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ihracatımıza dair m ·m kararlar 
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Meclisin dünkü toplantısında Siyasi vaziyet ve müstahsilin refahı göz önüne alınmak suretle 

MUHTELİT ENCÜMEN 
Türk - Fransız. İngiliz paktıni • 

Bazı ihrac maddelerimize konan 
TETKİK VE TASVİP ETTİ fevkalade tedbirler kaldırlldı 

Büyük Millet Meclisi Encümenleri dün seçildi 
Büyük Millet Meclisi dün B. Refet Camtez (B~raa) nı~ ~ei~

liğinde toplanmqbr. Ceüe açdmca söz alan Hari~ıye Y e~ılımız 
B. Şükrü Saracoğlu, Büyük Millet. Meclisine ta~dım edıl~ıt. olan 
İngiltere ve Fransa ile aramızdak1 anlaşmıya aıt kan~n layıhası
nın milli müdafaa ve hariciye encümenlerinden seçılecek olan 
muhtelit bir encümende tetkikini teklif etmit ve reye konan teklif 
kabul edilmiıtir. 

Ahlak 
Pakt, muhtelit encümende 

tasvip edildi 
Hariciye Vekilimizin teklifi ile, 

(Sonu 4 üncü sayfada) 
Hariciye Veküimiz B. Şükrü 

Saraçoğlu 

s~ mahsuller 2-7005 No. h kararnamenin 1, 2 ve 4 üncü· 
maddelerinden istifade eden memleketlere gönd~rilecek 

Ankara, 6 a.a. - Avrupa'da baş gösteren siyasi gerginliğin ı 
eylül iptidasında harp ilam şeklinde arzettiği buhranlı vaziyet 
karşısında şümul ve sirayet derecesi malfim olnuyan harp dola
yısiyle memleket müdafaasını zayıflatmamak için, ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere 4 eylül 1939 tarihli ve 2/ 11869 sayılı karar
name ile birço!t toprak mahsullerimizin ihracı menedilmiş ve 
mühim bir kısmı da lisans usulüne tabi tutulmuştu. 

ve politika 
Sovyetler ve Finlandiya arasında 

İstihbaratımıza nazaran, cemiyetimizin bünyesini teşkil eden 
büvük müstahsil kütlemizin ve halkımızın iktısadi menfaatleri
n~ her şeyin fev~in~e tutan .~ü~?"~.uriyet hüküme.ti, siyasi vaı~- ı 
yetin aldığı son ınkışafları goz onunde tutarak, ıhract menedı
len birçok toprak mahsulleriyle lisansa tabi tutulan mühim bir
çok ihraç maddelerimiz üzerine mevzu fevkalfide tedbirlerin 
idamesine halen lüzum gönniyerek müstahsilve köyliinün refa
hını da birinci derecede tutmak suretiyle : 

Necibali KOÇOKA 
~ harpten aonra oldukça 

Jiikaek ve münevver sayılacak mu
hitlere kadar aokulabilen tuhaf bir 
fikir Te kanaat vardır: politikayı 
ahlak kaidelerine daima uygun gör
memek ve bunların ayn ayn iki 
ınefhmn olclafuna zannetmek. 

Görüşmeler normöl, 
fakat yavaş ilerliyor 2 11869 sayılı kararnameye bağlı "1" sayılı listeye dahil o

lan ve ihracı menedilen mahsullerden : 

Bu dilfiiniit tarzmm inaan kafa
aıncla yerletmesi hayli eskidir. ( Ga
yeler yasrtalan meıru kılar) ~~Ü 
ortaya atılalı birkaç asır geçmııtır. 

Falcat h•kikat acaba böyle mi
dir? Tarihte_p9Jitika~ -- -n~ 
l._ uygun OblllyUl ga p 

Finlôndiya hükumeti yeniden 
bôzı ihtiyat tedbirleri aldı 

Bezelye, nohut, fasulya, mercimek, börülce, fiğ, burçak, da
n, Pamuk tohumu, kepek, pirina yağı, keçi kılı, zeytinyağı, 

kendir, keten tohumu, her nevi kon- \ 
serve, kerestelerden yalnız fırınlan
mış kayın ve kat ran keresteJeri ile, 

lngili:z Bahriye Nam ÇöJTil 

Alman korsan gemilerine 
karşı mücadele açılıyor misallerine vakıa tesadüf edilir. Fa

kat bu misaller beynelmilel bir düs
tur ve bir kaide olarak kabul edile
bilir mi? Tabii hayır. 

Tarihin tekamül seyrini takip e
decek olurıak, milli olduğu kadar 
beynelmilel kaidelerin de daima ab
li.le prensipleri içinde olgunlaıtıfmı 
aörürüz. 

~.-.......-~~ 

-- Finlandiya he
yeti, sovyetlerin 
son taleplerini Hel 
sinkiye bildirmiş -
tir. Politiken gaze 
tesinin Moskova -
dan aldığı bir ha
bere göre, bu talep 
ler esasen azaltıl-
mıştır. 

Pravada gazete
sinin başmakalesi, 
öteki g&zetelerde 
çıkmamıştır. Bu 
da. bir uzlaşma de· 
lilidir. Ve hava 
şimdi daha az ger
gindir. 

~ ..... .....,,.~1~aa tlbi tutulan ve .. 2 .. numa
ra ı Trsteye dahtı btıJtınliıl tiftik, bar
sak, balmumu, kUçük ha§ hayvan deri
leri, yumurta, zeytintanesi, ıusam, 
bakla ve soya fasulyesinin, 

2/7005 sayılı kararnamenin (1), (2) 
ve (4) üncü maddesi hilkümlerinden 
istifade eden memleketlere ihracının 
serbest bırakılması ve bu üç sınıf 
memleket haricindeki yerlere ihracı
nın lisanı usulüne tabi tutulması te -
karrür etmiştir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Malatya yolunda 

Paris temaslarından sonra 

B. Vinston 
filosu için bir 

Cörçil müttefiklerin 
plan hazırhyacak 

Ahlak daima hayn müdafaa e
der. Şen-in galebesi muvakkattir. 
Muhakkak bir zaman geçtikten son
ra ahlak kahir bir darbe ile ıerri 
kaçırmıı ve onu mağlup etmiıtir. 
Tabiatıe9yanın zaruri icaplan da 
bunu emreder. Fertlerin ve milletle
rin münasebetlerini tayin eden mu • 
kaveleler ve hukuk kaidelerinin bu 
eaaaa uygun olmaması kabil değil
dir. Hatta huıusi hukukta bile ah
lak nizamma muvafık olmıyan 
prensiplerin yeri olmıyacağı fikri 
bugünkü hukuk teli.kkiıinin ana 
hattmı tetkil eder. Milletler arasm· 
daki münasebetlerde iae bu esasa 
daha hassasiyetle ve daha dikkatle 
hürmet etmek liznngelir. Çünkü bu 
esas bir an için ihmal edildiği za • 
ınan, milletlere arasındaki emniyet 
bozulmuı ve muvazene kaybolmuf 
olur. 

Politiken ve Na- Finlandiya orduıunun tankları 
Sivas, 6 a.a. - Dahiliye Vekili Fa

ik Öztrak, dün buraya gelişlerini ta
kiben vali ve kaza kaymakamlarının 
iştirakiyle yapılan bir toplantıda vi
layetin umumi vaziyetini ve ihtiyaç
larını gözden geçirmiştir. Faik 
Öztrak müteakiben Partiyi ziyaret ey 
lemit ve ıehrin görülecek yerlerini 

tional Tidende gazetelerinin muha -ı----
birJeri, çektikleri telgraflarda, rusla- .. 
rın Hangoe'yi değil, Hangoe'nin on, 1 fon Pıpen dun ak11r.ı 
on bet kilometre §arkında kain Lap-
vik koyunu istediklerini haber veri - Sof ya' dan ge(Iİ 
yorlar. 

Finlandiya re.mi tebliği 

Stokholm, 6 a.a. - Bugiln Helain
ki'de neşredilen resmi tebliğde deni 
liyor ki: 

Sofya : 6 a.L - Almanyanın An • 
kara büyük elçiıi Von Papen bu sa -
bah saat 11 de buraya gelmit ve bul
gar başvekili Köıeivanof ile görü~. -
dükten sonra akıam saat 16.20 de Tur 
kiyeye hareket etmittir. 

gezmiıtir 

••• 
Sivas, 6 a.a. - Dahiliye vekili Fa

ik Öztrak, Malatya'ya gitmek üzere 
dün ak§lm buradan hareket eylemiş
tir. 

Şu hale göre politikanm ahlak e
aaslarmdan ayrı bir mefhum teli.kki 
edilmesi, ilmi olmadığı gibi bugün • 
kü medeniyet zihniyetine de aali 
uYgun olamaz. 

Türk milleti ötedenberi devlet· 
lerle münasebetlerinde ahlak kaide
lerine taassupla hürmet etmiıtir. 
Bunun tarihte birçok muhteıem mi· 
aallerine tesadüf edilebilir. Huau
siyle cümhuriyet hükümeti teıekkül 
ettikten sonra bu noktaya daha bü· 
)'iik bir itina göatermiıtir. Eaaamı 
abli.ki prenıiplerden alan Milletler 
Cemiyetinin nizam ve kaideleri i
çinde yürümüt ve bütün hareketle
rini buna tevfik etrniıtir. Türkiye 
Cümhuriyeti ıimdiye kadar dost ve 
IDÜttefik memleketlerle yaptığı mu
kavelelere daima sadık kalmıf ve 

" Sovyet - Finlandiya müzakeratı 
normal tekilde devam ve yavaş inki • 
şaf etmektedir. 

Dün Kremlin'de hiç bir mülakat 
yapılmamııtır. Bugün ve yarın Fin
landiya murahhasları, ihtilalin yıldö
nümü münasebetiyle yapılacak olan 
merasimde hazır bulunacaklardır. 

Fransızlar dokuz Alman 
tayyaresini düşürdüler 

Finlandiya hükümeti Moskova ra
porlarının tamamen tetkikini miim 
kün kılacak hususi bir komisyon ta . 
yin etmit olmakla beraber Finlandiya 
murahhasları hükilmetlerinden reni ı 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Mısır kabinesindn 

tôdil yapılmıyacak 
hareketlerinde daima dürüst olmuı- :::: ... ma : 6 a ·. - M .r siyasi maha
tur. Çünkü bize göre beynelmilel fi.inde beyan olunduğuna o"re bu -
ınedeniyetin inkiıafı ancak devamlı g :in Kral Faruk ile Başvekil Ali Ma
hir sulh ve barı§ içinde mümkün o · bir Pa§a arasında uzun bir mülakat 
labilir. Harbin getirdiği yeni man· olmuş ve mevcud ihtilaflar halledil
zara ve zihniyetin insanlığın hakiki mittir. 

Bir alman deıtroyeri, bir ticaret gemi.ini te1Jlıil ediyor 

Londra, 6 a.a. - Deyli Ekspres ve Deyli Sketch gazetelerinin 
bildjrdiğine göre Paris'te ikameti eınaıında Çörçil, franıız deniz 
makt.mlariyle müttefik filolara Atlantik denizindeki alman k~r· 
aan gemiluini imha etmek imkanını verecek bir plan hazırlıya. 
caktır. 

Bir alman Jeniz.altııı dQha battı~ 

Zürih, 6 a.a. - Alınan haberlere J htif ôlin 
göre, Bremenden ilk defa çıkıı yapan 

yıldönümünde 
yeni bir alman denizaltı gemisi, 4 teı
rinisanide batmııtır. Mürettebat öl -
müş ve cesetler gayet gizli olarak tet
kik edilmit ve gömülmüıtür. 

Alman maynlan aılara kapıldı 
Kopenhag, 6 a.a. - Demokraten ga

zetesinin haber verdiğine göre, ıon 
günlerdeki fırtınalar yüzünden yüz 
milden fazla mesafe dahilindeki al
man mayn tarla ları sulara kapılıp ıü
rüklenmi§tir. 

Danimarka resmt makamatı, sahil-

B. Molotof 
bir nutuk 

daha verdi 
Dlenfaat ve temayülle~n~ mut~bılı Mahir pap bu mülakattan ıo~ra 
olamayacağı artık riyazı bır katiyet-ı gazetecilere yaptıiı beyanatta kabı -
le aüit oldu. EylüTden itibaren ba§ nenin tadilata uğramıyacağını bildiı- l 

. . lere kadar gelen bu maynlardan bir Garp cepbHlnle sıddetlı bir havt muharebeal _ o1mu•. franııılu 9 ıtman ta:na. • 
reli düı~ijılerdjr. Bu hu .. uataki tafsillt ve aaıcert va.ııyet hakkındaki diler ha- ~ısmını patlatmak için tedbırler al

Kapitalist Ye emperyalist 
memleketlere hÜCllll eHi 

(Soaıı S iaci sır..lıdı) mittir. 
berler 5. lacl aaytamııdacbr. RCIDlimlı müttefiklerin bir tan'&r• filosw:uı uçuı ha- 1 
im•~. (Soaıı .ı. lltci RIJMI•) [Yuw J. IJac:IJ •z!adıJ 
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G~r.:1n askerlik hadiseleri • 

Hollanda'nın su manileri 
Dünkü Belediye 

Meclisi f oplanf ısı 
Fazla saatlerle çahşan 
işçilerin mesai ücreti 

ff::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Yakında yeni ve çok 
bir romanı tcfrikay 

başlıyoruz 

Yazan: Al. Şevki YAZMAN • 
Düşmanın taarruzunu kendi ku

vetlerine çarpmadan alakoymıya 
veya aksntmıya yanyan maniler de; 
istihkamlar kadar cşkidir. Iııtanlıul 
aurlannm önündeki hendekler bu 
manilerin en karakteristik tiplerin
c'endir ki bugün Mııjino ve Siğfrit 
mevzilerinin önünde bulunanlar da 
Lunlardan pek farklı değildir. Fa-
1 .. :ıt teknik terakkiyat bu manileri 
hem tenevvü ettinnif hem de İnfa 
İtibariyle daha kuvetli ve kudretli 
hale sokmu§lur. Hele büyük harbin 
tecrübeleri ve ortaya aüratJi, mo· 
törlü, zırhlı hücum vasıtalarının gir
mesi ortaya yeni yeni mani tekilleri 
çıkardığı gibi manileri yalnız tabi • 
ye sahasında (yani ateı altında) 
kullanılan bir müdafaa vasıtası ha
linden çıkararak atrnteji sahasına 
( ateı dı§ındaki sahalara) nakletti. 
Bu İ§ler:i görmek Üzere kndrosu 
hayli geni§, baznn tümene kadar çı
kan motörlü "mani birlikleri" teıki· 
Jini zaruri kıldı. 

ri tesis ederek kendi hudutlıırmı 
müdafaaya kıyam ettiğini görüyo • 
ruz. Ve bu keyfiyet gayet doğru ve 
Holanda arazisine mutabık bir ted
birdir. Ancak İ§in mahiyetine ve 
tekniğine bihakkin vakıf olmıyanla
rın zihninde güya Holandn'dn sular 
bırakılır bırakılmaz artık alman 
ordusunun hareketine yüzde yüz 
mani olacak gibi bir takım fikirler 
geldiğini bazı yazılardan ve konuş
malardan anlıyoruz. Bizim bu l'ıtzı 
ile tashih etmek istediğimiz bu ze
haphr: 

Ankara belediye meclisi dün öğle
den aonra B. İbrahim Rauf Ayaşh'nın 
reisliğinde toplanarak daimi encü
menden gelen evrakı müzakere etmiş 
ve alUkalı encümenlere göndermiştir. 

Encümenlerde bulunan işlerin ne. 
ticelendirilmesine fırsat vermek için, 
önümüzdeki cuma gilnü toplanılmak 
üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Gümrük muhafaza 

komutanlığının yeni 

teşkilat projeai 

1 cra vekilleri heyeti buna dair 
etti nizamnameyi kabul 

icra Vekilleri Heyeti it kanununa göre lktuat Vekaletince ha
zırlanmıt bulunan fazla saatlerle çalışma hakkındaki nizamna
meyi kabul etmiştir. Ehemiyetine binaen nizamnameyi geniş bir 
şekilde yazıyoruz: 

Arlisl h ~f f ı 
( Tonio Kröger 

- Yazan: -

Thomas Man 
Fazla saatlerle çalışma, her hangi Kanuni günlük çalı~ma mUddetine 

1929 Nobcl mülcalatı 
kazanan büyük edip 

bir işte, memleketin ekonomik men • ilaveten y pılacak fazla çalışmalar ~ 
faatleri bakımından yahut mahiyetle günde en çok uç saat olabilir. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
ri itibariyle veya istihsal miktarları- Fazla saatlerın hesabında, yarım 
nı mutat olan seviyenin yukarısına saatten az olan müddetler yarım saat, eti, memleket müdafaasının i 

larını temin eden iş yerlerinde 
çalışmağa lüzum görıirse işleri 
sine ve ihtiyacın şiddetine göre 
lük iş miiddetini işçinin azami 
ma kabiliyetine çıkarabilir. 

