ücretle bir yüksek 
mimar veyahut rüksek mimar yerin -
de aynı ücretle yüksek mühendis alı -
nacaktır. 

Türk olması şart olan taliplerin di -
lekçe, hüsnühal, diploma ve evelce ça
lıştıkları müesseselerden ve yaptıkla
rı işlere ait vesikaları ve nüfus tezke~ 
releri ile birlikte Balıkesir askeri sa -
tın alma komisyonuna müracaatları. 

(1948) 11926 

Nakliyat yaptı r ıl acak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 3020 ton eşya, erzak, ve mal -
zeme nakliyesine talip çıkmadığın -
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5057 lira olup 
muvakkat teminatı 380 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8-6-939 perşembe 

günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye girceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, ·3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleri -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. a
mirliği satınalma komisyonuna ver-
meleri. (1929) 11910 

Tereyağı alın acak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul birlikleri ihtiyacı için 

14,050 kilo tereyağı K zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15455 lira olup 
muvakkat teminatı 1159 liradır. 

3 - Eksiltmesi 15. 6. 939 perşembe 
günU saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Lv. amir 
!iği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (2032) 12008 

G. ve inhisarlar V. 

Tahammur kabı 

a l ınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

I - II - V - 939 tarihinde 7 adet ta -
hammür kabına talip zuhur etmedi
ğinden §artna.me ve planı mucibince 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon -
muştur. 

il - Muhammen bedeli 23000 lira 
muvakkat teminatı 1725 liradır. 

III - Pazarlık 12 - VI - 939 paz.arte
si günü saat 15 de Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komis -
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü ge
çen şube ile İzmir ve Ankara baş mü -
dürlüklerinden 115 kuruş bedel muka
bilinde alınabileceği gibi planı da gö -
rülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri malzemenin 
teferruat ve evsafını gösterir teklifle
rini münakasa tarihinden 10 gün eve
line kadar inhisarlar umum müdürlü -
ğü müskirat fabrikaları şubesine ver -
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin% 7,5 
güvenme paralariyle birlikte mezkür 
komisyona gelmeleri. (3653 - 2006) 

11996 

Çamallı ve Ko(hisar tuzlalarından 
tuz alanlara 

inhisarlar Umum Müdürlüğün -
den: 

Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında 

100 kiloyu geçen tuzun müşteri vası -
talarının yanaşabileceği yere taşınma
sı için ihtiyar edilmekte olan masrafa 
mukabil mahreç masrafı namiyle müş
teriden alınmakta olan para geçen se -
ne olduğu gibi Çamaltı tuzlasında be
her kiloda "15" ve Koçhisar tuzlasın • 
da da uız" santim kuruş olarak tesbit 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
müraca~t edilmesi. 

garına' edilmiş olmakla keyfiyet 3078 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince i-

(20l0) 12007 Iiin olunur. (3587 · 1991) 11995 

Muh~bere ve Mü. V. 

18 kalem malzeme 

alınacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti İstanbul Elektrik işleri Umum 
müdürlüğünden : 

1 - C. 1. F. İstanbul teslim şartiyle 
satın alınacak olan ve muhammen be· 
deli "48.107,75" kırk sekiz bin yüz ye 
di lira yetmiş beş kuruş olan 18 kalem 
muhtelif cins kesici, enversor ve en • 
terüptör ve teferrüatı kapalı zarf u • 
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23. VI. 939 cuma gü
nü saat 15 de idarenin Tünel üstünde 
Metrohan binasının 5 inci katında 

toplanan eksiltme komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve muka 
vele projesi idare veznesinden 241 ku 
ruş mukabilinde tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (3608,08) üç 
bin altı yüz sekiz lira sekiz kuruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa -
yılı kanun ahkamına uygun olarak ve 
eksiltmeden en az bir saat evel mak
buz mukablinde komisyon reisliğine 

verilmiş bulunması llıımdır. 

(3591 / 1990) 11962 

Askeri Fabrikalar . 

Ankara Beıinci icra Memurlu
ğundan: 

Dairemizin 939/ 2129 No. lu dosya
sında Sümerbank umum müdürlüğü 
tarafından istihsal edilen Ankara as -
!iye mahkemesi ticaret dairesinin 
8-11-938 T. ve 938 - 405 esas ve 231 ka -
rar sayılı ilamiyle İstanbul Kadıköy 
Pazaryolu No. 81 de mukim Cahit Sıt
kı Tarancıya 378 lira 94 kuruş ve 13 li
ra 82 kuruş masarifi mahkeme ve icra 
masrafları için berayi tebliğ gönderi
len icra emri üzerine mübaşirlikçe ve
rilen meşrubatta borçlunun yazılı ad
resten çıktığı ve halen Avrupa -
da bulunduğu ve oradaki ikamet -
gabının da meçhul olduğu an -
!aşılmış olduğundan hukuk usul 
muhakemeleri kanununun tebli -
ğata dair hükümlerine göre ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğundan bir 
ay içinde şifahi veya tahriri beyanda 
bulunmak için mühlet verilerek tebliğ 
şifahi makamına kaim olmak üzere i .. 
lan olunur. (2023) 12004 

· Adliye Vekaleti ·· · 

Benzin alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet binek ve hizmet otomobil
leriyle motusikleti için 939 mall yılı 
ihtiyacı için asgari 800, azami 900 te
neke benzin açık eksiltme ile alına · 
caktır. 

1 - Eksiltme 1. 6. 939 tarihine te -
sadüf eden perşembe günü saat 15 de 
Temyiz binasında veka.Iet levazım ve 
daire müdürlüğü odasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman parasız alabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 - 3 cü maddesindeki şeraitti ha
iz bulunİnaları şarttır. 