Eveı- mani teln1iğinin bir mütc
arifc:ıini kaydedelim: "lyi müdafaa 
edilmiycn bir mani ne kadar kuvet· 
li olursa clsun bir l•ıy~et if:ace et· 

Gümrük muhafaza genel komutan
lığının yeni baştan hazırlanan teşki • 
lfıt, vndfe ve memurları hakkındaki 
kanun projesi önümüzdeki günlerde 
ba:ivekaletc verilecektir. Yeni proje 
ile ücretli memıtrlar maa~lı kadrolara 
nlınmal:tadır. Gümr ük muhafazet men· 
suplarının ya~ hadleri muhafaza me -
murh:ırı için 50, !:ısım amirleri için 
55, mıntnka amirleri için 60 olarak tes 
biı; ediimiştir. Hayvanı bulunan me • 
murlara hayvan iaş::si için ayda mat
tuan 14 lira verilecektir. 

çıkarmağa ihtiyaçları dolayısiyle, gün fa;tlası ise bir saat sayılır. 
lük çalışma müddetlerinin, muvakkat Fazla çalışına saatleri ile çalışıla • 
zamanlar çin, o hUkümden daha fazla cak günlerin yekunu bir takvim yılın 
hadlere arttırılmasıdır. da doksan iş gününü geçemez. Muay-mcz.,, 

Bu birlikler düımıının ilerleme 
sahasındaki yolları, demiryolları, ve 
köprüleri tahrip ederler, düz arazi· 
yi otomatik lağımlarla kapatırlar, 
müml:ünse araziye sular ıalarak ba
taklık haline korlnr veyi\ bentlerle 
nehirleri ııişirerek bazı mmtnkalnrı 
geçilmez hale koyarlar. Tanklara 
kar'§ı hendekler kazarlar, yollarda 
bnrikatlar yaparlar, hülasa bugün· 
kü istihkam ilminin öğrettiği bütün 
vaaıta ve çareleri kullanarak bil· 
haasa dü~mnn süratli vaaıtalannın 
ilerlemesine mani olurlar veya hiç 
olmazsa bu ilerlemeyi geciktirerek 
bizim kıtalarımızrn tedbir almasına 
imkan verirler. Yahut bir mmtakayı 
maniliyerek düımanın yan mıntaka· 
]ara kaymasına ve binaenaleyh bi· 
~·'1\ müdafaa cephelerimizin dar ol
masına imkan verirler. Bundan do· 
layı da bugün manileme fenni ve 
maniler top, tüf ek, tank gibi bir 
memleketin müdafaa vasıta ve ai· 
]ahlan arasına girmiştir. Eski zama· 
nm dar "tahrip" vazi!eleri yeni za· 
manın çok genit "manileme" hiz· 
metleri suretine inkılap etmiıtir. 

O halde Ho:cnc.!n'yı müd::ıf aa c • 
decclt evcla kuvctli bir rnevzi ve or· 
du olmadıkça aulnrın salmmnııı al • 
me,n taaruzunu clurduramaz. flilc· 
kim Holandalılar da bu noktayı bil· 
dikleri için su maııilcri ndcn bah se· 
dcr~en bunun gerisinde "n ıihim 
tahkimat" mevcut olduı,";unu y :r.ma
yı unutmuyorlar. 

Memleketin ekonomik menfaatleri yen bir takvim yılı içın:le kullanıl • 
bakımından fazla saatler çalışılabil • mak üzere istihoal edilen fazla saat • 
~~si key!iye·ti· İktisat Ve~a~etini~, ~c Jerle çalışma müsaadesi o takvim yılı 
ışın mahıyetı ıcabı veya ıstıhsnl ıhtı· içinde kulanılmazsa sukut eder. 
yacı dolayısiyle fazla saatlerle çalışı-/ Normal çalışma müddetinin hita • 
labilmesi ise, her bir iş yerinin bulun- mındnıı sonra fazla saatlerle çalışma 
duğu mevkic göre, o sahada İş kanu • başlamazcl::m önce bir dinlenme fasıla
nu tntbikatını teftiş ve takibe saHihi- sı verildiği takdirde bu dinlenme müd 
•etli olan m:ıl:ıımın takdir ve tasvibi- deti fazla saatlerle çalı~ma müddeti 

ne bağlıdır. içinde sayılmaz. 

Bu suretle fazla çalıştırılan 
re, Milli Müdafaa vekaletine ba 
yerlerinde fazla çalıştıkları saat 
çin kanuni çalışma müddetine a~ 
retin her saatine tekabül eden 
rı nisbetinde fazla ücret verilir. 
iş yerlerindeki işçilere verilecek 
ise, işbu nizamnameye uygun ol 

Eğer bu tedbirler ve bu yeni ma· 
nileme fenni Polonya'da tatbik sa
hası bulabilmiş olsaydı Polonya or
dusu da çok kısa zamanda ve çok 
feci surette dağılmaz, zarara uğra· 
mazdı. Bu düşünce iledir ki Holan· 
da'nın da genit mikyasta au manile· 

Doğu Anadoluda kar 

yağmaga baıladı 

Şehrimizde hava bulutlu geçmiı, 

rüzgar garptan saniyede bir metre ka· 
dar hızla esmiştir. En yükıek aıcak· 
lık 12 derece kaydedilmiştir. 

Yurtta hava: doğu ve orta Anado· 
lu bölgelerinde bulutlu, cenup doğu
sunda açık, diğer bölgelerde çok bu • 
lutlu ve mevzii yağışlı geçmiştir. 

Yirmi dört saatlik yağışların met· 
re murabbaına bıraktıkları au mikdarı 
Cizrede 10, Siirtte 6, Vanda 23, Milas, 
Geredede 8, Iğdırda 6, Sarıkamışta 4, 
Çarşambada 29, Rize'de 26, Giresunda 
16, Dermede 12, Gerzede 5, diğer ya. 
ğış gören yerlerde de 1-3 kilogram a
rasındadır. 

Dün yeniden doğu Anadoluda ya· 
ğan kar Erzurumda 1, Sarıkamışta 5. 

Vanda 10 santimetre kalınlık yap· 
mıştır. 

Rüzgarlar: Akdeniz kıyılarında 
garptan, diğer bölgelerde şark istika· 
metinde saniyede en çok 9 metre ka · 
dar hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar: Muğla ve 

Adanada 21, Bodrumda 24 derecedir. 

Halkevinde bugün 

verilecek konferans 
Halkevi BCJ§kanlığından : 

Bugün saat 17,30 da Evimiz salo • 
nunda şair Behçet Kemal Çağlar ta· 
rafından bu yıl Anadolu içinde geni'.} 
bir memleket seyahati esnasında genç 
şairin toplamış olduğu şiir ve malii • 
matı bir konferans halinde verecek • 
t ir. Bu yerlere ait yazmış olduğu 
yeni şiirlerini okuyacaktır. Kon • 
feranaa her kes gelebilir. 

Sonra diğer d Ü§:inülecc.t bir nok· 
ta da ;ıu: Holanda; memleketindeki 
nüfusu tahliye etmiyeceğine ve ni· 
hayet bu mcm;ekctte nz da olsa 
yükseklikler ve tepeler mevcut bu· 
lundusuna g5re znnnedildif i gibi 
alman ordusunun ilerlemesi mevzu· 
ubahis olnn her yer su altında bıra· 
kılamaz. Delki muayyen mıntaka • 
lnr bataklık yapıl rak müdafon cep
hesi kısaltılır. Fakat bütün Polonya 
su altmdn hal<ı.mnz. Nihayet su ma. 
nilerine karşı ela tedbirler bulundu
ğu, Lurnların tombozlnr, seyyar 
köprüler ve saire ile geçilebilecej;İ 
gibi suların snlıverilcliği yerlerin :.Ü· 
ratle kapatılması mümltün bı•lun
duğunu da unutmamak icap eder. 

Hülasa; Holanda'daki &ulama ve 
bntaklama manileri de her yerde 
olduğu gibi birer manidir. fyi müdıı· 
f aa ve muhafu:a edilirlerse harp 
bakımından mühim menfaatler te
min ederler. Yoksa tek baılarına or· 
dulan durduramazlar. Nitekim Ren 
nehrinin geçilememesine sebep biz· 
zat bu nehir değildir, öte aahildeki 
fransız ordusu ve Majino hattıdır. 
Yolcsa alınanların durmadan geç
tikleri Vistül ile Ren'in bir dakika. 
da akıttıkları ıu mikdarı arasmda 
pek büyük fark bulunmasa gerek. 

İsparta'da akşam kı% 

Sanat mektebi açılıyor 
Maarif Vekaleti, f sparta'da bir ak

şam kız ıanat mektebi açmağa karar 
vermiştir. Mektebin kadrosu yakın 
da İsparta'ya gönderilecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun teşekkürü 
Koyunpazarında Kavaf Halit Ka· 

badayı Ana Kucağımızdaki yavrulara 
Bayramlık 25 çift ayakkabı • Ankara 
Faruk Aldemir 10 lira • Kayseri'den 
Bayan Rebia 3 lira • BaşvekAlet Mat· 
baası, Milli Müdafaa satın alma ko • 
misyonu • Konya mebusu Muzaffer 
Göker • Öğretmen Fazıl • Yarbay Sa
dullah Özsoy • İçel mebusu Emin Am 
balaj kağıdı ve eski gazete ve mecmu
a teberru etmitlerdir. Yurt yavrula -
riyle ilgili sayın yurttaşlara Kurum 
teıekkUrlerini bildirir. 

Vii "yetlerimi;:in ycnı 

teşkilôt kod rola rı 

Fazla çalıgma mütsaadeleri Ancak bu fasılanın müddeti, fazla 
SaUihiyetli makamca onaylanmış 0 • çalışmanın salahiyetli makamca onay-

lan fazla saatlerle çalıgmalar, ancak lanması sırasında tesbit edilir. 

kümleri mucibince ödenir. 
Fazla çalııma saatleri 

Fazla saatlerle çalışmalara te 
eden ücretler, iş yerinin işçi ücr 

İcra Vekili eri heyeti 4 vilfiyetimiz 
müstesna olmak üzere 59 viHiyetimi
zin yeni bareme göre hazırlanmış bu
lunan kadrolarını kabul etmiştir. Kad 
rolar önümüzdeki günlerde v:lavetle· 
re gönderilecektir. 

bu onaylama kağıdında açıkça yazılı 
şart ve tarzlara göre ilgili iş yerinin 
bütününe teşmil edilebileceği gibi bu 
iş yerinin bazı kısımlarına da hasro • 
lunabilir. 

Bundan başka, işin yürütülmesine 
ait icaplar dolayısiyle vaki olacak ta
lebe göre, saatlerle çalışma keyfiyeti
nin işçiler arasından muayyen şahis • 
lara veya muayyen gruplara mahsus 
olarak tatbikine dahi saliihiyetli ma • 

Fazla mesai ücretleri 

Her bir fazla çalışma için verilecek 
ücret, normal çalışma ücretinin :saat 
başrna düşen miktarının % 25 den % 
50 ye kadar yükseltilmesi suretiyle 
ödenir. Bu nisbetin tayininde iş ve -
renlerle işçiler serbestçe anlaşırlar. 

rini kayda mahsus olan hesap d 
}erinde ve işçilerin istihkakların 
lırken imzaladıkları ücret bord 
rında, bu ücretlerin nisbetlerini 
çar saatlik fazla çalışmıya ka~ılı 
duklarını tavzih edici kayıtlarla 
terilcceği gibi, İş kanununun 21 
maddesi hükmünce her bir tedi' 
i~çiye verilmesi icap eden ücret ı 
sulalarında veya işçilerin yanındal 
lunan ücret def terlerinde dahi yul 
rıda yazılı olduğu vechile ayrıca 1 
yıt ve tasrih edilir. 

Ancak: Dolmnbahtede yCJpllat~'l 

Sladyom Siihası kam tarafından izin verilmesi caiz -

Ağır ve tehlikeli gündüz devresinde· 
ki çalışmalarına ilaveten işbu nizam
name mucibince tatbik edilen fazla 
çalışmaların gece devresine tesadüf 
eden saatlerinde çalı§tırılan işçilerin 

dir. Dolmabahçede inşa olunacak stad
yom için istimlak olunacak yerler i
çin yapılmakta olan istimHik muame· 
lesi tekemmül etmiştir. Dahiliye ve· 
kfileti bu yerlerin istimlaki için me • 
nafii umumiye kararı verilmesi hak • 
kında fstanbul vilayetinin vaki tale • 
bini kabul etmiştir. 

Fazla saatlerle çalışma müsaadele • 
ri istinat ettikleri sebe?lerclen ba§ka Ulusai bayram, genel tatil ve haft~ 

tatili günlerinde, kapanmak mecbu • 
riyetinde bulundukları halde işlemi • 
ye devam eden iş yerlerinde o günler
de kanuni çalışma müdetine ilaveten 
yapılan fazla saatlerle çalışmaları yil· 
rüten işçilerin, 

İşçilerin fazla saatlere ait olma 
zere işlemiş bulunan ücretleri, n 
mal saatlere ait ücretlerle birlikte 
İş kanununun 19 uncu ve 20 inci 
deleri mucibince vaktinde ödenir. 

Ticaret Lise!inde memurlar 
i~in a~llan daktilo kursu 

Maarif Vekıileti, memurlarının dak 
tilo ile yazı yazmalarını temin et • 
mek üzere Ankara Ticaret lisesinde 
bir kurs açmıştır. Kursa daktilo bil -
miyen memurlar milnavebe ile devam 
etmektedirler. 

İstanbul mıntaka Ticaret 
Müdürlüğü raportörlüğü 

Eski gazetecilerden, hukuk me • 
zunlarından ve eski emniyet müdür • 
]erinden B. Fahri Kemal Ticaret Ve
kaleti İstanbul mıntaka müdürlüğü 
raportörlüğüne tayin edilmiştir. Ye
ni vazifesinde de muvaffakiyetler te· 
menni ederiz. 

Kadir • 
gecesı ve bayram 

Diyanet işleri Reisliiinden : 
8 İkinci teşrin 1939 tarihine tesa

düf eden çarşamba günU akJamı 
"perşembe gecesi" leylei kadir ve 13 
ikinci teşrin 1939 pazartesi günil de 
şeker bayramı olduğu ilan olunur. 

Bayram namazı 
Saat Dakika 

7 4 
(5722) 15669 

hususat için kullanılmaz. 

Fazla çalııamıyacak olanlar 
Aşağıda sayılmış olan işlerde, tür

lü işler hakkındaki nizamnameler ve
ya genel emirlerle tesbit edilmiı bulu
nan günlük çalı~ma müddetlerindcn 
fazla saatlerle çalışılması caiz değil· 
:dir. Sağhk .kaideleri bakımı.ndan gün
de ancak aekiz saat veya daha ... ça 
lı11ılmaaı lüzumu tesbit edilecek işler 
de, 

Gece addedilen gün devresinde yil· 
rUtillen işlerde. (Günlük kanuni ça
lıçma müddetinin yarısından fazlası 

gece devresine tesadüf ettiği takdir· 
de, i9, "gece i,i,. sayılır. Şu kadar ki 
bu suretle gUndüz i9i sayılan çah9ma
lara ilbeten itbu nizamname muci -
hince tatbik edilen fazla çalııma sa • 
atlerinin kıamen veya tamamen gece 
devresinde cereyan etmesi tecviz edi· 
le bilir.) 

Maden ocakları i11leri, kablo döşe· 
mesi kanalizasyon ve tünel inıaatı gi· 
bi yer altında veya su altında çalı11ı
lacak i~lerde. 

Günde 8 saatten fazla çalıştırılma· 
ları cazi olmıyan 16 yaşını doldurma· 
mış kız ve erkek çocuklar hakkında, 

işbu kanuni çalışma müddetine ilave
ten fazla saatlerle çalışına usulü tat· 
bik edilmez. 