4 - Beher tenekesi (317,5) kuruştan 
mecmuu için (2857,5) lira bedel tah -

Askeri Fabrikalar Umum Mü- min edilmiştir. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 5 - Eksiltmeye gireceklerin mu -

4 kalem ve 20 takım 

hadde silindi ri ha kkı nda 

misyonundan : hammen bedelin % 7,5 ğu olan (215) 
19. Mayıs 1939 pazartesi günü saat lira nakten veya 2490 sayılı kanunda 

15 t k 1 fi 'h ı ed'J ğ' 1 kabul edilen tahviJatı mal sandı ğına e apa ı zar a ı a e ı ece ı, , 
teslim ederek alacaklan sandık mak-3, 5 ve 7 mayıs l 939 tarihlerinde ilan 

edilen 4 kalem ve ceman 20 takım buzlariyle birlikte eksiltme komisyo -
nunda hazır bulunmaları ilan olunur. Hadde silindirlerinin şartnamesinde 

ihale günü sehven yalnış yazılmış ol- ___ _:(_17_3_3.:_) ______ 1_17_1_9_ 
ması sebebiyle ihalesi başka güne ta -
lik edileceğinden mezkur günde çıkan 
ilanlar hükümsüzdür. (1945) 11924 

4 kalem ve ceman 20 takım 

hadde silindiri alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın 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 

30 fon yonga satı lacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 
' Beher kilosuna bir kuruş fiyat tah

min edilen 30 ton yonga Askeri Fab -
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
tın alma komisyonunca 14. 6. 1939 
çarşamba günü saat 14.30 da açık ar -
tırma ile satılacaktır. Şartname parap 
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22) lira ( 50) kurıı.ş ve 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik -
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1947) 11957 

İcra ve İflôs 
Ankara Dördüncü icra Memur -

luğundan : 
Sümerbank umum müdürlüğü veki

li Cemal Jlazım'a 449 lira borçlu eski 
postahane arkasında 28 numaralı evde 
müteahhit Ekrem Hakkı'ya tebliğ e -
dilmek üzere gönderilen ödeme emri 
27-4-939 da böyle bir şahsı tanıyan ol
madığı meşruhatiyle iade edilmiş ol -
makla hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 141 inci maddesinin birinci 
fıkrası ve 143 - 144 üncü maddeleri mu 
cibince on beş gün mehille ilanen teb
liğat yapılmasına karar verilmiş oldu -
ğundan ilanın neşri tarihinden itiha -
ren on beş gün zarfında tahriri veya 
şifahi müracaatta bulunmadığı takdir
de muameleye devam olunacağı tebliğ 
makamına kaim olınak üzere ilan olu-
nur. (2022) 12003 

Dahiliye Vekôleti 

Hari ta yaptırı lacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Rize kasabasının 300 hektarlık vüs
atindeki meskun ve gayri meskun sa
hanın hali hazır hartalarının yapılma
sı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 6000 liradır. 
Eksiltme 2 Haziran 939 cuma günü 

saat 15 de Rize kasabasında belediye 
dairesinde belediye eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muvakat teminat 450 liradır. 
Şartnameler parasız olarak Rize be

ledi ye reisliğinden ve Ankarada Be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenle
rin Belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden iştirak vesikası almaları ve bu 
nu teklif mektuplarına koymaları la -
zımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa -
at 14 de kadar Rize Belediye reisli -
ğine verilmiş olması veya posta ile bu 
saate kadar gönderilmiş olmaları la -
zımdır. (1837) 11819 

Ankara Defterdarlığı 

Vergi borçla rı 
Ankara Defterdarlığından 

Tahakkuk dairesi: Yeğenbey mali -
ye şubesi, 

Dosya numarası: 12879 
Mükellefin ismi ve adresi: Bozkurt 

un fabrikası eski sahibi ölü Raşit Su -
nar karısı Lütfiye ve oğulları Yurda 
kul ve AJaettin. 

Verginin senesi: 934 - 935 - 936. 
Nevi: Muamele vergisi. 
Miktarı: (60550) lira 34 kuruş 
Yukarıda ismi ve adresleri yazılı 

mükellefler yaptırılan bütün araştır -
malara rağmen bulunamadıkları tesbit 
ve keyfiyet zabıt varakası tevsik edil -
diğinden hukuk usulü mahkemeleri 
kanununa tevfikan işbu vergi il3nen 
tebliğ olunur. (2036) 12009 

Bankalar 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasından : 
Bay Ömer LOtfi adına yazılı D sı · 

nıfından birlik 16378 numaralı bir a
det bankamız hisse senedi kaybedil -
miş olduğundan artık hükmü kalma -
dığı ve yerine başka numaralı yeni bir 
senet verileceği bildirilir. 

Vergi borçlu la rı 
Çankaya Malınüdürlüğünden ait olduğu I~ 

vergi İhbarnaın•n 

Mahallesi 
hayvanlar No: i 

Li. Ku. Cilt vara Mükellefin İsmi 
----- -- -- -- __.... 

Aşçı lbrahim İstasyon 
Küçük esa,t 
bağları 

1 80 2 69 

Halil oğlu İsmail 
Ahmet oğlu Demir Ali 
Kazım oğlu Celal 
Askeri mütekaid Hilmi 
İbrahim oğlu Mahmut 
Suman oğlu Maşuk 
Sadık oğlu Ahmet 
Mustafa oğlu Osman 
İbrahim eşi fıtnat 

.. 75 
3 60 

Cebeci 1 80 
Çankaya 1 80 
K. ayrancı 7 20 
Demirli bağçe 1 80 
Çankaya 1 80 
Altındağ 1 80 
Yenişehir l 20 

3 
3 
2 
3 
3 
z 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

2 

79 
91 

ı• 
101 

63 
20 
ıoO 
28 
84 

Hasan oğlu Raşit 
Ramazan oğlu Bayram 
_Mehmet oğlu Yusuf 
İbrahim oğlu Cevat 
Ali oğlu Ömer 
Dursun oğlu İbrahim 
Ahmet oğlu Abdurrahman 
Bakkal Mehmet 
Mehmet oğlu Ahmet 
Çorumlu Mehmet O. İhsan 
Ali oğlu İbrahim 
Hamdi oğlu Numan 
Halil oğlu Ahmet 

Atıfbey 3 60 
(İstasyon Aktaş 3 60 

,, Türközü 3 60 
.. Altındağ 3 60 
.. .. 3 60 
" Atıfbey 3 60 
,, H. yusuflar 75 
,, Hamamönü 2 55 
,. arkası 75 
,, telsiz 3 60 
., Atıfbey 1 80 

1 
2 
2 
2 

1 
5 
4 

" Yenidoğan 3 60 
.. Çamışlar Kö. 3 7 5 
,, Nuri paşa 

Mehmet oğlu Ahmet çiftliği 75 2 2 
İsmail oğlu Seyfi .. Telsiz 1 80 2 6 
Ahmet oğlu İhsan .. Tuna çiftliği 7 5 2 !O 
Osman oğlu Eşref ., S. Alaettin 3 60 2 17 
Hüseyin oğlu Deli Bekir .. Yeni turan 3 60 2 28 
Ömer oğlu İslam .. Fevzipaşa 3 60 2 29 
M. Ali oğlu Ethem ., Soğukkuyu 3 60 2 30 
Raşit oğlu Bekir .. Zaferi milli 1 80 1 66 
Abdurrahman oğlu Mehmet .. Atıfbey 1 80 1 71 
Nafiz oğlu Selim ., Nazımbey 1 80 1 37 
Mehmet oğlu İhsan İstasyon) telsiz 3 60 ı 31 
Arif oğlu Nuri .. Atpazarı 3 60 1 29 
Hasan oğlu Mehmet ., Atıfbey 1 50 2 24 
Cafer oğlu Yusuf ., Kayabaşı 1 80 1 84 
Bekir oğlu Mehmet .. Altılar köyü 15 00 1 72 

936 senesi hayvanlar vergisiyle tekli olunan yukarda esamileri muhar
rer mükelleflerin adresleri meçhul bulunduğundan dolayı kendilerine ih' 
barname tebliğ edilememiş olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kan~· 
nuna tevfikan ihbarname makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilanen teb-
liğ olunur. (2040) 12011 

Anka;a Doğum ve Cocuk Bakım Evi Baştabipliğinden 

Muhammen Miktarı 
Cinsi 
1 inci nevi ekmek 
Koyun eti 
İnek südü 
inek yoğurdu 
Pirinç 
Makarna 
Zeytinyağı 

Kurusoğan 

Sadeyağı 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
İrmik 
Soda 
Pirinç unu 
Kuru fasülya 
Mercimek 
Nohut 
Un 
Çay 
Kuru kayısı 

Taze fasulya 
Patlıcan 

Semiz otu 
Kabak 
Taze bakla 

Fi atı 
10/25 
50 
17/ 5 
20 
25 
25 
60 
o ı 

105 
25 

110 
040 
024 
010 
045 
015 
015 
015 
012 
360 
070 

015 
015 
012 
010 
010 

Kırmızı domates 012 
Dolmalık biber 014 
Taze bamya 020 
Enginar 010 
Pırasa 007 
Lahana 007 
Kereviz 
Ispanak 
Yere1ması 

Karnabahar 
Patates 
İç bezelye 

011 
010 
006 
016 
008 
018 

Kilosu 
9500 
4500 
3000 
1500 
2000 

500 
150 
i50 
600 
10~ 
015 
650 
050 
350 
070 
150 
100 
100 
050 
030 
100 

500 
500 
350 
400 
400 
400 
350 
200 
350 adet 
400 
400 
400 
400 
100 
250 

1000 
150 

Tutarı 

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 
075 
075 
042 
040 
040 
048 
049 
040 
035 
Oi8 
028 
044 
040 
006 
040 
080 
027 

737 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

% 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 
Ol 69 
Ol 12 
Ol 12 
00 45 
08 10 
05 25 

151 
005 
005 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
002 
002 
002 
003 
003 
000 
003 
006 
002 

55 

03 
62 
62 
ıs 

00 
00 
60 
67 
00 
62 
10 
10 
30 
00 
45 
00 
00 
02 

25 
1 - Ankara Doğum ve Bakım Evinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan yukar

da cins ve miktarlariyle muhammen Hatları yazılı mevaddın açık eksiltme
ye konulacak ve ihalesi 1939 yılı haziranın altıncı salı günü saat on beşte 
yapılacaktır. 

2 - isteklilerin 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 yazılı i
hale saatinden eve! Ankara defterdarlık veznesine yatırılarak mukabilin
de alınacak makbuz ile birlikte müessesede teşkil olunan komisyona gelme-
leri bildirilir. (1899) 11881 

S 1 N t R zafiyeti, vücut yorgunluğu, ağrr ve sızıları 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmiştir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 

iştihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ecza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Bryoğlu yanında 
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- 28. 5- 1939 

Vilôyetler 

Betonarme köprü inşaatı 
Kara Va1iliğinden : 

ye ittirak etmek isteyenlerin artırma 
ve eksiltme kanunun hükümleri daire 
sinde vesaiki lazimelerini ibraz etme
leri lazımdır. İhale yeri Armutlu be • 
lediye dairesidir. Daha fazla malQ • 
mat almak isteyenlerin Armutlu bele
diyesine müracaatları ilan olunur. 

119S5 

ULUS 

K1r1ehir kasabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Kırşehir Belediye Reisliğinden : 

500 - 12 + 500 üncü kilometreleri a
ra11ndaki o enin esaslı bir surette ta
mir ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (15739) lira (20) 

kuruştur. 

-11-

Reklôm Levha ve 
talimatnamesi 

Ankara Belediyesinden : 
k 

.. ı - Eksiltmeye konulan iş: Kara . 
ose K ~ - agızman - Kars yolunda Ak -

çay demir köprüsüne "600" metre mc· 
~fedc Akçay betonarme köprü inşa • 
k ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

Şosa tômiri 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den& 

Kırşehir kasabası içme suyu tesisa • 
tı etüd ve projeleri tanzimi işi ikinci 
defa olarak bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Bu pazarlık müddeti 
17 - S • 939 tarihinden itibaren bir ay -
dır. 