İşbu fazla çalışma saatlerine ait Üc· 
retleri normal ücretin saat başına isa
bet eden rniktnrının % 50 yükseltil • 
mcsi suretiyle ödenir. 
Şu kadar ki, 29 ilkteşrin Ulusal bay 

ram günündeki fazla çalışma saatleri 
için yapılacak olan % 50 zamlar o 
gilnkü normal çalışmıya ait iki misli 
ücretin esas tutulması suretiyle he -
sap ve tesviye edilir. 

Parça başına veya yapılan iş mik
tarına göre ilcret ödenen işlerde, faz. 
la saatler zarfında i§çinin istihsal et
tiği parça veya iş miktarının hesabın
da mügkilfi.t çekilmediği takdirde, her 
bir fazla saat zarfında yapılan parça
ya veya iş miktarına tekabill eden üc
ret esaa tutularak munzam ücret he • 
sap olunur. 

Evelki fıkrada zikredilen usulün 
tatbiki kolay olmıyan hallerde ise faz. 
la saatlerle çalışılan tediye devresin • 
de vücude getirilen parça veya iş mik
tarına göre normal olarak hesap olu -
nacak ücret yekO.nu, işçinin o devre· 
de çalışmış olduğu normal ve fazla sa· 
atlerin adedine taksim olunmak sure· 
tiyle bir saate isabet eden normal üc
ret miktarı tesbit olunur. Bundan son
ra fazla saatler için verilecek normal 
ücretlere ilavesi lazı°'gelen miktar e· 
velce kabul edilmiş olan yüzde nisbe
tine göre hesap olunarak mecmuu ay
rıca tesviye edilir. 

Gerek İ§ mukavelesindeki şartlarla 
veya i~ yerinin dahili talimatname -
sinde yazılı hükilmlerle önceden, ge
rekse sonradan, fazla saatlerle çalış • 
mıya muvafatleri alınmış olan itçiler· 
den sıhatlerinin müsait olmadığı he • 
kim raporu ile ıabit olanlar, işbu mu
vafakatlerine müsteniden fazla çalış· 
mıya icbar edilemezler. • 

Seferberliğe hazırlık veya !!efer • 
bertik esnasında İcra Vekilleri hey -

Fazla saatlerle çalııımağa işçile 
muvafakatı alınmak lazımdır. Bu 
vafakat itçilerin iş akitlerinde ve 
but iş yerlerinin dahili talimatnalı 
rinde esasen o işte fazla çalışma 
kan ve ihtimalinin mevcut olduğu 
bu takdirde ücretlerinin ne yolda 
sap ve tesviye edılecegı tc:sLi~ • .ı· 

mek ıuretiyle önceden temin edil 
bulunmuyorsa, iş verenler veya işv 
ren vekilleri, munzam ücret nisbeti 
İş kanununun 78 inci maddesinin 
rinci fıkrasında beyan olunduğu üt 
re miimeasil işçilerin aracılığı ile f 
la saatlerle çalıştırılacak işçilere te 
lif ve bu mümessillerle anlaşarak 
yin etmek suretiyle işbu muvataka 
fazla çalışmanın tatbiki zamanın 

dahi alabilirler. 
İ§çilerini fazla saatlerle çalıştır 

mak istiyen işverenler veya işvere 

vekilleri fazla saatleri tatbika başl 
madan önce ve nihayet başladıkla 

gün i§yerinin bulunduğu mevkie g' 
re, o sahada İş kanunu tatbikatını te 
tiş ve tatbika saHihiyetli olan maka. 
müracaat etmeğe ve fazla çalışma şa 
ve tarzlarını onaylandırmak ilzere aş 
ğıdaki hususları bildirmeğe mecbur 
durlar. 

Müsaadenin i§yerinin blitününe ~ 
yoksa muayyen kısımlarına nu ve 
muayyen bir işi gören itçi grupların 
mı şamil olacağı, 

Fazla saatlerle çalışmağı icap etti .. 
ren sebepler, 

Fazla çalışmağa ne günü batlanaca· 
ğı, 
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Fazla saatlerle çalışılacak günlerin 
miktarı ve günde kaçar saat fazla ça· 
lışılacağı ve saat başına ne nisbette 
munzam ücret verileceği. 

İki güzel mısrağ 
Geçen gün radyoda dinlediğim 

bir Rumeli havasında, aklımda kal
dığına göre, şöyle iki mısrağ vardı: 

Esme rüzgar, yağma yağmur, 
Daha sevgilim yoldadır 

Bir takım türkü l'e şarkılarımı
zın güfte kötülüğ!inde biribirleri
ne taş fıkarttıkları, hatta, ötede be
ride okuduğumuz :Ur/erde de gözü 
ve gönlü doyurur nııarağlar, beyit· 
ler bulamadığımız şu sırada şu eski 
türkünün kanı sıcak ve cana yakın 
mısrağlarını, beğenmekte ve beğen

diğimizi söylemekte lıaklı değil 
miyiz? 

Adlarına toptan "halk" dediği
miz meçhul sanatklrlardan birisi 
tarafından yazılmış olan bu beyitte 
şiir unsuru olarak, ne isterseniz, 
yok? 

Tabiat, hasret, sevgi, samimiyet 
ve sonra yağan yağmura, esen rüz
gAra emir verecek kadar kudretli 
bir alaka. 

Bu kudretli ifadede ııaır boyun-

da büyüle bit imparatorluğu belcli
yen bir kahramanın aşkını bulmu
yor musunuz? 

••• 
Bir l_angın ve pir ı,anlıtl 

Bit akşam gazetesinde §öyle bit 
haber başlığı gördüm: 

"Aksaray'da bu geceki yangın" 
· Bizde "bu gece" tabiri ya hl! 

yahut da istikbal gösterir. Onun J. 
çin "bu gece bir yangın oluyor'', 
yahut "bu gece bir yangın olacak" 
desek doğru olur. Fakat olup bit
mi~ bit yangından "bu gece" diye 
bahsedilemez; "dan gece" denile -
cekti. 

Aksaray'daki yangın orada iki 
dükkanı yakmış. Bu türkçe yanlışı 
da beni yaktı. . ... 

Süleymaniye avlusunda eroin I 
J:;tanbuJ'daki Süleymaniye camii 

ile Mimar Sinan tarbesi avlusunda 
eroin içip satan sekiz ki:ıi yakalan

mı~. 

Bu sekiz Jdşiyi yalnız kullanıl

ması ve satılması yasak bit madde
yi kullanıp sattıklarından dolayı 

değil, bir de lstanbul'un en gazel 
sanat eıeri ile onun e:ısiz sanatkArı
nı saygısızlık suçundan dolayı da 
cenlandırmalı,· biz bu fikirdeyiz. 

••• 
Tanzimat • Tanzifat/ 

Peyami Safa'nın hafif g~rdUğü 
mevzuları onun adını kaleme alan 
Server Bedi, Cümhuriyet'te yazdı
ğı bir fıkrada "Tanzimat" hakkın

da şunları yazıyor : 
"Tanzimatın bu memlekette bir

çok pis ve çürük itikatları silip sil· 

pürdüğüne hiç §Üphe yoktur. Yal· 

nız, bu inkılabın gayesi değil, sade
ce ismi yanlış: Tanzimat değil tan

zifat olacaktı." 
Buluş yerindedir. Yalnız bu tan

zifatın amele ve onbaşıları süpür· 
gelerini fazla tozlu yerlere çaldılar 
ve netice ortalığın toz dumana ka
tılmasından ibaret kaldı. 

Hatta bu toz duman yüzünden 
Gülhane'de okunan fermandan da 
büyük bir fayda çıkmanuştırl 

••• 
Barbaros türbesi 

lstanbul'da Beşikta!j'ta bulunan 
Barbaros türbesinin kati imar pl§. 
nının bir an eve/ gönderilme11ini 
Nafıa Vekaleti emretmiş. 

Bir taraftan bir şehri imar eder
ken, bir taraftan da tarihimizin bü
yük bir :ıahsiyetine saygı gösteren 
bu emir dolayısiyle VekAleti tebrik 
etmek isteriz. 

T. t. 

Fazla satlerle ·çalışma müsaadesi % 
iş gününe şamil olarak bir defada alı
nauileceği gibi daha az günlere mün· 
hasır oimak üzere muhtelif zamanlar-
da da alınabilir. 

İş yerinin ahara devir ve temliki su 
reti ile iş verenin veya ticaret unva • 
nını değişmesi, evelce aynı işyeri iç in 
alınmış bulunan müoaadenin iptalini 
veya yıllık azami had dahilinde yeni· 
den müsaade verilmesini icap ettir • 
mez. 

Müteaddit iş yerlerinin veya iş şu

belerinin birleşmeoi halinde dahi hü· 
küm aynıdır. 

İş yerinin bütünü, veya bir ksını 
veyahut muayyen işç i grupları için a
lınmış olan müsaade, oradaki i şçiler· 

den hepsi çalıştırılmasa dahi kullanıl· 
mış addolunur. 

Fazla saatlerin ardı ardına h er g'in 
kullanılması şart olmayıp fasılalarla 

çalışılması da caizdir. Bu takdirde, 
her ayın hangi günlerinde fa zla s-ı:ıt· 

lerle çalışılacağının 12 inci madde 
mucibince işverenler veya işveren ve· 
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Londra'da tevkif edilen 
--------......:~~------- "City Of Flint /1 meselesinin son safhası 

Almanlar hakkında 
---------------~~~~---~ 

n ikayeti 
w ·uz la zihi 

Almanya'nın diplomatik 
faaliyetinin bilançosu 

İhtilôlin yıldönümünde 

B. Molotof 
bir nutuk 

daha verdi 

Norveç, Almanya' ın 
protestosunu re 'd t • 

l 
ve 

g~. Londra, 6 a.a. - Burada söylendi
ınc .. 

ın gore, alman konsoloshanesine 
nacnsup ü~ memurun, İngilterede fe -

Aktif hanesinde Alman - Rus paktı var 

Amerika'ya hôdisesiz dönebilmesi 
için vapur Norveçte sa ılığa çu "arı!acak 

d . ınuamelelere maruz kaldıklarına 
aır ol c arak alman radyosu tarafından 

}' uınartesi günü verilen haber, kati -
en asılsızdır. 

A E:vela, alman makamatı, Liebski, 

Pasif hanesi 

balkanlarda 

. 
ıse Berlin'in 

karşılaştığı 

şimalde, şarkta ve 

güçlüklerle dolu Moskova, 6 a.a. - Havas tarafın
dan verilen hülasa: 

Bern, 6 a.a. - ''Basler Nachrichten" gazetesinin Berlin mu
habiri, Alman hariciye nezaretinin City Of Flint'teki alman mü
rettebatının esir edilmesi üzerine harekete geçerek burrlann ser
best bırakılmasını talep ettiği·ai yazmaktadır. 

Pfelstat ve Bayan Vanger ismini ta
§ıyan bu üç kişinin konsoloshaneye 
~cnsup olduklarından haberdar de
gıldi. Bu üç isim, konsolosluklar me
:Urlarına ait listede dahil bulunma -

1~ından, hariciye nezareti, bunların 
ıncvcudiyetinden malfimattar bulu -
~uyordu. Alil.kadar makamat bu üç ki 
~ıyi nazi partisi ajanı teHikki etmiş -

Pari:ı, 6 a.a. - Radyo ajansı bildiriyor : 
Gerçi nskeri harekat geçen iki ay zarfında bizi Hitler'in stra

tejik kabiliyetleri hakkında aydınlatmamı~tır. Fakat buna muka
bil nazi diplomasisinin bilançosunu yapmnk icap eden bütün un
ıurlnr bugün elimizde bulunuyor. 

Bugün Molotof, 1917 ihtilalinin 22 
inci yıldönilmü dolayısiyle yapılan 
mitingde büyük bir nutuk söylemiş -
tir : 

Molotof eve}§. kapitalist ve emper-
yalist memleketlere şidetle hücum et
miş ve demiştir ki : 

Oslodaki alman maslahatgüzarı 
"Tayfalardan birinin hastalanması do 
layısiyle vapurun sefere devam ede
cek vaziyette bulunmadığı iddiası ka
bul edilemiyeceğine dair Norveç ta
rafından ileri sürülen hukuki iddiayı 
protesto etmiştir. 

City of Flint'in hamulesi Bergen li
manında satılmış ve karaya çıkarıl -
mıştır. 

Vapur müz.ayecleye çıkarılacak 
Oslo, 6 a.a. - City of Flint vapu

runun başka herhangi bir hadiseye 
maruz kalmaması için Norveç'te mü
zayede ile satılacağı haber verilmek -
tedir. Bu suretle vapurun Amerlkaya 
dönmesi imkanı temin edilmiş olacak ~rdir. Bu itibarla, dahiliye nezareti

nı şüpheli her ecnebiyi hudut harici
ne çıkarmak emri vermeğe salahiyet:ar kılan kanun mucibince, harp baş
aznadan bir kaç saat evel, bunların 

tevkifi zaruri görülmüştür .• 
Bu kimseler, bu sebeple hapisane -

>'c sevkedilmiş ve orada ihtimamla 
lnuameıe görmüşlerdir. Her türlü ha
karete maruz bırakıldıklarına dair o
lan alll'.an iddiası hakikate tamamen 
ınugayirdir. 

Alman hükümeti, bunların konso -
losluk mensupları olduğunu ileri sü
rerek Londra'da teşebbüste bulunur 
bulunmaz İngiltere hükümeti, kendi
lerini serbest bırakmıştır. 

Bu Uç alman, şimdiye kadar Al -
ll'lanya'da bulunan İngiliz resmi me -
tnurlariyle mübadele edilmişler ve 
Aluıanya'ya dönmüşlerdir. 

Bu bHinçoııun aktif sayfasında, al-ı 
man matbuatı tarafından beynelmilel ıs C f 
ahval ve vaziyette kati bir h5dise o - ovye -
!arak te::id edilmiş olan alman - sov-

Finlandiya 
görü~meler 

yet anlaşması görülmektedir. Haki -
katta bu anlaşma muvakkaten alman araiında 
maksatlarına hizmet ve maksatları teş 
ci etmiş fakat bu hesabı imkansız fe· 
dakarlıklar mukabilinde olmuştur. 
Almanya, Baltık memleketlerindeki 
nüfuzunu ebedi olarak kaybetmiş ve 
hatta şimali şarki Avrupasında cer • 
manizmin pişdarları olan ekalliyetle
rini dahi geri çekmiye mecbur kal -
mıştır. 

lskandinavya, Polonya ve 
Balkanlarda 

Aynı zamanda İskandinavya yarım
adasındaki ananevi mevkiini de kay
betmi§tir. Sovyetler Birliği burada da 
alman metalibatını ve alman kom~u
luğunu hiçe sayan bir vaziyet takın
mıştır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
talimat beklemektedir.,. 

Cevap bugün tesbit edilecek 
Helsinki, 6 a.a. - Finlandiya kabi

nesi bugün toplanmışsa da Rus - Fin
landiya meselesine temas etmemiştir. 

Kabine Moskovaya verilecek ceva
bı yarınki toplantısında tesbit edecek 
tir. 

Yeni ihtiyat tedbirleri 
Helsinki, 6 a.a. - Milli müdafaa 

nezareti halkın himayesi için bazı 
tedbirler almıştır. Bu cümleden ola
rak halk gecenin bazı saatlerinde so
kaklarda dolaşmamağa davet olunmuş 
tur. 

" - Bu memleketler, dahilde ma· 
ruz bulundukları zorlukları yenmek 
için harici sergüzeştlere atılmaktan 
başka çare bulamıyorlar. 

Uzak şarkta 570 milyon insan har
be götürülmüştür. 

Diğer taraftan garpta Fransa ve İn 
gilterenin yalnız kendi halklarını de
ğil müstemlekelerinin halklarını da 
harbe sürüklemiş olduklarını ve bu 
memleketlerin karşısında da bugün 
Avrupada ikinci büyük devlet olan 
Almanyanın dikildiğini goruyoruz. 
Bu suretle 750 milyon insan da garp· 
ta harbe tutuşmuş bulunuyor. Demek 
oluyor ki, arz nüfusunun yarısı bu
gün harp halindedir. İşte kapitalist 
ve emperyalist devletlerinin göstere
bilecekleri kazanç ... 