1 - 1 in muhammen bedeli iki bin 

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. 

1 Haziran 939 tarihinden muteber olmak üzere 8·5·939 tarihinde 'Beledi· 
ye Meclisince kabul olunan LEVHA ve REKLAM tarif esinin bir örneği 
alakadarlarca malGmat edinilmek üzere aşağıya yazılmıştır. 

0nnıuştur. 

r' 2 - İhale vahidi fiyat usulu üze • 
ınedir. 

3-B . . A u ışe. a • evraklar şunlardır: 
B - Mu~avelename 

- Eksıltmc şartnamesi 
C - Hususi şartname 

n D - Bayındırlık işleri genel şart
amesi. 

h ~ - Betonarme büyük köprüler 
a kında fenni şartname 

1 - Eksiltmeye konulan iJ: Çanak
kale - Balye yolunun ı + 000 - 15 
+ 030 kilometreleri arasındaki 1326S 
mctroluk şose tamiratı csasiyesi olup 
keşif bedeli 29011 lira 6S kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

yedi yüz liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilfıbedel Ankara
da Dahiliye Vek5.leti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya KırŞehir 
belediyesinden alabilirler. "' 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun ve 202 lira SO 
kuruşluk muvakkat teminat verecek -
lerdir. Kanunun tayin ettiği vesikalar
la kanunun 4 Uncü maddesi mucibince 
eksiltmeye girmiye bir manii bulun -
matlığına dair ve su işlerindeki ihti -
sası Nafia Vekaletince tasdikli olacak
tır. Bu müddet dahilinde pazarlığa gi
rebilmek şeraiti haiz olanları Kırşehir 
belediyesinde eksiltme komisyonuna 
müracaat edebilirler. (3660 • 2008) 

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

11920 

1 - Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddesi mucibince 
bilumum ticarethane dükkan, mağaza, apartman kapılarına asılması mecbu· 
ri olan levhalar her ne üzerine yazılırsa yazılsın yarım metre murabbaı sat· 
hı tecavüz e~miyecektir. Bu levhalardan her birinden bir sene için bir lira 
makt.uan res~m al~nır. Bu levhalar ticaret kanununun 42 inci ve belediye 
vcrgı ve resımlcrı kanununun 14 üncü maddeleri mucibince sahibinin adı 
ve soyadı ve ticarethanenin iştigalatı ihtiva edecek ve türkçe olarak yazıl
mış olacaktır. Apartman kapıları üzerinde sabit bir vaziyette aynı mahiyet
teki yazılar mecburi levhadan addedilir. Aynı resme tabidir. 

nt- Şose ve kargir inşaata ait fcn
şartnamc 

~ - Keşif hülasa cetveli 
- Avan proje 

kaie '"".'" Bu evrakı isteyenler Nafıa ve· 
ru tınden, Ankara, İstanbul, Erzu • 

mesi 
D) Tesviyci turabiye, şose ve, kar

gir inşaata ait fenni şartname. 
E) Hususi ve fenni şartname 
F) Keşif cetveli metraj cetveli ve 

fiyat bordrosu 
G) Malzeme grafiği 
İstekli1cr bu şartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

829 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Rcisliği1>den : 

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

g 
.. rn Ve Kars Nafıa müdürlüklerinde 
orcbilirler. 

d 5 - Muvakkat teminatı "lSOO" lira-
ır. 

ri ~ :- ~stcklilerin bu işe girebilmcle· 
gü ıçın ıhale gününden laakal sekiz 
rı \e~el vilayete müracaatla alacakla 
ode lıyet vcı;ikası ile 939 yılı Ticaret 

3 - İhale 15. 6. 939 tarihine rastlı· 
yan pcrşeml.ıe günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

11998 

Kalorifer tesisatı 

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

konulmuştur. 

3 - Umumi mahallere asılacak her nevi reklam ve ilan levhaları bir 
yüzlü ve yahut iki yüzlü olsun ancak bir yüzü metre murabbaı sathı ilze -
rindcn senede (lSO) kuruş resim alınır. Yarım metre murabbaı olanlardan 

bu resim nısıf alınır. 

ası ve .k .b . 
7 

sı asını ı ra:r. etmelcrı. 
p - İhale 5. 6. 939 tarihine müsadit 
d~~~tesi gi.inü saat 14 de Nafıa mü -
,, ur uk binasında müteşekkil komis · 
,,.onca yapılacaktır. 

8 - İsteklilerin 2490 numaralı ka
~u~a tevfikan hazırlıyacakları teklif 
k e tuplarını mezkur günde saat 13 çe 

r 
~dar makbuz mukabilinde komisyon 
eısl'ğ• d ı ıne vermeleri lazımdır. Posta . 
d~J vuku bulacak gecikmeler kabul e-

1 mez. (3431/ 1875) 11863 

Parke ka\dınm yaphnlacak 
Çanakkale Belediycainaun : 

1 - Kapalı zarf uauliyle eksiltme · 
re ~O~lUlan 29358 lira 91 kuruş bedeli 
cşıfh parke kaldırım inşasına talip 

zuhur ctm d ' ~ . d b' . . c ıgın en ır ay ıçınde pa-
zarlıkla ı·hal · ·· k 'k · esı encumen aran ı tıza 

sındandır. 