Norveç reele/etti 
Oslo, 6 a.a. - Norveç hükümeti, 

City of Flint'in salıverilmesi ve bu 
geminin müsadere mürettebatının 
mevkuf tutulması meselesinde alman 
mastahatgiizarının yaptığı protesto -
yu reddetmiştir. 

Norveç makamları, hattı hareket -
lerini, gerek Almanya ve gerek Nor
veç tarafından tasdik edilmiş olan 
1907 Lahaye mul:avelenamesinin me
tinlerine istinat ettirmektedir. Filha
kika bu mukavelename mucibince, her 
hangi bitaraf bir devlet, fena hava ve 
yahut yiyecek ve yakacak noksanlığı 
dolayısiyle limanlarından birini zi -
yaret eden müsadere edilmiş bir ge • 
miyi serbest bırakmak mecburiyetin -
dedir. 

Norveç hükümeti, bu hususta alman 
maslfihatgüzarına bir nota tevdi et -
mi,tir. 

Norveç tebliği 

tır. 

lsver'in bir itirazı 
S tokholm, 6 a.a. - İsveç gazeteleri 

İsveç kara sularının sahilden ancak 
üç millik bir mesafeye kadar imtidat 
edebileceğine dair Almanya tarafın. 
dan verilen karara şiddetle itiraz et • 
mektedirler. Gazeteler 1779 dan itiba
ren bu mıntakanın sahilden dört mil
lik bir mesafeye kadar imtidat ettiği
ni hatırlatmaktadırlar. 

Fransızlar ela bir Oap9' 

tevkil etmi§ler.-
Berlin, 6 a.a. - Barselondan bH • 

diriliyor : 

Sovyet - Japon 
görüşmeleri 

devam edecek 

Polonyadıı, Almanya Sovyetler Bir
liğini bütün tehlikeleriyle komşu o • 
larak kabul etmiştir. Şurasını hatır -
latmak icap eder ki, Hitler 1937 deki 
Nuremberg kongresinde Avrupada 
her türlü bolşevik tevessüüne "Av
rupa muvazeneııinin" gözü ile baktı -
ğını bildirmişti. 

Bugün Finlandiya hükümeti tara
fından neşrolunan bir emirname ile 7 
teşrinisaniden itibaren bütün mek
tup, telgraf ve telefon muhaveratına 
kontrol konulmaktadır. 

Bu memleketlerin gayretlerinden 
bir kısmı, bilhassa Sovyetler Birliği
ni de sürükliyerek harbi tevsi etmek 
hususundaki mesaileri akim kalmış· 
tır. Bir kere daha gösterdik ki, kapi
talist memleketler muharipleri daima 
daha ziyade arttırmak ve bitarafları 
harbe sürüklemek için ciddi bir tarz
da çalıtıp uğraşırken Sovyetler Birli
ği yalnız kendi deha ve iradesiyle yü
rümektedir, başkalarının kaf.asiyle de
ğil. Eğer bu harp devam edecek olursa 
- ki nlgiltere ve Fransa'nın idare ma
kamları bunun böyle olması için elle
rinden geleni yapıyorlar - bitaraf 
~mleketlerin sayısı mütemadiyen a
zalacaktır. 

Norveç hariciye nezaretince neşre
dilen bir tebliğden alınmıştır. Teb
liğde şunlar ilave edilmektedir: 

29 ilkteşrindc Fransızlar •OaJı:

man,, tipinde bir Amerikan tiçaret 
gemisini yakalıyarak Orana sevket • 
mişlerdir. Bu gemi İspanya ve İtalya 
ya Amerikan pamuğu götürüyordu. 

Bu hususta D. B. N. Ajansı diyor 
ki : 

City of Flint hadisesini haltalarca 
heyecanlı bir mevzu haline getirmiş 
olan Amerika matbuatının bu işle he· 
nüz meşgul olmaması çok gariptir. 
City of Flint, muharip İngiltere•ye 
harp kaçağı eşya nnklcdiyordu. Fakat 
Fransızların yakaladığı Amerikan ge
misi İspanya ve İtalya, bu iki bitaraf 
memlekete, harpten evel normal ola
rak Amerikadan satın aldıkları bir 
malı götürüyordu. 

Ecnebi memleketlerle telefon mu
havereleri ancak, Finlandiya, İsveç, 
alman, fransız ve ingiliz lısanlariyle 
yapıla.lıılecektir. 

Tokyo, 6 a.a. - Sovyet sefiri Sme
tanin'in muvasalfitını müteakip hari
tiyc nezaretinin salahiyettar bir mü
ınessili, Japonyanın Moskova ile ya
pılacak olan müzakereler için kati bir 

Almanyanın uzun zamandanberi 
kendi ekonomisinin mütemmim bir 
pazarı haline koymıya çalıştığı Bal
kan memleketlerine gelince, bu mem
leketler kendi aralarındaki tesanüd 
bağlarını kuvetlcndirmck ve bitaraf
nKınrına ycnı ıs ınat noktaları ara -

ltloıkova'daki Finlancliya 
heyetinin temasları 

Helsinki, 6 a.a. - Moskovadan alı -
nan haberlere göre, Sovyetler Birli -
ğinin hükümet merkez-inde bulunan 
Finlendiya heyeti, İsveç, Norveç ve 
Danimarkanın Moskova elçilerini zi
yaret etmiştir. 

Kapitalizm.le Sovyeller araıınJa 
mukaye•e pt#:-,.n--h1ı..1••""'~ ... .----~.ı--··'g ve: nu• 

kümetin, hususi meseleler üzerinde 
müzakereye devam edeceğini söyle
miştir. B. Molotof'un, ticaret anlaş· 
n:ıası fikrini ileri sürdüğünden, ikti
sadi meseleler de bu müzakerelere da
hil bulunacaktır. 

Amerika ile görügmeler 
Tokyo, 6 a.a. - Cumartesi glinli, 

japon hariciye nazırı ile Amerika el• 
çisi Grew arasında yapılan görüşme, 

japon matbuatını şiddetle alakadar et 
rnektedir. 

Hariciye nezaretinin salahiyetli 
mümessili bugün bu hususta vaki o
lan bir beyanatında, mtizakerelerin sa 
dece istişari mahiyette olduğunu ve 
hiç bir tarafın kati tekliflerde bulun
rnadığını söylemiştir. Mümessil, Gre
w'in, iktisadi zecri tedbirler tehdidin
de bulunduğunu kati surette tekzip et 
nıiş, bu meselenin bahis mevzuu bile 
Olmadığını, Amerika ile Japonya ara
fllnda Çin'e müteallik olarak mevcut 
ihtilafların, Çin harbinin tevlit ettiği 
fevka15de vaziyetleri ileri sürdüğünü 
izah etmiştir. 

Yeni Çin hükümeti, Vang Çing
'-'ey'in riyasetinde teşekkül eder et
nıez, Birleşik Amerika ile mevcut ih
tilafların halli imkan dahiline gire
cektir. 

Fransız komünistlerınin 

gizli faaliyetleri 
Paris, 6 a.a. - Sağ cenah mahafili, 

hükfimctin ittihaz etmiş olduğu ten -
kil tedbirlerine rağmen Fransada in
kişaf etmekte berdevam olan komü • 
nist faaliyetinden infial ile bahset -
ll'ıcktcdir. 

Bilhassa komünistlerin gizli ofarak 
trnanite gazetesini basdırmakta ve 
dağıtmakta ve ayni zamanda mühim 
ll'ıiktarda propaganda risaleleri neşret 
ll'ıekte oldukları iddia edilrl'!ktedir. 

mak suretiyle istiklallerini tahkim et
mektedirler. Daima çemberlenmek 
kabusu altında yaşamış olan Alman ~ 
ya şimdi doğu hudutlarında bir he -
zimetin mantıki neticesi addedilebi -
lecek bir vaziyeti bizzat kendisi ih -
das etmiştir. 

Almanyanın mücavir menfaat böl -
geleri haricindeki akisler nazarı dik -
kate alınırsa, Hitler diplomasisinin 
blançosu daha feci görünür: Doğu 
Akdenizini her hangi bir sürprizden 
masun hale koyan Ankara anlaşması, 
Papanın katolik dünyasına hitabeden 
beyannamesi ve Amerikanın mühim 
kararı. 

T ehnik vaııtaların rolü 
Almanya bu suretle iki ay zarfında 

kendi etrafında öyle bir hava yarat -
mıştır ki, bu hava, 1918 deki hezime
tini hazırlamış olan havayı hatırlat
maktadır. Üstelik ar.ada şu müşeddit 
fark mevcuttur : 

Teknik vasıtalar bu harpte evelkin
den daha kati bir rol oynamakta ve 
Amerikanın yardımı müttefiklere bu 
hususta büyük bir tefevvuk temin 
eylemektedir. 

Filistin .müftüsü 
İngiltere ile uyuştu 
Beyrut, 6 a.a. - Burada bulunmak 

ta olan Filistin arapları yüksek ko -
mitesi azasından biri Havas Ajanıı 
muhabirine fU beyanatı yapmıştır : 
"- Şimdi Bağdatta bulunmakta o

lan Kudils müftüsü İngiltere tarafın
dan arap devletleri hükümetlerine Fi 
listin meselesinin halli için yapılan 
ıon teklifleri kabul etmittir. 

Diğer taraftan Mısır ve İrak hükü
metleri de mezkQr teklifleri tasvip 
eylemişlerdir. İrak hilkümeti bu tek
lifleri müftünün kabul ettiğini res -
men İngiltereye bildirmittir. ,, 

Viyana sokaklarmı Nazizm 
aleyhtarı afiıler yapııhrtlıyor 
Budapeşte: 6 a.a. - Reuter ajanıı 

bildiriyor: 
Haber verildiğine ~öre, Viyana a<>

kaklarının ekseriıine bir takım afif'" 
ler yapııtırılmıştır. Bu afişlerde elin 
de aadece bir parça ekmek bulunan 
alman askeri ve kolunda içi e~k 
kırıntılarile dolu bir sepet taııyan bir 
macar köylü kadını resmi vardır. Re
simlerin altına: "Buna daha nekadar 
tahammül edeceğiz?" ibaresi vardır. 

_KÜ(ÜK DIŞ HABE~Lf ~] 
X Londra - Hindistan valii~~iıi, 

bir nutuk irad ederek hind ıiyasi fır-n
lan iCfleri ile yapılan görü~melerin mecu· 
silcrlc milslimanlnr arasında noktai nazar 
ihtilafları ıcbebile milsbet bir neticeye 
i~tiran edememiş olduiunu beyan etmiı
tır. 

Esasen şunu da il!ve etmeliyim 
ki, bazıları bitaraflıklarından istifade 
ederek harpten menfaat umuyorlar ve 
diğerlerinin felaketlerinden para ka
zanıyorlar. 

Eğer buna karşı durulmazsa şimdi
ki harp bütün dünyaya şamil bir kar
deı harbi halini alacaktır. 

Ktpitaliıt memleketlerin vaziyeti 
ile Sovyetler Birliği'nin vaziyetleri 
arasında bir mukayese yapılırsa bu, 
hiç de kapitalistlerin lehine deiğldir. 
Kapitalistler alemi çürümü~tür. Bün
yesinden çatlaklar akmaktadır. Dahi-
11 kuvetleri yıpranmııtır. Bütün ser
vetler iktidarda bulunan grupun elin
de toplanmış olmasına rağmen harp -
siz ve emperyalist sergUzeştler olmak 
sızın yaşıyamaz. 

Şimdiki harbin demokrasiyi müda
faa için yapıldığı yalandır. Bu harp
ten mesul olanların kendi istekleri ile 
harpten vazgeçmeleri beklenemez. 
Binaenaleyh harbin ve aynı zamanda 
hpitalizm tahakkümünün genişleme· 
al muhtemeldir. Sovyetler Birliği bu· 
na karşı koymıya azmeylemiştir. Bu 
suretle bütün beşeriyetin nefine hare 
ket etmiş olmaktadır. 

Vatan ve komünistlik 
Şurası muhakkak ki, Sovyetler Bir 

liğinin dahili resaneti ve enternasyo
nal vaziyetinin takviyesi yalnız sov
yet miletinin bir vazifesi değil, har -
bin süratle bitmesini istiyen herkesin 
menfaati iktizasıdır . ., 

Molotof, Sovyetler Birliğinin aınai 
ve zirat faaliyetinin neticelerini göz
den geçirdikten sonra JÖyle devam et
miştir: 

Buna binaen Hitler diplomasisinin 
blançosu müthiş bir açık göstermek
tedir. Fakat bilhassa insicamsızlık 
cihetinden bu açık mühimdir. Alman 
milletinin saf bir devlet olarak tesi -
sini isteyen Hitler, Almanyayı eski 
Avusturya • Macaristan kadar gayri 
miitecanis bir devlet haline koymak
tadır ve hiç şüphesiz diğer memleket
lere yerleşmiş olan alınanları süratle 
celp suretiyle bu tehlikenin onune 
geçmiye çalışıyor. Fakat bu ilaç has
talıktan daha fecidir. Zira, gelen al
ınanlar zorla ilhak edilen yabancıları 
adet itibariyle karşılamamakta ve bu 
alınanlar da hayatlarının bozulması 
ve menfaatlerinin mahvedilmesi yü -
2:Ünden tehevvür içinde bulunmakta
dırlar. 

X Kopenbag - Politlken gazetesi re
neral Gueiı>o de Llano'nun İuıanyanm Ro 
ma ıefirlifiıw: tayin edilmi• olduğunu ha· 
ber vermektedir 

X Roma - B. Giovanni Marinelli, mil· 
nakal!it nezareti müsteşarlığına tayin c -
dilmistir 

"- Sovyet medeniyetinin ihtilUci 
mahiyeti milletinin eski kültilr kazanç 
larının red ve inkarını tazammun et
mez. Biz, bol~evikler, şuna kaniiz ki, 
sosyalist terakki ancak mazinin ıanlı 
tarihine dayanırsa milmkün olabilir. 

Mileltimi.z:in metbu olduğu ıovyet 
vatanperverilği esasen uzak şarkta ve 
garbi Ukranyada tezahür eylemittir 

"Almanya tevdi ettiği protesto no
tasında vapurun iki hükümet arasın
da müzakere cereyan ettiği müddetçe 
alıkonulması lazım geldiğini iddia et
mektedir. Norveç bu tarzda hareket 
etmek için hiç bir sebep görmemiş
tir. Hükiimet, hukukudüvel kaideleri
ne uygun bir ııekilde hareket etmi~ -
tir.,, 

Tebliğde, City of Flintin sevk ve 
idaresini üstüne alıın almanın, bükü -
metinden aldığı talimat üzerine vapu
run Haugesundda demirlemesini em
rettiğini ıöylediği kaydedilmektedir. 

Hasta bir tayfanın karaya çıkarıl • 
ması için müsaade istenmiştir. Bir 
Norveç harp gemisinin doktoru has
tanın bacağından aldığı hafifçe bir 
yaradan muztarip olduğunu görmesi 
Üzerine istenen milsaade reddedil -
miştir. 

Almanya Norvq'ten zarar ve 
ziyan i.tiyecek 

Kopenhag, 6 a.a. City of Flint'
meselelerinde Norveçin tarzı hareke
ti hakkında tefsirlerde bulunan "Ti
dende" gazetesinin muhabiri şöyle 
yazıyor : 

''Almanlar milnkeıir ve hiddetlidir
ler. Norveçe karşı büyük bit: infial 
duymaktadırlar. Berlin hükümeti 
"vapuru aerbeıt bırakmak hakkına 
malik olmadığı için,, ağlebiihtimal 
Norveçten zarar ve ziyan talep ede
cektir.,, 

City Ol Flintin hamuleıi 
Oslo, 6 a.a. - Norveç ajansının ihti
raz kaydiyle verdiği -Oir habere göre, 

rek 'öyle demiştir: 
"- Ecnebt devletler ıçın çalışan 

Troçki'ci hainler gerek Kafkasyada 
ve gerek diğer yerlerde tasarladıkları 
cinayet planlarını tahakkuk ettireme
mişlerdir. Sovyetler Birliği, sarsıl
maz, müttehit kalmıttır ve daha ge • 
çenlerde topraklarını genişletmiştir. 