. ~ - Pazarlık 5. 6. 939 pazartesi gü
n~ &aat ıs de belediye dairesinde en
curncn huzurunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin bu işe ait keşif va· 
r~kasiyle hususi ve umumi şartname
)'ı vesair evrakı belediye fen dairesin 
den parasız olarak alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat 2202 liradır. 
5 - Pazarlığa iştirak edebilmek i

çin kanunt evsaf ve şeraiti haiz bulun 
mak lazımdır. (3255/1791) 11781 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. U. liğinden: 

4 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren 180 iş günüdür. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta-
liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak -
kat teminat vermeleri ve ihale günün
den nihayet 8 gün eveline kadar vilii -
yet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılı -
na ait Ticaret odası vesikasını, ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Postada ile gön -
derilecck mektupların nihayet saat 
14 de kadar gelmi§ olmaları Hizımdır. 
Postadaki olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2021/ 3692) 12002 

Ekmek münakasası 
Eskitehir Ceza Evi Direktörlü

ğünden : 
Eskişehir ceza evindeki mevkuf ve 

mahkumlara ihale tarihinden mali se -

Afyon hapisanesinin 1 haziran 939 
tarihinden mayıs 940 sonuna kadar 
şartname mucibince bir senelik ekmek 
ihtiyacı için beher çifti 960 gram iti
bariyle günde 600 adet fabrikada üğü· 
tülmüş ikinci nevi safi ı\nadolu buğ· 
day unundan imal edilmiş ekmek, ka· 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Teminatı muvakkate 900 lira
dır. Eksiltmesi C. M. U. liğinde mü· 
teşekkil komisyonda 15 haziran 939 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at ıs de yapılacaktır. Şartnameyi gör
mek istiyenlerin komisyona müracaat· 
lan ilan olunur. 

ne sonu olan 31 - mayıs - 1940 gününe 
kadar beheri (960) gram itibariyle ve· 
rilccek ekmek günde asgari (150) aza
mi (200) adet olmak üzere kapalı zarf 
usuliyle 26 • 5 • 939 gününden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. İhale (9 • 6 • 
939) gilnil saat (16) da Eskişehir C. 
M. U. liğindc müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. Bir senelik ekmek bele -
diyedcn alınacak ihale günündeki ra
yiç üzerinden tenzile talip olana iha -
le edilecektir. Muvakkat teminat mik· 
tarı 486 liradır. Talip olanların tek -
lif mektuplarını yukarıda gösterilen 
saatten bir saat evetine kadar komis • 
yona verilmesi llizımdır. 

Nakit kabul edilmez nakitin 
mal sandığına yatırılmış olması ve 
makbuzun ve yahut banka mektubunu 
ayrı bir zarfa konarak teklif mektubu
nu havi olan zarfla birlikte diğer bir 
zarfa konularak komisyona ıaat (15) e 
kadar verilmesi 11izımdır. Şartnameyi 
görmek istiyenlerin ceza evine müra-
caatları ilan olunur. (2024) 12005 

• 

Afyon Vilayetinden : 
1 - Çetinkaya okulunda yapılacak 

19031.10 lira keşif bedelli kalorifer te
sisatı pazarlı ğa bırakılmıştır. Pazar • 
lık müddeti içinde yapılan teklifler 
haddi lfıyık bulunmadığından netice -
lendirilmemiştir. 

30. 5. 939 tarihine müsadif sah günü 
saat on beşte daimi encümende pazar· 
lık tekrarlanacaktır. 

2 - Muvakkat teminat "142/.33" li-
radır. 

3 - Bu işe ait proje sair evrak "1" 
lira mukabilinde nafıa müdürlüğün -
den alınabilir. Veya görülebilir. 

4 - İstekli olanlar şimdiye kadar 
böyle bir tesisat yaptıklarına dair ve· 
saikle vilayete müracaat ederek ehli -
yet vesikası alması ve muayyen günde 
teminat ve ticaret odası vesikasını ha 
milcn pazarlı ğa iştirak etmesi iUin o-

11997 lunur. (3659/ 2007) 

inıaat münakasası 
Erzurum Valiliğinden : 

ı - Erzurum vilayetinde yeniden 
yapılmakta olan ilk okul binasının 
ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Vahidi kıyasi fiat üzerinden 
muhammen bedeli 15000 liradır. 

3 - 1halesi 13 haziran 939 salı günü 
saat 15 de hükümet konağı içinde da
ımt cncUmcn odasında yapı1acak. 

4 -Muvakkat teminatı 4875 liradır. 
5 - İstekliler eksiltmeye girebil

mek i5in ihale gününden sekiz gün e· 
vel viiayete müracaatla bu işi yapabi -
lece ğine dair vesika alması mecburi -

dir. 
6 - 1stekliler teklif mektuplarını 

ihale günü olan 13 - haziran - 939 salı 
günü saat 14 c kadar eksiltme komis -
yonuna makbuz mukabilinde teslim e· 
deccklerdir. Postada vuku bulacak gc
cikmel~r kabul edilmez. (3636 - 2012) 

12000 

Florya plajlar1 
kiraya veriliyor 

İstanbul Belediyesinden : 

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 sah günü saat on'a kadar encüme
ne vermeleri illin olunur. 

(1852) 11832 

422 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Rci&liğinden: 

1 - Yenişehirde Kurunlar sokağın 
da 1171 ada 21 parselde bulunan ve 
mi.istakilen Belediyeye ait 422 metre 
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 (1853) 11833 

851 metre murabbaı yer sallhyor 
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 sah günü saat 
11 de Belediye encümeninde yapıla -
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 514,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale
mine müracaat etmeleri ve istcklile • 
rin de teminat ve teklif mektuplarını 
6. 6. 939 salı saat 10 na kadar enci.ime· 
'lC vermeleri iUin olunur. 

(18S5) 11835 

(1964) 11936 

Su yolu yaptlnlacak 
Erzurum imar Birliği Batkanlı

ğından : 
Erzurum Ilıca nahiye merkezine 

dört kilometre mesafesindeki Agvi 
ran köyünden on santim kutru dahili 
çelik borular içinde getirilecek içme 
su yolunun inşaatının 7870 liralığı ke 
§if mucibi kapalı zarf usuliylc eksilt -
meye konulmuştur. Eksiltme 7 hazi -
ran 939 çarşamba günü saat ıs de Er· 
zurum belediye başkanlık odasında 
teşekkül eden imar birliği komisyo -
nunda yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektuplarını ve Ticaret vesika ve 590 
lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
mektup veya makbuzunu ve bu işe ait 
nafıa vekaletinden 1939 takvim yılı -
na mahsus müteahhitlik vesikalariyle 
birlikte ihale günü saat 14 de kadar 
imar birliği başkanlığına vermeleri ve 
bu zarfların iyice mühür mumu ile 
kapatılmış olması Uizımdır. Mektup • 
ların postada gecikmesi kabul edil -
mcz. Evrakı fenniye ve keşif on lira 
bedel mukablinde imar birliği mühen 
disliğinden alınabilir. (1976) 11948 

Yol ınşası 

İzmir Belediyesinden : : 
l - Aziz Akyürck bulvarının 9 Ey

lül bulvarından itibaren 1396 sayılı 
sokağa kadar olan kısmında paket taş
lari ylc 3200 metre murabbaı yeniden 
döşeme yaptırılması baş mühendislik
teki keşif ve şartnamesi veçhile kapa
lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 16.400 lira olup iha
lesi 13. 6. 939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat temina
tı 1230 liradır. 

Tahmin edilen bedeli 26101 lira O· 

lan Florya plajları kiraya verilmek ü
zere pazarlığa konulmuştur. Şartna -
mesi 130 kuruş mukabilinde levazım 
müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
19S7 lira 57 kuruşluk ilk 'teminat mak 
buz veya mektubiyle beraber 30. 5. 939 
salı günü saat 14,30 da daimi cncü • 

111 metre murabbaı yer ıallhyor 
Ankara Belediye Rcisli{:inden: 

1 - Çankırı cııddesinde İmarın 764 
ada 10 parselinde bulunan Belediyeye 
ait 111 metre murabbaı yer on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1110 liradır 
3 - Muvakkat teminatı 83,50 lira -

dır. 

Motopomp al.nacak 
İzmir - Armutlu Belediyeainden: 

2 - Basmahane istasyonu civarında 
yapılacak seb.ze ve mcyva hali baş mü
hendislikten 18 lira 46 kuruş mukabi
linde tedarik edilecek keşif, fenni ve 
mali şartname ve proje ile vahidi fiat 
cetveli veçhile yeniden kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli üç yüz altmış dokuz bin yüz beş 
lira 25 kuruş olup ihalesi 13.6.939 salı 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış tek 
lif mektupları ihale günü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete veri • 
lir. Muvakkat teminatı, 18Sl4 lira 20 

kuruştur. 
3 - Hava gazı fabrikasına 1500 ton 

mende bulunmalıdırlar. 
(3582 / 2011) 11999 

. : . Ankara ValÜiOi \ ·. :; . . . . . ' 

Yol tômir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Polatlı - Haymana yolunun ıo+ooo 
- 19 + 000 ıncı kilometreleri arasın
daki şosenin esaslı bir surette tamir 
ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat ıs te vitayct 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. 

İı;teklilcrin teklif mektuplariyle Ti 

. 4 -Şartname ve krokisini görmek 
ısteyenlerin her gün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 9. 6. 939 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encümeni 
ne miiracaatları (1854) 11834 

406 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

1 - Yeni şehirde Kurumlar sokağın 
da 1J71 ada 2l 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 giin yazı işleri kale -
lemine ve isteklilerin de 9. 6. 939 cu
ma günü saat 10.30 da belediye encü-
menine müracaatları (18S6) 11836 

Satıhk kamyon 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

4 - Kağıt ve mukavvadan gayri mevad üzerine bittertip camekan, vit-
rin dahilinde dükkanın haricinden görülecek tarzda konulmuş muhtelif lev
ha ve ilanatın beher metre murabbaından senede (2SO) ve yarım metre mu
rabbaından (125) kuruş resim alınır, aynı reklam ve yazıyı ifade eden lev
halar birleştirilmek suretiyle mesaha ve ona göre bu resim mesaha mecmuu 
üzerinden hesap ve tahakkuk ettirilir. Ayrı ayrı reklam ve ilanı ihtiva et
tiği takdirde her birisi için ayrı ayrı mesaha üzerinden yukardaki yazılı 
resim alınır. Bu ilan ve reklamlar kağıt ve mukavva üzerinde yazılmı§ iıe 
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 
hariçtep görülecek surette dükkan sahibinin ismi ve isminden gayri yuı· 
lan pan ve reklam mahiyetindeki yazılar satıhları teaddüt dahi etse bir a&• 

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 ilan levhaları 
da aynı resme tabidir. 

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

alınır. 
8 - Seyyar itanlardan beher metre murabbaı sathı için yevmiye mak-

tuan (100) kuruş resim alınır. 
9 - Sinema ve sair yerlerde projeksiyon fiks = hareketsiz reklam aynı 

mahalde yapılmak şartiyle haftada yüz eJU kuruş resim alınır. Sinama Ti· 
yatro gibi sııhnc perdelerinde yazılacak reklamlann her metre murabbaı 
sathından ayda bir lira resim alınır. 

10 - Sinemalarda gösterilen hareketli ve sesli ilanat için aynı yerde ol· 

mak şartiyle bir hafta için yüz elli kuruş resim alınır. 
11 - Kağıt üzerine yazılıp talik ve teşhir olunan itanatın 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- Reklam mahiyetinde yazı ve iiinı havi takvim, tarife ve kartonların 

beher nüshasından maktuan bir kuruş resim alınır. 
13 - Gazete ve resaili mevkutcyc dcrcettirilcn ve bir defa tabettirilecek 

olan iHinattan 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 dcvairi resııii• 

ye tarafından her nevi gazeteler ve resaili mevkutcyc dercettirilen ilanatın 
nüshayi asliycsindcn 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 yarun 
metre murabbaından fazla ve bir metre murabbaından dun olanlar bir metre 
murııbbaı itibar olunur. Bir metre murabbaından fazla olan levhalar ile ya
zılardan ve rekHinılardan küsurat nazarı dikkate alınmaksızın her yarım 
metre murabbaı fazla için bir metre murabbaına ait resmin nısfı zammedil· 

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

5, ve 6 ıncı maddelerinde gösterilen levha ve rekHimların talik müddeti ~ 
aydan asağı olsa dahi 6 aylık resme tabidir. 6 aydan fazla bir gün dahi olsa 
bir senelik resim alınır. 11, 12, 13 üncü maddelerdeki resimler pul Usakı 
suretiyle istifa edilir. 