Bohemyada iaıe 

g"'~l .. ğü var 
Paris, 6 a.a. - Havas Ajansının bir 

telgrafında Bohemyada iaşe ve ticaret 
vaziyetinin süratle vahimleştiği 
bildirilmektedir. Ekmek, şeker ve kö
mür eksikliği kendini git~e his • 
settir:mektedir. Çiftçiler ben:cin bula
madıkları için traktörlerini kullana -
rnamnktadırlar. Almanyaya nakledi -
len rehinlerin miktarı 60.000 e baliğ 
olmaktadır. Ailelerine mektup yaza
bilenler pek fena bir vaziyette bu -
lunduklarını bildirmektedirler. 

Taha~~ül k mpları 
mem u ıehir oldu 

Zürih, 6 a.a. - Dachau, Oranien • 
burg, Reapenburg, vesaire gibi alman 
tahalişüt knmpları, "memnu şehir., ha
line ifrağ edilecektir. Alınan haber -
lere göre, nasyonal sosyalist rejimi -
nin "paria"ları kati olarak buralara 
yerleştirilecektir. Yahudiler, nasyo -
nal sosyalizmin siyasi düşmanları, po
lonyalı ve çek nasyonalistler, bura -
!arda, muhnik gaz imali gibi tehlikeli 
işlerle uğraşmıya mecbur tutulacak -
lardır. 

Sov)•ctlere iltica eden yahucliler 
Vilno, 6 a.a. - Son zamanlarda ya • 

hudiler aleyhinde bazı hadiselerin ce
reyan etmesi üzerine bir kaç bin ya
hudi Sovyetler Birliğine iltica etmis-
tir. .. 

Fon Ho}·ral ~.ora ·ya'\'i 

ve Brün rehrini ziyaret elti 
Bürün, 6 a.a. - Himaye idaresi re

isi Fon Neurath bugün Moravyayı ve 
Brünn şehrini ziyaret etmiştir. 

Muğla' do 

tatbik 

imar plf1nı 

ediliyor 
Muğla, 6 a.a. - Muğla'nın imar 

Planına tevfikan şehir civarında 1500 
metre murabbaı bir sahanın koru ha
li_?e ifrağına başlanmıştır. Dikilecek 
<ı.~çlar tamamiyle hazırlanmıştır. Bu 
s~ıretle şehrin koruluk ihtiyacı gide 
?"ılm;ş ofacuktır. 

Fransa'da maliye 

ve iaşe tedbirleri 
Paris : 6 a.a. - İngiltere parlamen

tosu bu hafta, amme menfaatini ala
kad;r eden bazı tedbirleri müzakere 
edecek, ezcümle bazı gıda maddeleri 
nin tevzii, bir istikraz hazırlığı hak -
kmda tetkikatta bulunacaktır. 

Bu haberi veren Daily mail gazete
si, yakında, yüz elli milyon İngiliz 
liralık bir harb istikrnzının ilan edile 
ceğini bildirmektedir. 

X Ott~va, - Tayyarecilik teşkiltı hak
kındaki imparatorluk projcıini tetkike me
°!ur İngiltere, Avusturalya, Kanada ve Ye 
nı Zelanda mur:ı:.:.aslarının konferıınır bu
rün mesaisine baılamr~tır 

X Roma - ltalvanın harp karıısındaki 
vaziyeti hakkında hükilmetine sarih ~ahat 
vennek üzere 30 ilşteşrinde Berline git
miı olan Alm•nvanın İt~lya elçisi Fon 
Marckenzcn bucrün Romaya dönmü~tilr. 

X Amsterdam - Nazi National Zeltunı: 
gazetesinin yazdığına göre, alm•nlar Po -
lo?ı.yııda içgal ctmi& oldukları topr•klarda 
yahudileri tahriri nüfusa tbl tutmuşlardır. 
Bu topraklarda iki milyon yahudi bulun
duiu teabit eıdilmiıtir 

Kahramanlarımız savaıa, "vatan i
çin, Lenin için,, avazeleriyle atılmakta 
dır. Çünkü, vatan ve komünistlik bi
zim için, tektir. 

Sovyetler Birliği yalnız inkipf et
mit bir endüstri ve ziraat demek de
ğildir. Sovyetler Birli&i, vatanlarına 
ve dünyanın difer bütün milletlerine 
karşı olan vazifelerini müdrik on mil
yonlarca yeni insan demektir.,. 

Kapitalist devletler, her an biraz 
daha açıkça görüyorlar ki, Sovyetler 
Birliği, görmek istedikleri gibi değil
dir. Filhakika Sovyetler Birliği kud
retlidir, parçalanmaz br kütledir. Se
nelerce memleketimizin emniyetini 
temine ve kuvetinin arttırılmasına ça
lı§tı. Bu, bize çok bah<A·ya mal oldu. 
Fakat Sovyet Birliği milletlerine sul
hu kazandırmağa muvaffak oldu. İs
tikbalde ne gibi imtihanlarla karş:!a
şa_cağ~mızı bilmiyoruz. Fakat bildiği
mı.z: bır şey varsa o da devletimizin 
müdafaa kudretini daha ziyade artıra
cağımızdır. Hariçten gelecek hiç bir 
şeyden korkumuz yoktur. Sovyetler 
için en iyi siyasetin sulh siyaseti ol
duğuna kaniiz. O ıulh siyaseti bize 
birçok muvaffakiyetler temin etmi~ 
bulunyor. Bu siyaseti, hiç yolumuz
dan şaşmadan tahakkuk ettireceğiz. 
Lenin ve Stalin partisinden ilhamını 
alan milletimizin azim ve iradesi işte 
budur.,, 

Fon Naurath, belediye dairesinde 
s0ylcdiği nutukta Bohemyn ve l\lorav 
ya'nın bir harbin feci tesirlerinden 
kurtulmuş olduğunu kaydeylem·ş, 
Moravya'nın Silezya ile Avusturya 
~~-ası~da, ~oğ~afi vaziyeti dolayısiyle, 
.~.opr.u ~azıfesı görece:ini tebarüz et
tırmı~tır. 

Vilayet dahilindeki cümhuriyet 
1 ~~lk Partisi köy ve ocak kongreleri 
bıtmiştir, 

Sovyetler Birliğinin rulh aiyaaeti 
Molotof dahili ıiyuete intikal ede-

Molotof'un nutku saat 19.40 da bit
miıtir. Nutkunu söylemiye 18.10 da 
batlamıttı. 

~o~ Neurath bilhas"a hi!Tlaye i-13.· 
resının halkın ırki meseleleri hu u • 
sunda tam bir garanti teş!dl eyled:ji 
noktasında israr eylemiştir. 



-·- ur us 

lzmir'deki toplulukla i~ ihtilafı hakkında 
yüksek hakem kurulunun verdiği karar 

Meclisin dünkü toplantısında 

MUHTELİT ENCÜMEN 
Yüksek kurul bazı tal 1 · Türk - Fransız - İngiliz paktını ep erı . . . 

.varit gördü bazılarını reddetti T ET K 1 K VE TAS V 1 P ETT 1 
• A İzmir elektri~ ~e tramvay şirketi ile İfçileri arasında çrkan ib

tıla.f ~aJ?<:nda vı.layet hakem kurulunca verilen karann Ankara
da ış .ıh~ılaflan yüksek hakem kurulunda tetkik edildiğini haber 
vermıttik. 

Devlet Şurası ikinci reislerinden ı-------·---------
B. Saffet Tuncay'ın reisliğinde, iş 
dairesi resinden, İktısat, Adliye ve 
Dahiliye Vekaletleri mümessillerin
den ve profesör Yusuf Kemal Ten
girşenk'ten mürekkep olan kurul bu 
hususta son kararını vermiş ve iki ta
rafa tebliğ etmiştir. 

İş kanunu meriyete girdiğinden· 
beri ilk defa vukubulan bu tcpluluk
la iş ihtilafının mevzuu şu idi: İzmir 
elektrik ve tramvay şirketi işçileri 
şirketle aralarında münakit 1923 an
Ia~ması hükümlerinin doğru tatbik e
dilmediğini iddia ediyor ve halen me
ri iş şartlarını değiştirmek istiyorlar
dı. İddialarını müdafaa etmek üzere 
aralarından dört mümessil seçmişler
di. 

Ayağımıza 

kadar 
gelen fırsat 
Eyllıl ayı içinde dünya milletleri

nin aldıkları büyük dersi, her taraf
ta geniş ölçüde havacılık hamleleri 

takip etmektedir. Türkiye de bu faa-
Iiyet çerçevesinin içindedir. cüm

huriyet hava ordusunun dünkünden 
daha yüksek bir kiymet olduğuna 

hepimiz itimat edebiliriz. 

Büyük Millet Meclisi Encümenleri dün seçildi 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

milli müdafaa ve hariciye encümenle
rinden mürekkep olarak toplanan en
cümen, general Cemal Mersinli (Mer
sin) in reisliğinde toplanmış ve paktı 
aynen tasvip etmiştir. Encümen maz
batasını hazırlıyarak meclis riyaseti -
ne vermiştir. Layiha, Büyük Millet 
Meclisinin yarın yapacağı toplantıda, 
müstaceliyet talebiyle mlizakere edi
lecektir. 

Nafiz Dumlu Erzurum Gl. Refet Be
le İstanbul, Nuri Tamaç Kastamonu, 
Hazım Börekçi Kırşehir, Mehmet Er
ten Maraş, Ahmet İhsan Tokgöz Or
du, Mergube Gürleyük Sivas, Haydar 
Ri.iştü Öktem Tunceli. 

G. ve İnhisarlar Encümeni 
Reis İsmet Eker Çorum, M.M. Mü

nir Hüsrev Göle Erzurum, katip Ca
hit Çubukçu Diyarbakır, Nafiz Ak -
tın Amasya, Atıf Kamçıl Çanakkale, 

Bundan sonra encümenler seçimi- Süleyman Köstekçioğlu Çorum, Şa -
ne geçilmiş ve enciimenler azaları se- kir Baran Çorum, Fahri Akçakoca 
çildikten sonra reis, reis vekili, maz- Akça Denizli, İstamat Özdamar Es -
bata muharriri ve katip seçimleri ya - kişehir, Ali Dikmen Kocaeli, İzzet 
pılmıştır. Seçimlerin neticelerini aşa- Erdal Konya, Mustafa Bacak Kiitah-
ğıya yazıyoruz : ya Osman Taner Malatya, GJ. Seyfi 

Adliye Encümeni Düzgören Mardin, Hüseyin Ekşi Or-
Reis Münir Çağıl Çorum, M. M. du, Ali Zırh Rize, Şemsa İşcen Sey

Şinasi Devrin Zonguldak, katip Galip han, Hulusi Oruçoğlu Sinop, Daniş 
Gültekin Konya, Mümtaz Ökmen An- Eyilıoğlu Trabzon, Ekrem Pekel Yoz
kara, Numan Aksoy Antalya, Hacim gat. 

Muğla'da çok 
çocuklu 

ailelere yardım 
Mufla: 6 a.a. - 1939 yılı başın -

dan itibaren mükAfat almak üzere 
müracaat eden altı ve daha ziyade ço 
cuklu ailelerin mikdarı altı yüz seki
ze varmıştır. 

Amerika' dan Japonya' ya 

gönderilerek mallara 
ambaigO vau muhtemel 

Vaşington, G a.a. - D. N. B. Ajan
sı bilrliriyor: 

İki siyasi parti ricalinin ekserisi, 
harbin devamı müddetince burada kal 
malan hususunda Ruzvelt tarafından 
arzu izhar edilmiş olmakla b~raber 

Vaşington'dan ayrılmışlardır. Kanu -
nıısani toplantısından evci avdetleri 
memul değildir. 

Ayandan Pitman, Amerika - Japon 
ticaret muahedesinin infisah tarihi o
lan 26 kfinunusaniye kadar Japonya, 
münasebat n düzelmesi için hiç bir 
teşebbüste bulunmadığı takdirde, kon 
grenin Japonya'ya gönderilecek mal
lara tam veya kısmi bir ambargo koy
ması muhtemel bulunduğunu, hareke
tinden evet beyan etmiştir. 

7-11-1~ 
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TURK1YE 

Rııdyo Dıfuzyon Postaları 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rtıdy( 
-Dalga uzunlutu-

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P' 

A N K A R A 

s,.\1.1 - 7-11-1939 
Saat : 

12.30 Program ve memleket saa.t a,,an. 
12.35 Ajans ve meteorolojı haberleri 
12.50 Türk müzigi : 

Çalanlar: Ruşen Kam, Ce-..det Jc.od 
Re ııt Erer, Hasan Gur. 
1-0kuyan: Necmi Rıza AHl 
1 - Sultaniyegah peşrevi. 
2 - Dede - Sultaniyeglih ağır • 

Nihan ettım &eni. 
3 - Lemi - SuHaniye;filı 5a~la -

dıkça geçen günlen. 
4 - Yesari Asım - Sultaniyedh 

kı - Biz Heybelide. 
5 - Dede - Sultaniyegfilı ,.Orllı: M 

mai - Şadeylcdi. 
6 - Hasan Gur - Kıuıuıı tat:Umi,, 
2-0kuyan: Mefharet SA.OH.Al[ 
1 - Arif bey - Suzinlilr oarkı - Ga 

zilinden gitmiyor 
2 - Leyla hanmı - Hicazk!r l&ritı 

N erdesın nerde acep 
3 -Arif bey - ScPb 13~ln • BWb 

yetişir bağrımı hun ettin. 
4-Arif bey - Muhayyer prkt -

ateşi gam. 
13.~"-14.00 Mı.izik (Kansık hafif müJ1ik 

PJ.) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayan ajanı Ye met 

oroloji haberleri. ' 
18.25 Müzik (Cazband - Pl.) 
18.55 Konuşma (Halk iktisat saati) 
19.10 Türk müzigi (Tuna gecesi) : Yüksek hakem kurulu ,işçilerin id

dialarını ve şirket mümessilinin ce
vaplarını madde madde tetkik ctmis 
işçilerin ilk talepleri olan geçmiş za: 
mana ait alacak iddialarını mahkeme 
kanaliyle halletmelerine karar vermiş 
ve vilayet hakem kurulunun bu hu
susta verdiği satahiyctsizlik kararını 

Kıvılcım türk topraklarına sıçra
mamıştır. Tüyler ürpertici facianın 

bize daima uzak kalması mümkün
dür. Böyle olsa bile, yarınki nesil

leri düşünmek vazifesi, tehlike sı

nırlarımıza dayanmış gibi, kanatlı 

gençliği hazırlamak işini memleket 

hacminde, şümullu bir dava olarak 

yürütmeye bizi zorlamaktadır. Bu

günkü rakamların binleri aşabilme

si için milli yardımın sürekli olma
sına, diinkünden daha çok ihtiyaç 

vardır. 

Çarıklı Balıkesir, Osman Niyazi Bur- Hariciye Encümeni Vehbi Bilgin Konya, Mümtaz Kay-
Ankara radyo küme heyeti 
Derleyen: Kemal AltınknYa 1 
eden: Mesut Cemil. • cu Balıkesir, Feridun Fikri Bingöl, Reis Saffet Arıkan Erzincan, M.. nak Aydın, Salih Bozok Bilecik. Dr. 

19.50 Konuşma (Ormanlanmızı tanıya 
lım) Akif Arkan Çankırı, Eyup Sabri 

Akgül Çorum, Aziz Akyürek Er -
20.05 Türk müziği : 

Süreyya Örgeevren Bitlis, Atıf Ak - M. Ali Muzaffer Göker Konya, kat ip 
güç Bursa, Muhittin Baha Pars Bur- Ahmet Şükrü Esmer İstanbul, Falih 
sa, Abdülhak Fırat Erzincan, Ömer Rıfkı Atay Ankara, Cezmi Erçin An
Asım Aksoy Gaziantep, Abidin Bin - talya, Dr. Cemal Tunca Antalya, Ha- zurum, Hasan Fehmi Ataç Giimüşa-

ne, Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane, 

Gl. Cemal Mersinli İçel, Dr. Tuğami
ral Hakkı Şinasi Erel İstanbul, Hüs
rev Kızıldoğan Kars, Nazmi Toker 
Kayseri, Gl. Osman Koptagel Malat -
ya, Kazım Nami Duru Manisa, Sadul
lah Güney Muğla, Amiral Fahri En
gin Samsun, Ruşeni Barkın Samsun, 
Sinan Tekelioğlu Seyhan, Cevdet Ke
rim lncedayı Sinob, Rahmi /\pak Te
kinlağ, Gl. Ahmet Yazgan Urfa, Ce
Jal Arat Yozgat. 