17 - ~adalı ilanlardan ayda beş lira resim alınır • 
Radyo ilanları: Bir defa için ı T..ira 

Üç ,, ,, 225 K. 
Altı ,. ,. 300 ., 

12 .. .. 480 .. 

" 
.. 15 

30 .. 
.. S25 

.. 900 kuruş resim alınır. 

Enkaz satısı 
.> 

Ankara Belediye&inden : 
Cinsi Mahallesi 

Muhammen B. 
Lira Ku. Ada Parsel 

11927 

Mu.B. 
Lira Ku 

Ahşap hane Duatcpe 332 6 500 00 3 75 
.. .. .. 332 8 220 00 1 65 
Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure-

tiyle satılacaktır. İhalesi 9-6-939 cuma günü saat ıs de yapılacaktır. Talıp
lcrin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (19S9) 11935 

-Eksilme ile alınacak bir Moto • 
pom ve tcferrüatı. Bedeli muhammc
ni. 1950 liradır. Teminat %7,S hesabi· 
le 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve hu -
susi şartnamesi Armutlu Belediyesin· 
den meccanen tedarik edilebilir. Ek
siltme müddeti 8 haziran 939 perşem
be günü saat 16 ya kadar 21 gündür. 
İhale günü bedel haddi layik görül -
mez veya talibi çıkmazsa artırma 

Zonguldak Zerodis lavc % 10 maden 
kömürü satın alınması hava gazı di
rektörlüğünden tedarik edilecek şart· 
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
on altı bin beş yüz lira olup ihalesi 9. 
6. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır 
lanmış teklif mektupları ihale günü 
lizami saat 16 ya kadar encümende ri -
yasete verilir .Muvakkat teminatı 1237 

caret odası vesikası teminat makbuzu 
ve ihale tarihinden en az 8 gün evcl 
vilayet makamına müracaatla alacak 
tarı ehliyet vcsikasiyle 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 

$ose tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Belediyeye olan borcundan dolayı 
haczedilen 2040 pl§ka No.lu ford mar
ka kamyon 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat ıs de artırma ile satılacağından 
istekli olanların Bcnddcresi Tiftik 
Cemiyeti binası karşısında mezkur 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

~19S3l 11931 

Kiralık buz fabrikası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye meydanında bulunan 
belediyeye ait buz fabrikası 940 sene
si mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere on beş gün miidetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 
3 - Muvakat teminat 54 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 

rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 13 haziran 939 salı gü
nü saat on buçukta belediye enciime· 
nine müracaatları. 

(2093) 12012 

kuru tur. 1764 - 2013). 12001 l - A.,kara - Kayaş yolunun 7 ±. 
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kırıklığa 
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Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
® 

Almak lazımdır 

- NEVROZlN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün
de 3 kaşe alrnabiHr. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine ba§ka bir marka verirlerse şiddetle reddedi-
nız. 7058 

Köylü elbiseleri 
satış f iatları 

Her bedene .. gore 
Çulaki İnce şayak Kalın şayak Damalı şayak 

Bedenler Krş. Krş. Krş. Krş. 

42 360 520 545 550 
44ve46 400 585 620 625 
48ve50 435 640 675 685 
52 450 655 700 700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARI Dl R 

Mağazamızın öylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanı%ı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

, Kazalar 

Elektrik projesi yaptmlacak 
Gürün Belediyesinden : 

Mevcut olan elektrik tesis t nı fen
ni şekle koymak için proje y lllaca -
ğından talip olanların Gürü eledi -
yesine müracaat etmeleri ilan olunur. 
(2025) 1 0 16 

Polis 

Bir memur alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün

den: 
Müdüriyetimizde 16 Jira maaşlı bir 

muamelat memurluğu münhaldir. He
sap ve levazım işlerinde çalışmış tec
rübeli taliplerin evrakı müsbiteleriy
le birlikte müdüriyetimize müracaat 
ları. (2038) 12010 

ULUS 28 - 5 - 1939 

l//f///Allllllllllllllllllll ............. ~~ _:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Dr. SITKI F1RAT 
birinci G Ö Z h~.stalıkları 
sınıf mutehassısı 

İstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabı~ 
göz mütehassısı ve ~ü~hane Hastanesı 
sabık göz baş muavını. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

' TJ: 3592 __ _, 

----------------------------~~~--~~~~-- = 
Kolayı ık-Şıkı ık 

Hır ftydın ıv;ı l kolıylı 5ı ır11 · 
Jln apor mı rık t ıı ı Bayınl•r. anla' 
içi n yı~ ılm 17 olan . bu aantDr-kÜ · 
l otları g lyırok flk lı5ı da lımln ti · 

Mif o lurlar. Hutııtu lncolllr Vü · 
cudun ttn110bOnO d0rol11t vı ın 
••dld huıketlırdı b il• ht'ının 
kaymaz 
Fiyatı , 7 1/ Z !itadan lı lbuen. 

Satı, rerl ralnız ı 

------------ . ------------------------

BAHÇE MERAKLILARINA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

SU HER ŞEYE HAYAT VERiR: 
Siz de bah(enize hayat vermek i~in, sulama İ$inde, Ancak 

KOÇ TİCARET TÜRK A. Ş. 
Mağazalarından tedarik edebileceğiniz 

FENNi 
SACLAM 

AVRUPA 
HORTUM 

ve H O R T U M U C L A R 1 N 1 K U L L A N 1 N 1 Z. 

Bahçe levazım çeşitlerimizi mutlaka görünüz 
§ . Fıskıyeler, Bahçe ve kümes telleri ve saire -

:!'""""'"111'"'"'"'"'"""'"'!. i KOÇ TİCARET TU RK A. Şi RKETİ 
1742 § FENNi SÜNNETÇİ § § ULUS meydanı - Ankara 

: A nkaranın en iyi tanınmış ve : ; 11111111111111111111111111111111 lll lll lll il lll lll lll lll lll l lll il l lll lll l ili lll il lll il lll lll l lll il lll il lll l lll il il lll lll il lll I rr 
: emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- : ---------------....;__-------------------= ni her zaman Sakarya Eczanesin-: 
: de arayınız. Telefon: 2018 1773: - -., 111111111111m1111111111111111111111 ı~ 

KÜLFETSİZ SAYFİYE 
Bunatıcı sıcak günlerin yaklaşmasından ürkmeyiniz 

U L US meydanında 

Koc Ticaret Türk .,, Şirketi 
, NDEN AZAMl KOLAYLIKLA tedirk edebileceğiniz 

A. E. G. Vantilôtörleri sayesinde 

denizin serin ve latif havasına kavuıacak ve sineklerin muacciz savletinden kurtulacaksınız 

• Yeni Yakacak Pazarı 

ME~E KÖMÜRLERİ 

111111E ... n e ... yi ... sid ... ir .... 1'l ... : 
1 
... 
475
._. ... 

17

1111

89

111111 
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- -

-------• ~ 1939 Ağustosunda ~ 
Şapka sergisi 
Berlinden mezun Viyana'nın 

en yeni modelleriyle şapkalarını 
Saniye Ürkün Vilayet konağı ci
varında Fırat Sok. No. 9 da imal 
etmektedir. 1939 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6399 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

----------------------------------
-----------------

M s v DA 
açılacak olan büyük 

• 

ZIR A SER i S 1N1 
Ziyaret edecek zevat ilim ve sanatın tekamülüne ıahit olacaktır. 

Serginin sahası 136 ve istirahata mahsus olan mütemmim mahalli ise 200 ki ceman 336 
hektarlık mahalli ihtiva etmektedir. 

işbu sergiye 200.000 kişi iştirak edecektir. 

Burada 200 kadar bina ve 50 muhteşem paviyon inşa edilmiş olup bunların içinde 
80,000 adet muhtelif eşya gösterilecektir. 

Sergiye muttasıl ve "Kolhoz" tabir edilen bir zirai meydan daha mevcuttur ki bütün So -
yet zirai faaliyetini göstermektedir. 

BÜYÜK TENZİLATLAR 
Bu fırsatı kaçırmamanızı bilhassa tavsiye ederiz. 

Fazla malllmat istiyenler 

--------------------------------------------------------------------------- Galatada 6 ncı Vakıf Hanında 1 N T O U R 1 S T Şarki Karip Mümessilliğine 
111111 IJI l lll l l IJll l llJll 111111111 fil lll l lll lfll il l il l lll l lll lll l llll l l lll l lll l l lll l lll l l lll l lll l llll lllfl l lll l llll l l lll l llfl l l il = müracaat edebilirler. 1930 -----

YENİ GÜN 
..................................................................................................................................................................... 1 ! Felesof Riza Tevfik hayatını Yeni güne anlattı .............................. '' ................ '''' ' ....... - ...... '' ...... ' .. ' '''''' ...................................................... ''' .......... ' 

''YENi GÜN" mecmuası , imdi
ye kadar hiç bir mecmuanın, 
hatta gündelik gazetenin göze 
alamadığı bir fedakarlığa katla-
narak, "YENi GÜN" namına 
RIZA TEVF1K'le görüımek, o
nun hayatını tesbit eden fotoğ -
raflar almak üzere LÜBNAN'a 
gönderdiği arkadaşı (KANDE
MiR) den aldığı ilk yazı ve re -
simleri bu hafta cumartesi günü 
cıkacak fevkalade nüshasında 
;ziz okuyucularının arzularrm FiLOZOFUN CUNYADA MUHAR
yerine getirmiş olmanın verdiği RIRlMlZ KANDEMiR VE REFi -
büyük bir sevinçle sunuyor. KASI lLE ALINMIŞ BiR RESMi 

Bu yazı serisi filozofun 17 senelik 
hayatını anlatıyor 

Bu yazısı ile yakın tarihin meçhul 
bir çok hadiselerini ilk defa olarak 
hikaye eden RIZA 1'EVFİK bir ta -
kım yeni hakikatler ortaya atıyor. 

Bu yazı zevkle, neş'e ile okuyacağı -
nız yüksek bir dehanın, yurdu, mem
leketi, vatanı için düşündüklerini, 

hasretini anlatan bir şaheserdir. 

Bu yazı filozofun 17 sene evvel İs -
tanbuldan nasıl çıktığını anlatıyor. 

Nihayet bu yazı Kandemirin kalemin
den çıkmış olmakla da büyük bir kıy

met ve ehemmiet taşımaktadır. 
1933 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE 

Nefis şarkı ve danslarla süslenmiş 
emsalsiz bir şaheser 

Dansing meleği 
Baş Rollerde: 

Simone Simon - Robert Y oung 
Done Ameche 

Seanslar : 

10 - ve 12 de ucuz matine 
öğleden sonra 

14,45 • 16,45 - 18,45 - gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

Heyecanlı ve esrarlı zabıta 
sahneleriyle dolu 

Arsenlüpenin dönüıü 
Ba~ rolde : Melvyn Douglas 

Gündüz 
10 ve 12 de ucuz matinede 

ve öğleden sonra 
14,30 - 16,30 ve 18,30 da 

Türkçe sözlü 
AYNAROZ KADISI 

BU GÜN BU GECE 
Amerika'da polis teşkilatını şaşır
tan memleketleri bir afet ve kasır
ga gibi aşan korkunç Gangsterle -
rin müthiş ve heyecanlı macerala-

rını canlandıran büyük film 

Radio polislerinin 

müthiş maceraları 
Büyük bir muvaffakiyetle devam 
ediyor. 25 kısım birden görmiyen
ler için büyük fırsat. 

Seanslar : 13 de - 16.30 da - 20 de 
Sabahleyin saat 10 ucuz matine 

Yeni Sinemada gece filmden evel Akrobalik ve fevkalade dans numaralan 