Çalanlar: Vecihe, Rusen Kam, CeT 
det Kozan, Reşat Erer. 
1-Okuyan: Mıizeyyen SENAR • 
1 - Kun'hlihicazkir peşrevi. • 
2 - Arif bey - Kürdilihieazktr 18r kabul etmiştir. 

İşçilerin -i.kinci iddiası, 1923 anlaş
masında şirketin, ücretleri tam olarak 
tesviye edilmek şartiyle işçilere on 
günde bir izin vermesi mecburiyeti 
hakkındadır. Yüksek hakem kurulu 
bu iddiayı ve şirketin bu husustaki 
defini de tetkik ettikten sonra yalnız 
tramvayların seyrüseferinde vazife 
gören biletçi, kontrolör gibi işçilerin 
diğer servislerde çalışanlardan daha 
çok yıprandıklarını nazarıdikkate a
larak yalnız bunlar için ayda üç gün 
tam ücretli mezuniyet kabul etmiş ve 
bu usulün yedek ve saire gibi işçi un
vanı farkı gözetilmeksizin seyanen 
tatbikini karar altına almıştır. 

İ§çiler bunlardan başka şirketin 
ücretlerinden yaptığı % 2 tevkifatın 
hastalık günlerinde kesim şekline iti
raz etmişlerdi. Yüksek hakem kurulu 
bu husustaki tetkiklerinden sonra şir
ketin bu husustaki itirazını reddet
miş ve hastalık halinde işçilere haki
ki ücretlerinin tam olarak ödenmesini 
karar altına almıştır. 

Vilayet hakem kurulu, vatman ve 
biletçilerin kışın yazdan daha çok e
merji sarfetmeleri ve hattın başladığı 
ve bittiği yerlerdeki dinlenme müd
detlerinin azaltılması dolayısiyle isti
rahat zamanlarından kayıpları oldu
ğu iddiasını ileri sürerek şirketçe tat
bik edilegelen yazın 195 ve kışın 182 
buçuk kuruş günlük ücret usulünün 
değiştirilmesi ve her iki mevsimde 
195 kuruş üzerinden tediyede bulu
nulması yolunda vaki olan taleplerini 
reddetmişti. İşçiler buna itirazda bu
lunmuş ve eski taleplerinde ısrar et
mişlerdir. Keyfiyet yüksek hakem 
kurulunda da müzakere olunmuş ve 
taleplerinin kabulü için ileri sürdük
leri sebepler kafi görülmemiştir. 

Gene vilayet hakem kurulunun iş
çilerin terfi ve tecziyelerini gösterir 
bir nizamname yapılmasının iş nİ7;a

mı bakımından tazım ve faydalı oldu
ğu hakkındaki kararı ile 83 işçiye ve
rilmekte olan ücretin tekrar eski had
dine çıkarılmasına dair olan kararına 
iki taraf da muayyen zaman içinde 
itiraz etmemiş bulundukları için bu 
karar katileşmiştir. 

İçinde bulunduğumuz ay. türk va
tandaşlarını, her seıe alışılmış olan 

bir yardıma çağırmaktadır. Evleri
mize bırakılacak fitre zarfları, aya-

ğımıza kadar gelmi§ bir davet ve 

teşviktir. Genç kanatlarımızın sayı
sını arttırmak yolunda çalışanlara 

elimizi uzatmak fırsatı kapımızı çal
rnq~tır. Belki çoğumuzun küçüksiye 
ceği yardımlarla değerli bir vazife 

görmüş olabiliriz. 
Fitre zarflarının taşıdığı ayrı bir 

ehemiyet de, yalnız hava müdafaa

sının değil, Kuılaydan yardım bek
liyecek vaziyete düşmüş vatandaş

ların ve hayatta tek başına kalmış 
miniminilerin de bu yardıma belbağ
lamış olmalarılır. 

Atalarımızın bize kadar gelen fit
re ananesine milli ihtiyaçlar için, 
ummadığımız kadar faydalı bir ma
hiyet vermek elimizdedir. Ufak bir 
benimseme ile üç milli cemiyete mü 

zaharetimizi göstermiş olacağız. 

Server Ziya Gürevin 

Fazla saatlerle ,ahıan 
il~ilerin mesai ücreti 

(Başı Z inci sayfada) 

kileri tarafından tayini icap eder. 

Keyfiyetin bu suretle önceden tayi-
nine imkan olmaması halinde, işve -

renler veya işveren vekilleri çalışıl -

madan geçecek olan günleri salahiyet 

li makama en geç fazla çalışmıya fası

la verildiği gün bildirmeğe mecbur

durlar. Aksi takdirde fazla saatlerle 

kaya Kastamonu, Reşit Özsoy Kayse- san Cemil Çembel Bolu, Asım Us Ço
ri, Fuat Gökbudak Konya Refik lnce ruh, Dr. İbrahim Tali Öngören Diyar
Manisa, Hasan Menemencioğlu Mar - bakır, Zeki Mesut Alsan Diyarba -
din, Dr. Saim Ali Dilemre Rize, Fu- kır, Fazıl Ahmet Aykaç Elazığ GI. 
at Sirmen Rize, Cemil Atay Sinop, Pertev Demirhan Erzurum, Salfih 
Sıtkı Atanç Tokat, Faik Ahmet Ba- Cimcoz İstanbul, Halil Menteşe !z -
rutçu Trabzon. mir, GI. Muhittin Akyüz Kars. lbra-

Arzuhal Encümeni him Süreyya Yiğit Kocaeli, Ilikmet 
Reis Gl. İhsan Sökmen Giresun. Bayur Manisa, Necmettin Sadak Si

M. M. Hamdi Şarlan Ordu, Katip Me- vas, Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ, 
liha Ulaş Samsun, İsmail Hakkı Mum- Nazım Poroy Tokat. 
cu Amasya, Feyzi Sözener Balıkesir, İktisat Encümeni 
Hayrettin Karan Balıkesir, Lutfi Gö- Reis İsmail Sabuncu Giresun, M. 
ren Bolu, Mustafa Fehmi Gerçeker, M. Dr. Rasim Ferid Talay Niğde, Ka
Bursa, Nuri Kayaalp Çorum, Meh- tip Hamza Erkan Afyon K., Berç 
met Şahin Gaziantep, Şevket Erdo _ Türker Afyon K., İzzet Akosman Af
ğan Gümüşhane, Dr. Yusuf Ziya So- yon K., Ahmet Ulus Ankara, Muam
mer Kırşehir. İbrahim Toton Kocaeli, mer _Eriş Ankara, r:az.lı Güle.ç Bursa, 
Naim Erem Niğde, Dr. Vehui Demir: T~hı~ Berk~y Denızlı, Veh Necdet 
Ordu, İsmail Çamaş Ordu, Raif Dinç S~nkıtay Dıyar?,akır, Fua. Balkan :=
Samsun Naşit F rat Samsun Cemal dırne, Temel Goksel Edırne, Salıh 
Al. s·' Gl Aık.f ö t k. • E dem- Başotaç Erzincan, Emin Sazak Eski-

ış ınop, . ı z e ın r . . . ~ . 
·ı s· z· B s· M şehır, Nurı Pazarbaşı Gazıantep, Edıp 

gı ıvas, ıya aşara ıvas, uam - S 1... .. .. 
D 1. T k t 11ı·· · B V ervet or Gumuşane, Dr. Muhtar mer eve ı o a , .. , unıp oya an. 1 . . t B .. t E .. . Berker çel, Abıdın Daver stanbul, 

u çe ncumenı Ahmet Hamdi Denizmen İstanbul, 
R~is Gl: Burh~n.ettin n:nker Kırk· Benal Anman İzmir, Kahraman Arık

larelı, Reıs vekılı Tahsın Coşkan lı Kars, Muharrem Celal Bayar, Kas
Kastamonu, M. M. Salah Yargı Ko - ta onu Ahmet Hamdi Dikmen Kon
caeli Kati~ Fakihe Öymen lstanb~l, ya~ Kaz~m Okay Konya, Besim Atalay 
Y.ahya Galıp Kargı Ankara, Dr. Zıh- Kütahya, Hasan Cavit Rize, Yusuf 
nı .. Ü!.gen ~olu •. Nevzat Ayaş . Bursa, Kemal Tengirşenk Sinob, Mitat Ye
Ruştu Bekıt Dıyarbakır, Fethı Altay nel Tunceli Hasan Karabacak Zon -
Elazığ, İskender Artun Erzincan, guldak, Mu~tafa Bozma Zonguldak. 
Münir Akkaya Giresun, Durak Sa - K··t·· E ·· · 
k G .. ·· h T h C ·ı B u upane ncumenı 
. arya umuş .. ane, ur an emı e- Reis Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 
rıker İçel, Mukerrem Ünsal İsparta. B·ılecı·k M M D M t f c t k" 
R · Ü ·· 1 · , . . r. us a a an e ın 
emzı nlu sparta, Faık Baysal Kay Çorum Kt:t· M"h · B kt M ı t · S . . • , a ıp ı rı e aş a a ya, 

sen, adettın Serım Kayserı, Suat Hazim Tep N.ğd 
H 

. Ü . A . eyran ı e. 
ayrı rgüplü Kayserı, Orgl. . Saıt M ·f E ·· • 

Akbaytuğan Kocaeli, Ali Riza Türel R ·s R daarıN f:ncEudm~nı M . 
K 

. . eı ı van a ız guer anısa, 
onya Naım Hazım Onat Konya, A- M M İbrah· AlA tt• G"· t t 

l
e • T. . ~ . . . · ım ae ın ovsa s an-
cıettın ırıdoglu Kiıtahya Muttalıp b 1 KAt•p ş h. y İ · B l 

Ö 
ıı , a ı e ıme unus zmır, e -

ker Malatya, Mansıı: Boz~oğ.~n ~a- kis Baykan Ankara, Türkan Örs An
raş, Rıza ~~ten :;ıa~~ın, Hüsnu Kı • talya, İsmail Hakkı Uzunçarşılı Balı
tapçı ~ugla, Şukru Ataman Muş, kesir, Avni Yukaruç Çanakkale, Reşat 
Hamdı Yalman Ord.u, Dam~r Arıkoj!- Nuri Güntekin Çanakkale, Talat On
lu Se~ha?· Gl. .Nacı Eldcnız Seyhan, ay Giresun, İzzet Ulvi Aykurt Hakka
Remzı Ç~ner Sıvas Sırrı Day Trab - ri, Emin 1nankur İçel, Ali Karni Ak
zon, Samı İşbay Urf~, Ahmet Sun - yüz İstanbul, Nazmi İlker İzmir, Fuat 
gur Yozgat, Sırrı İçoz Yozgat. Köprülü K:ırs, Ali Canip Yöntem Or-

Dahiliye Encümeni du, Selim Sırrı Tarcan Ordu, Hasip 
Ahmet Aytuna Tokat, Halil Nihat 
Boztepe Trabzon, Hamdi Ülkümen 
Trabzon, Refet Ülken Urfa. 

:! 1lllllll111111111111111111111111111111 L. çalışma müsaadesi tekabül ettiği iş 
: günü kadar müddet geçtikten sonra 

: kendiliğinden nihayet bulur. 

Reis Cemil Uybadın Tekirdağ, Re
is V. Atıf Tüzün Çoruh, M. M. Edip 
Ergin Mardin, katip Ziya Arkant 
Yozgat, Fevzi Daldal Ankara Rasih 
Kaplan Antalya, Tayfur Sökmen An
talya, Fahrettin Tiridoğlu Balıkesir, 

Yahya Sezai Uzay Balıkesir, Nec -
mettin Sahir Bingöl, Fatin Güven -
diren Bursa, Hilmi Ergeneli Canak -
kale, İsmail Kemal Alpsar Çorum, 
Gl. Zeki Soydemir Erzurum, Nakiye 
Elgün Erzurum, :Mehmet Aldemir 
İzmir, Esat Özoğuz Kars, Ahmet Ilil 
mi Kalaç Kayseri, Şevki Ergun Kon
ya, Sadri Ertem Kütahya, Ziya Kay
ran Maraş. Emrullah Barkan Malat -

Maliye Encümeni 
Reis Atıf Bayındır İstanbul, M. M. ---- Afafürk'ün ölmez sözleri 

= Ebedi Şefin gençliğe hitabesi, = Fazla saatlerle çalışmayı icap etti-
Onuncu yıl nutku, ve birçok ve- : ren ihtiyaç alınan müsaadedeki müd
cizeler ilave edilerek ikinci tabı : detten cvel bertaraf edildiği takdir -

: çıkmıştır. Okuyucularımıza tav- : 
: siye ederiz. : 

':111111111111111111111111111111111111111;:' 

#1---Bugün 

Sinemasında ULUS 
ARKA SOKAK 
Me§hur "Le Puritain" roma
mndan yapılan büyük film 

ARTİSTLER: 
PİERR FRESNA Y - VİVİAN 

ROMANCE 

Yepyeni dünya havadisleri 

Seanslar: 
12,15 - 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

Tl: 2193 

de, işveren veya işveren vekili işbu 
müsaadenin tamamen kullanılmış sa-

yılmamasını teminen, keyfiyeti der

hal salahiyetli makama bildirmekle 

mükelleftir. 

1 
İktisat Vekaleti, memleket ekono - ya, Mehmet Ali Yürüker Samsun, 

misinin umumi veya mahalli icapları Mitat Şükrü Bleda Sivas, Galip Pek
bakımından bütün memlekete veya ba el Tokat, Salise Abanozoğlu Trab -
zı mıntakalara şamil bulunmak veya - zon, Salim Korkmaz Yozgat, İbra -
hut muayyen iş sahalarına münhasır him Etem Bozkurt Zonguldak Rifat 
kalmak üzere işbu nizamnamenin hü- Vanlar Zonguldak. 
kümleri dairesinde fazla saatlerle ça- Divanımuhasebat Encümeni 
lışılmasına umumi izin verebilir. Reis Faik Soylu Niğde, M. M. Rü-

Fazla saatlerle çalı"?ılması satahi • ı suhi Bulayırlı Çanakkale, Katip Ha
yetli makamca onaylanmış bulunan 1 cer Dicle Kastamonu, Cemal Akçın 
işyerlerinde, bu onaylamada tasrih e- Afyon K. Aka Gündüz Ankara, Hil
dilmiş olan JCirtlara riayet edilmediği mi Şeremetli Balıkesir, Tevfik Temel 
takdirde, o iş yerindeki fazla çalışma- li Bitlis Cemil Özçağlar Bolu, Emin 
tarın devamı anılan makam tarafın - Yerlikaya Bolu, İbrahim Necmi Dil -
dan menedilebilir. men Burdur, Mehmet Sanlı Bur.lurt 

Kemalettin Kamu Rize, Katip Nasuhi 
Baydar Malatya, Haydar Çerçel Af
yon K., Dr. Galip Kahraman Bursa, 
Ziilfü Tiğrel Diyarbakır, Ahmet Ak
su Gaziantep, Kamil Durıııın İzmir, 
Reşat Mimaroğlu İzmir, Ömer Taşçı
oğlu Kayseri, Hamdi Kuleli Kırklar
eli, İzzet Özkan Kırşehir, Mehmet 
Seyfeli Kırşehir, Kfızım Gürel Konya, 
Mahmut Nedim Zahcı Malatya, Faik 
Kurdoğlu Manisa, Dr. Abravaya Mar
maralı Niğde, Cemal Kovalı Tokat, 
İbrahim Arvas Van, Yusuf Ziya Ö
zençi Zonguldak. 

M. H. Tetkiki Encümeni 
Reis Mazhar Miifit Kansu Çoruh, 

Mazhata Muharriri Ziya Karamursal 
İstanbul, Katip Rifat Araz Ankara, 
Şakir Kınacı Ankara, Mehmet Emir 
Balıkesir, Ziya Esen Çankırı, Dr. Hil
mi Oytaç Malatya, Hakkı Kılıçoğlu 
Muş, İbrahim Mete Seyhan, Hakkı 
Ungan Van. 

Milli Müdafaa Encümeni 
Reis Gl. K. Sevüktekin Diyarbakır. 

M. M. Şükrü Koçalı: Erzurum, K!ti p 

Nafıa Encümeni 

Reis Aziz Samih İlter Erzincan, M. 
M. İzzet Arukan Eskişehir, Katip Ab
durrahman Naci Demirağ Sivas, Meb
rure Gönenç Afyon K. Arif Baytın 
Ankara. E\re[ Demirel Ankara. Ali 
Riza Erem Çoruh, Fuat Ziya Çiyiltc

pe Eiaziğ, Osman Işın Eskişehir, Ab
durrahman Melek Gaziantep, Hüsnü 
Özdamar İsparta, Sadettin Epikmen 
İzmir, Mehmet Şevket Özpazarbaşı 
Malatya, Vasıf Çınay Malatya, Osman 
Erçin Manisa, Halit Mengi Niğde, Sa
mi Erkman Tunceli, Razi Soyer Urfa, 
Şeref Uluğ Urfa. 

S. ve 1. Muavenet En<:iimeni 

Reis Dr. Hüsamettin Kural Ağrı, 
M. M. Dr. H. Vasıf Somylirek Gire
sun, Katip Dr. Fatma Memik Edirne, 
Dr. Taptas Ankara, Dr. Münir Soykan 
Antalya. Dr. Şakir Şener Aydın, Dr . 
Muhlis Suner Bilecik, Dr. Ahmet Ru
hi Yeşilyurt Burdur, Dr. Refik Güran 
Bursa, Dr. Hamdi Berkman Denizli, 
Dr. Kazım Samanlı Denizli, Dr. Meh
met Ali Ağakay Gaziantep, Riza Sal
tuğ Kastamonu, Salih Turgay Kayse
ri Dr. Fuat Sorağman Kocaeli, Dr. 
Osman Şevki Uludağ Konya, Dr. Ali 
Süha Delilbaşı Kütahay, Asım Tümer 
Manisa, Nazmi 1'rak Tekirdağ, Hüsa
mettin Okan Zonguldak. 

Teşkilatı Esasiye Encümeni 

Reis Recep Peker Kütahya, M. M. 

Necibali Küçüka Denizli, Ka. Resai 

Erişken Tokat, İhsan Tav Ağrı, Gl. 

Kazım Özalp Balıkesir, Fazıl Nazmi 

Örkün Çankırı, Hüseyin Cahit Yal
çın Çankırı, Yusuf Ziya Özer Eskişe
hir. Gl. Kazım Karabekir İstanbul, 
Celal Bayar İzmir, Mahmut Esat 
Bozkurt İzmir, Dr. Tevfik Aslan 
Kastamonu, Rauf Orbay Kastamonu, 
Dr. Fuat Um::ıy Kırklareli, Kenan 0-
rer Manisa, Yunus Nadi Muğla, Sü
leyman Necmi Selmen Samsun, Ali 
Miinif Yegena Seyhan, Mehmet Emin 
Yurdakul Urfa. 

kı - Kanlar dôkiıyor. 
3 - Sel. Pınar - Kıirdilihicuklr pr 

kı - Aşkınla yanan. 
4 - Sel. Pırnır - Kiırdilihicazklr ııar 

kı - Nereden &evdim 
5 - Osman Nihat - Kunİilihicazkli 

şarkı - Akşam güneşi katlanalı. 
6- Hıılk türkusJ - A Fadimem hadi 

&eninle kaçalım. 
2-0kuyan: Necmi Rıza AHISKAN 
1 - Haşim bey - Hıcazklir prla -

Şeb ta seher. 
2-Asariye hatibi - Hicar:ktr pr J 

kı - Yok hilafım. 
3 - Rn~ım • Hicazkar ıarkı • Bek • 

ledım ta fecre kadar 
4-Lutfi Bey - Hicaz.kir. şarb - Sa

na noldu gonül. 
5- Ruşen Kam - Hicazkir tarkı • 

Bir ncvcivandır aşubu candır 
20.50 Tilrlt mürigi: Halk türkuleri • 

Sadi Yaver Ataman ve Azize Tüzcm) 
21.00 Konser takdimi: Halil Bedii Yönet

ken.) 
2ı.1S..Miizik (Radyo orkestrası - f : 

Dr. E. Praetorius) 
l- M . Ctlnl•a v.ı.., fıuııaı,;,. 
2 - H. Rabaud - Eglogue 
3 - L. Delibes - Coppeliıı. balesfn .. 

den fantezi 
4 - B. Bizet - Carmen operasmdıuı 

parçalar. 
5 - Saint - Saens - Sa%n90Cl Ye Dali

ladan Bacehanale 
22.00 ~emleket saat ayan, "a.Janıı haberleri. 

:r.ıraat. esham, tahvilat, kambiJ"O • 
nukut borsası (fiyat) 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik (Oda mür:iği: Schubert. Genç 

kız ve ölüm kuarteti) Pl 
23.10 Miizik (Cıızb:ınd - Pi.) • 
23.25-Z3.30 Yarmki program ve lcapam~ 

. 
lzmir' de tevkif 

edilen iki kalpazan 
İzmir: 6 a.a. - Zabitamız 52 yaşla

rında Mehmet oğlu Halil ve 34 yaşla 
rında Murat oğlu peynirci İsmail 
namlarında iki şahsı kalpazanlık su
çu ile tevkif etmiştir. Bunlardan Ha
lil'in evinde kalpazanlığa ait bir çok 
eşya ve kalp paralar bulunmuftur. 
Suçlular bu aletleri kalp para imali 
için bizzat vücuda getirdiklerini iti
raf etmişlerdir. Bunlardan Halil'in 
evelce kalpazanlık yüzünden fstan -
bul ağır ~eza mahkemesin<le 23 ay hap 
se mahkum olduğu ve müddetini bi -
tirerek tahliye edildiği anlaşılmııtır. 
Suçluların gümüş bir liralık ve elli 
kuruşluk paralar yaptıklan tesbit o
lunmuştur. 

Müddeiumumilik tahkikata vasiyet 
eylemişlertir. 

Litvanya'ya yerleşecek 

Sovyet askerleri 
Kovno: 6 a.a. - Cenub Litvanyası. 

nın Alytus şehrinde, Sovyet kıtaları -
nın girmesi için icabeden bütün ha -

Ziraat Endimeni zırlıklar yapılmıştır. Litvanya garni 

Reis Rahmi Köken İzmir, M. M. zonu bir teşrinisanide şehri terket -
Yaşar Özey Manisa, Katip Tevfik miştir. 
Tarman Seyhan, Nuri Göktepe Ay- Litvanya mütehas:;ısları komisyo • 
dm, Rahmi Selçuk Balıkesir, Emin nu, yeni hududun tesbitine ait islere 
Aslan Tokat Denizli, Yusuf Başkaya başlamak _Hzere Moskovaya gelml~tir. 
Denizli, Faik Kaltakkıran Edirne, Sovye~lerın arzusuıı:ı tevfikan, bu h:.ı 
Fikret Atlı Giresun, Sabit Sağıroğlıı ' sustakı çalışmaların teferruatı gı~ , 
Eh'izığ, Ahmet Ovacık İçel, Ömer tutulmaktadır. 
Küntay Kars, Zühtü Akın Kırklareli, --------------
İbrahim Dıblan Kocaeli, Hüsnii Ya
man Manisa, Kani Karaosman Mani -
sa, Dr. Abdülkadir Kemali Beyazit 
Maraş, Muhittin Birgen Mardin, İs
mail Safa Özler Seyhan, Ali Fıza E
sen Siirt, Şefik Özdemir Siirt, Naki 
Bekmen Siirt, Atıf Esenbel Sivas, İs
mail Mehmet U~ur Sivaa,.. Şerif Bil
gen Trabzoa. 

Gökte kuvet]i olmr:><ın mil
letlerin yoşıvrıbilmt-lt>ri güçle~· 
miş oldu~ unu bugün daha iyi 
anlamış bulunuyoruz. Milli ha
vacılığnnıza kuvet ve hız ver
mek zorundayız. 
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Garp cephesinde hava faaliyeti 

Fransızlar dokuz Alman 
tayyaresini düşürdüler Beyin ve karaciğer 

Ya.km vakta gelinceye kadar be
Yiıı bütün vücuda hakim ve onu ida
r-e eden en kibar uzuv sayıhrdı. He
le. geçen asnn sonlarında büyük bir 
hiyolojiıt olan almanyalı Maks Fer 
•om beynimizi bir memleketin hü
kümetine, sinirleri de memleketin 
her tarafından hükümet merkezine 
haberler ulaştıran telgraf tellerine 
benzettikten sonra bütün alem bey
IÜn yüksekliğine kanaat getirmişti. 

Onun için hayvan beyinlerlerin
aen yapılan yemekler de peık kibar 
gıdalar sayılırdı. Terkibinde bulu
!lan fosforlu yağlardan dolayı beyin 
hastalara kuvet verecek bir yemek 
oldu. insanın fikri beyninde hasıl ol· 
duğu için fikirleriyle çalışan adam
lara - ikisi de bütün hayvanlar ara
amda yüksek zekalariyle meşhur o
lan - sığır ve koyun beyni yemeleri 
tavsiye edilirdi. 

Hormonlar meydana çıkıp da. fi
L:ir hasıl eden beynin işlemesi mini 

mini guddelerin keyiflerine bağlı 

bulunduğu anlaşıldıktan sonra hay
van beyinlerinden yapılan yemekle
rin töhretleri de haylice küçüldü ..• 
İnsan beyin salatası, yahut yumur
talı beyin tavası yemekten zevık a
labilir. Bunların işret tepsilerinde 
meze olarak yerleri de hala bulun
sa gerektir. 

Fakat hayvan beynini kuvet vere

cek gıda olarak yemeye gelince bu

rada iyice dÜfÜnmek lazımdır. Onun 
meşhur fosforlu yağlan eskiden ol

duğu gibi hala yerlerinde buluyor

lar. Ancak gıdalarda müvazene me· 

lesi meydana çıktıktan sonra iş pek 

deiitmiftir. Bir gıdaki fosforla çe
likten vücudun istifade edebilmesi 
için bu iki madenin arasınka nisbet 
1 olmalıdır. Halbuki beynin yüzde 
360 miligram fosforu ile yüzde 6 mi
ligram kireci arasındaki nisbet an
cak 0.02 derecesindedir. Demek ki 
insan 100 gram beyin yeyebilirse o
nun me§hur fosforlu yağlarından is
tifadesi 360 miligramın yÜzde ikisi 
nisbetinde olacaktır. Bu kadarcık 
fosfor da o kadar beyin yemeye değ
mea... Beyin yemeklerinin bir de çe
lili mefhunhn-. Fakat onun yüzde 
6,5 mftiıram. çeliğinin yanmda hiç 

manganez bulunmadığmdan yalnız 
çeliğin bir işe yarayabileceği pek 
şüpheli kalır ... Beynin vitaminleri de 
hemen hiç, yalnız sığır beyninde C 
vitamininden yüzde 18 miligram bu
lunduğu anlaşılmıştır... Sözün kısa
sı. beyin yemeklerinin şimdi zevkli 
olmaktan bafka bir faydası yok gi
bidir •.• 

Buna karşılrk kara ciğerin vücut

taki ehemiyeti gittikçe büyümekte

dir. insan gıda olarak ne yerse - ı

sınmak için" lüzumlu gıdalar müstes
na - hepsi kar"a ciğerden geçtikten 
sonra vücudun işine yarayabilir. Vü
cudun bir tar"afından bir ilaç şırın
ga edildiği vakıt bile kara ciğerden 
geçmeden önce tesirini yapamaz. 
Bütün hayatımızın nazımı ve muha
fızı kara ciğer olduğu her gün bir az 
daha meydana çıkınaktadrr. 

Onun için karaciğerin yemekleri 

de şimdi en ziyade itibarda sayıla

bilir. Bir kere vitaminleri: Mesela 

dananın kara ciğerinde A vitami
ninden yüzde on bin ölçü, B 2 vitami
ninden 900, C den 33, D vitaminin
den bile 10 ölçü bulunuyor. Koyun 
ciğeriyle kuzu ciğerinde vitaminler 
pek yavandır; fakat domuz ciğerine 
rağbet gösterenler onda A dan 
11,200, D den 45 ölçü bulurlar. 

Kara ciğerin fosforu yüzde 550 

miligram. yani beyindekinden daha 
ziyade olmakla beraber, kireci ile a
rasındaki nisbet gene yüzde iki de· 
recesine düştüğü için onunda fosfo
rundan fayda beklenemez. 

Hava muharebesi ~ok ıiddelli oldu 
Paris, 6 a.a. - Bu sabah tarihli fransız resmi tebliği: 
Cephenin bazı noktalarında mahalli topçu faaliyeti olmuıtur. 

AkJam tebliği yük gayretler sarfeden bir memleket 
üzerinde uçuş yapmaktan, kendi tay
yarecilerini menetmiş ve bu hususat 
sıkı emirler vermişlerdir. 

Paris, 6 a.a. - 6.11.939 akşam tebli
ği: 

Her iki taraf hava kuvetleri büyük 
bir faaliyet göstermi~tir. Şiddetli bir 
hava muharebesi esnasında 9 fransız 
avcı tayyaresi 27 alman avcı tayyare
sine taarruz etmiş ve bunlardan yedisi 
hatlarımız üzerinde olmak üzere do· 
kuzunu düşürmüştür. 

Tayyarelerimiz kamilen hiç bir za
yiat vermeksizin dönmüştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 6 a.a. - Yüksek kumandan

lık tebliğ ediyor: 
Cephenin bazı noktalarında istikşaf 

unsurlarının faaliyeti görülmüştür. 

Topçu faaliyeti az olmuştur. 
Bir fransız tayyaresi, Sarrbrüc.ken 

yakınında bir alman avcı tayyaresi ta 
rafından düşürülmüştür. 

Fransız - fngiliz tayyarelerinin 
keşif uçu§ları 

Faris, 6 a.a. - "Havas ajansı bildi

riyor": Askeri vaziyet: dün, havanın 
güzelliğinden istifade eden fr~sız ve 
ingiliz keşif tayyareleri alman arazi
si üzerinde uzaklara kadar uçuşlar 
yapmışlar ve değerli fotoğraflar ve 
vesikalarla avdet etmişlerdir. Aynı za 
manda, alınanlar da fransız arazisi ü
zerinde uçmakta, fakat daha az uzak
Jara kadar gidebiJmekte idiler. Bu ke
şif uçuşlarından belli başlısı Fransa
nın şimal mıntakasında, mütevali A
Iert vaziyeti ihdas etmiştir. 

Fransa üzerine gelen alma.n 
tayyareleri 

Üç alman tayyaresi, Tourcoing ve 
Banliyösü üzerinde buluşmuşlardır. 

Bu tayyarelerden biri şimal denizin · 
den, diğeri Belçika hutludundan gel
metke idi. 

Hava defi toplarının kesif ateşi al
tında, alman tayyarelerinin israr et
mi yerek kaçtıklarını da kaydemek Ia
zımdır. 

Zifiri karanlıkta 
Gece, cephenin heyeti umumiyesin

de hava çok fena olmakla beraber zi
firi karanlıkta, keşif kolları pusu faa
liyetleri yapılmasına mani olmamış -
tır. Almanlar, ricat etmişlerdir. 
Diğer taraftan, Rhin sahilinde bu

lunan mevziler efradı, sabahleyin, neh 
rin ortasındaki adanın, alınanlar tara
fından işgal edilmiş bulunduğunu hay 
retle görmüşlerdir. Müfrezelerimizin 
ateşi altına alınan alınanlar kur~unlar

la delik deşik edilmiş olan tekneleri
ne binip telaşla uzaklaşmışlardır. 

Alman tayyareleri püskürtüldü 
Paris, .6 a.a. - Üç alman keşif aty

yaresi dün Tourcoing mıntakası üze
rinde uçmuştur. Tehlike işareti veril
miş ve derhal faaliyete geçen hava de
fi bataryalarının ateşi karşısında tay
yareler geri dönmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Tayyareler geri döner -
ken Belçika arazisi üzerinden uçmuş
lardır. 

Belçikanın protestom 
Brüksel, 6 a.a. - Belçika hükümeti, 

Berlindeki elçisine talimat vererek 
dün alman tayyarelerinin Belçika Ü· 

zerinde yaptıkları uçuşları protesto et 
miştir. 

Bu karar, tayyarelerin alman tayya
resi oldukları anlaşıldıktan sonra itti
haz edilmiştir. 

Zaten kara ciğerin en büyük de
ğeri çeliğin yanında mangenez bu
lunmasından ileri gelir. EndüstriJe 
çeliğin işe yaraması iç.in yanında 
mutlaka mangenez bulunması lazım 
olduğu gibi tabiatta da öyledir. Da· 
ha doğrusu endüstrideki kaide. ta
biat kanunundan çıkmıfhr. Onun İ· 
çin kara ciğer, vitaminlerinin her çe
şidiyle türlü türlü faydalardan baş
.llf(..IOJSOJ !l{Vpvpı.8 .l!H '.l!lS!Wi~~p 
ka, çeliği ve mangeneziyle insana 
kan yapar. Müttefik askeri makamatı alman pi

Kara ciier ,.emefi tinKli kanau:lı- lotlarıntn Belçika üzerinden UÇU! 

Yeni bir alman tabiyesi 
Faris, 6 a.a. - "Royter ajansı bildi

riyor": 

tm mahsu• devası aayıhır. yapmağı lidet haline getirdiklerini 
G. A. f kaydediyorlar. Müttefikler, bitaraflı-

--------------------·------------ ğa riayet ettirmek hususunda çok bü-

Cephedeki faaliyetin en hararetli 
kısmı, Forbach etrafında ve Sarregue
minesi'in şarkında cereyan etmekte -
dir. Alman topçusu birkaç gündenbe-

' . 

Ahlak 
ve politika 

(Başı 1 inci sayfada) 

hyan yeni harp vaziyetine kadar 
in.sanlar" yirmi sene evel geçen har
bin ıstırabını son zamana kadar 
duydu. Bununla beraber hak ve ah· 
18.km müdafaa:;ı için de mücadele 
etmek insanlı'< aleminde, medeni • 
yet dünyasında yeni ve ileri bir fi
kir ve adımın asil bir ifadesi oldu -
ğunu da kaydetmek icap eder:ıe 
Tiirkiye•de hakim olan zihniyet bu 
olduğu için doklarasyonla verdiği
miz söze bunun için sadık kaldık. 
Ve yann Büyük Mediste tasdik e
dildikten sonrıı mcriyet mevkiine 
girecek olan üçlü munhedenin bi:ıe 
tahmil edeceği vazife ve mükellefi
yetlere işte bunun için hünnet ede-
ceğiz. 

N. A. KÜÇÜKA 

ri, Forbach'ı mütemadiyen bombardı
man etmektedir. 

Sar mıntaka6ında 

Almanlar yeni bir tabiye tatbik et

mekte, şehrin şimali şarki, cenubu sar 

ki cenup kısımlarına, ÜT-erinden bir 

tekerlek geçtiği takdirde patlıyacak 

neviden bombaları muhtevi dizi dizi 

kutular atmaktadırlar. Bunun hedefi, 
hiç şüphesiz mlinakalata ve Forbach 
ile civarındaki fransız mevzilerine 
mühimmat ve erzak sevkini müşkül
leştirmektir. Şehir, alman hatları için 
de bir çıkıntı te~kil etmektedir. 

Almanlar Sarregueminse'in on mil 

şarkındaki Rohrbach yaylasını da bom 

bardıman etmekte ve 185 lik obüsler 

kullanmaktadırlar. Bu çapta ve 150 
çapında mermiler atan toplar, modern 
nazariyeye göre hatların ötesindeki 
noktaları bombardıman etmek için en 
münasip silahlardır. Bu obüsler, ge
çen harpte olduğundan daha fazla talı 
rip kuvetini haizdir. 

Sarre etrafında da alman topçusu
nun bazı hareketleri müşahede edil -
miştir. Fakat bu hareketlerin manası 
kafi derece~e anlaşılamamaktadır. 

Kolonya' d aki kontrol sıkılCl§tı 
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Alman korsan 

gemilerHe mücadele 
(Başı 1 inci sayfada) 

mı~lar ve almaktadırlar. 

Batan vapurun tahlisiye 
sandallarından biri kurtarıldı 
Londra, 6 a.a. - Geçen cumartt:'"i 

günü bir infilfık neticesinde batan 
ı 1.000 tonluk "Canada" ismindeki Da
nimarka vapurunun üç tahlisiye san
dalından biri dün gece bir balıkçı ge
misi tarafından kurtarılmıştır. Bir 
kaç balıkçı gemisi "Canada" nın di
ğer s~ndallarını aramaktadır. 

Clement vapuru kaptanının 
anlattıkları 

Londra, 6 a.a. - Bahiaya giderken 
Atlantik denizinde top ateşiyle batı
rılan "C!ement" vapurunun kaptanı 
Harris, dün Londraya döndüğü za -
man vapura taarruz eden harp gemisi
nin "Admiral Scheer" ismindeki al
man cep zırhlısı olduğunu söylemi§ • 
tir. 

Kaptan demiştir .ki : 
"- 30 eylülde ingiliz oldugunu un 

nettiğim bir harp gemisi gördüm, Bi
ze yaklaştı ve gemiden uçan bir de -
niz tayyaresi etrafımızda dönmiye 
başladı. Gemi hiç bir ihtarda bulun
madan vapurumuzun güvertesini mit
ralyöz ateşiyle delik deşik etti. O za
man bunun bir alman korsan gemisi 
olduğunu anladım. Ateş ederken üç 
kere yerini değiştirdi. Ölümden na
sıl kurtulduğumu bilmiyorum. İlk o
larak birinci zabitimiz elinden hafif
çe yaralandı. Top ateşi altına alınaca
ğımızı tahmin ettiğimden 50 kişiden 
ibaret olan vapur mürettebatına san· 
dallara binerek denize inmelerini em
rettim. Almanlar bizi o zaman esir et
tiler ve "Clement" a bir kaç bomba 
koydular ise de bombalar infilak et -
medi. Korsan gemisi, bunun üzerine 
vapuru attığı obüslerle batırdı.., 

Bir lwveç vapuru tevkil edildi 

Stokholm, 6 a.a. - Haber verildi -
ğine göre, Riga - Stokholm arasında 
muntazam seferler yapan bir İsveç 
vapuru Almanlar tarafından müsade
re edilmiş ve on beş gün mevkuf tu -
tulmak üzere Stettine götürülmüş .. 
tür. 

Polonyalı şahsiyetlere ve Polony• 
Kolonya, 6 a.a. - Rhin nehrinin bü- tabaasına ait olup 1sviçreye, İngilte-

tün sol sahili bundan böyle, zabıtanın reye ve Filistine gönderilmekte olan 
daha aılcı kontrolil altına alınmıştır. otomobiller ve ev e9yaaı ı:nilııada. e-
Kolonya şehri bu suretle hudut mın-1 dilmiftir. . . 
takasına dahil telakki edilmektedir. 

Garp cephesindeki ~.slieri vgz.iyeti gÖs.teren kuş bakışı kroki 
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1914 HARBi lı-· .. 
ve 

------·ı 
1939 HA BI 

"Ben öyle sanıyorum ki bu harbin 

manası esasında, geçen harbin aynıdır,, 
Lokarno denilen 

~e"::C~~ .~~'::~~i Yazan : Edouard BENES 
Almanya kendini 

yeniden serbest Eski Çekoslovak Cümhurreisi 
hisettiği zamandır 

i ,bır nevi 0gcni~-

leme provaıı" yapmaya gayret etti; 
Avusturya'nın ilhaklyle ite ba,ladı, 
ıonra Çekoslovakya ihti!Uı ve ni· 
hayet Polonya lıarbı ortaya çıktı. 

Hayale kapılmıyalım. Avusturya, 
Çekoslovakya, Polonya işlerinde bir 
ihtillf mevcut olmamıştır. Sadece 
bUtUn mUcadelelere iyi bulunmut 
bir veaile teşkil eden alman ulık· 
!arı mcselcılnde de ihtiHlf mevcut 
olmuş değildir. Yeni büyük ihtilaf 
1914 deki ayni davalar yüzünden 
doğmuştur. Son büyük harbı takip 
etınit olan 25 sene zarfındaki de -
vamlı Avrupa gerginliği yeniden a· 
zam! haddine varmış ve büyUk dev· 
!etler arasında bUyük bir kavga ha· 
!ine inkılip etmi,tir. İdeolojik ba· 
kımdan, bu demokrasi, otoriter nas· 
yona! • sosyalizm ve komünizm a • 
rasında bir çarpı~madır, tıbkı 1914 
de mutlakiyetçi merkezi Avrupa 1· 
le demokratik garbi Avrupa arasın· 
da bir çarpışma olduğu gibi. 

Karşılaşan kuvetler gözden geçi· 
rllirse, bu bUyilk devletlerin iki gru• 
pu arasında yeni blr mUcadelcdir, 
bu gruplardan biri yeni bir dünya 
taksimi zorlamak, ve Avrupa muva· 
.ıenesini tahrip ettikten •onra, orta, 
cenubi ve şarki Avrupa'ya blklm O· 

!arak nüfuzunu ehcmiyctli ıurette 
genişletmek arzusundadır. Milli· 
yetler bakımından, bu orta Avrupa 
ve Balkanlardaki küçük mllletlerln, 
ıiyasi istiklallerini ortadan kaldır· 
mak suretiyle, kölelcıtirilmeıi tec
rübesidir. 1938 ve 1939 s<neleri zar
fında Avrupa'nın ıiyul ve ahlaki 
vulyetl ve alman nazizmi ile Hit· 
lerizme karşı yapılan yeni harbin i· 
zahı kısaca budur. 

Bugün Avrupa'da ve dünyada vu· 
kua gelen tarihi hadiseler içtimai 
ve iktlud! karakteri olan blr ldeo• 
lojik aerl tetkll eder. Harpler ve lh· 
tillller ılbl bUyUk hAdlıeler, bUyUk 
saraıntılar hakikatte dalma blrlblr· 
!erini lntac eden blr tek hldiaeler 
.zinciri teıkll ederler. MeıelA, bil· 
yük franaız lhtlllllnden eonra, a&• 

hlren araya ılren bUyUk ıiyHI ve 
içtimai delitikllklere ratmen, Av· 
rupa mllletlerl kuvetle ve mantı • 
kan lhtllllden evel h&klm olan tart· 
lann teelrlne t&bl kalıyordu. BU· 
yUk harpten beri vuku• ıelen h&· 
diaeler de, bUyUk neticelerine r•I· 
men, bu harpten eve! mevcut olan 
şartların mantıki ve dotrudan dol· 
ruya bir netlcealdlr. 

Onun için ben !Syle ıanıyorum ki 
buıUnkU harbın m&naıı, 11a11n
da. ıeçen harbın aynidir. Bu harp, 
ayni mnelelerl, ayni menfaat lh· 
tillflarını halletmek mec:burlyetln· 
dedir; Avrupa' da ıon harp netice
sinde muzaffer olan ayni prenılp
lerı 1.ılnat edecek daha devamlı blr 
sulh teıhlne matuf yeni tartları I• 
raıtıracıktır. 

Gerçi ıon yirmi yılın tecrUbelı· 
ri dLıa adli ve daha devıımlı temel· 
!erin arınıraaındı blzt yırdım ede· 
ce!<tlr. Muvaffakl> etAlıllk Avrupa
nın yıkılııını ve en az otuz veya el· 
li wne devam edcbllecek blr ılyH! 
kaoı do~urıblllr. Demek kl mut· 
la!dyet idare, totallterllk ve nHyo
nal • ıoeyallıt rejiminin münevver 
harbarlılı, 1art11ı olarak ortadan 
l:alkmalı ve yerlnl daha yUkıek bir 
2hl&ka lıtlnat edecek hllr bir de· 
rnokratlk rejlme bırakmalıdır. Bu 
ihtlllfa batka hal çareıl yoktur. Bu· 
na muvaffak olunamadığı takdirde 
hrp, kaoı ve lhtllAl devam edecek· 
tir. N11yonal • ıoıyalht ahlik, ıl· 
yaal ve kUltUrel barbarlık ancık de· 
ınokratik bir lçtlrnal ve ılyH! Ilı· 
ıomde ifadeılnl bulan hUr bir Av· 
r Jpa ile ayni zamanda mevcut ola· 
111aı. 

Bu harbin yenlden halletmeıl 1· 
cap eden batkı bir ılyaal mneleler 
kategorlıl vardır. On dokuzuncu a· 
sır Avrupa'11 yeni bUyUk mllll ku· 
vetler tarafından yaratılmıt bir Av· 
rupaydı. 1914 • 18 harbinde orta Av· 
rupa'nın kUçUk ve orta mllletlerl 
meselesi hararetle ortaya konuldu. 
~irminci asır Avrupaıı ister iste • 
mcı bu büyük devletlerle on doku· 

zuncu asır zarfında Avrupa'nın si· 
yasi hayatına karışan küçük devlet· 
ler arasında işbirli~i ve ahengin 
hakim olacağı bir Avrupa olmak la· 
zım gelecektir. Bu meıeleler adilil.· 
ne bir surette hal edilemediği tak· 
dirde bu harpten sonra da Avrupa'· 
da sulh olmıyacaktır, çünkü büyük 
devletler aras:r.da bu küçük millet· 
!er yüzünden ihtiHif baki kalacak • 
tır. Ya bir bUyük devletin siyasi •İs· 
temi içine idhal edebilmek için kil· 
çük milletlerin katledilmesi, mah
\redilmeıi veya mi1lctten çıkarılma
aı lazımdır. Polonya ve Çekoslovak· 
ya bu hususta trajik iki misaldir. 
Yahut da kliçük milletlerin istiklil
lini iyi muvazenelenmiş, garantiler 
veren ve herkc•e ıulhcu bir işbirliği 
temin eden yeni bir Avrupa sistemi 
içinde yeniden in~a etmek icap e
decektir. Birin;:l kaziyede Avrupa 
bir cengel kanunu içine düşecektir; 
ikinci kaziyede daha iyi ve daha 
devamlı bir sulh tahakkuk ettirmek 
için hiç olmazsa bir teşebbüs yapıl· 
mıt olacaktır. 

Bu ıuretlc şu neticeye varıyo -
rum: başka hal çaresi yoktur, ve 
bugünkü harbe ve müstakbel sulha 
şu başlıca üç prensipten ilham alan 
yeni bir Avrupa nizamından başka 
blr hedef yoktur ve olamaz: bllylik 
mllletlcr ara•ında yeni ve hakiki bir 
kuvetler muvazenesinin aranması; 

büyük devletlerle küçük ve orta 
devletler arasında yeni bir sulhcu 
işbirliği ılstcminin yaratılması ve 
daha tam ve daha sağlam bir de· 
mokra•i ve daha iyi bir kollektif 
emniyet ıiıtemi ı;cklinde siyasi bir 
sulh temeli kurmak. 

İşte fikrimce bu harpte takip e· 
dilecek başlıca üç hedef bunlardır. 
Hlç ıUpehıb bu gayelerde zafere 
kadar ıebıt edilmelidir; ve yenl 
ıulh bu prenılpler Uıerlnde akde· 
dllmelldlr. lu veya bu mllletl alA· 
kadar eden her Avrupa muelt1lne 
dUrUıt ve mak\ıl mUnakatılarla flit 
bir hal tekli bulmaya çalıtmak da 
blzlm heplmlıln vaılfemlı olacak· 

tır. . 

Dınlmarkıda ılman 
propıaında bürosu 

Kopenhıı, G ı.a. - Royter: Kopen· 
hııda alman hUkUmetlnln hlmayeıl 
altında huıuıt blr netrlyıt bUroıu fa· 
allyete batlımııtır. S!Sylendlllne ııll· 
re büronun iki mllyon kron termıye• 
ıl vardır. BUro, bir alman ubltlnln 
ldare1lne verllmlıtlr. 

Büronun yılnıı Almanya lehinde 
telgraflar neıreden Dınlmarkı gue· 
telerlne ilin verecell ı!Sylenmekte • 
dlr. 

Bununla beraber bu büronun plln· 
!arını tatbik edebllecell ıannedllme -
mektedlr. ÇUnkU Danimarka neırlyıt 
firmaları bUtUn ıl&kadarları blr ta • 
mlm göndererek bunları yeni bllro • 
nun lllnlarını kabul etmemlye dlve· 
te karar vermlılerdlr. 

Amerlkııda kabolıJ 
müstıhdemlerlnln kararı 

Nevyork, G ı.a. - Kabotaj kumpın· 
yalırının doker ve mUıtahdemlerlnln 
perıembe 11bıhı batladıklırı ıırev de· 
vam etmektedir. Orevln ıcbebi, pat • 
ronların yevmlleri fazlalaıtırmık 
ve it ıutlerlnl ı.ıaltmak taleplerin! 
reddetmeleridir. Yakında bir uzla9mı 
bulunıblleceil tanılmamıktıdır. Grev 
bet bln dokere tımlldlr. Atlantlk 1i • 
mantarı ve Mekıika k!Srfezl limanla· 
rına ltlemekte olan 70 kadar yolcu ve 
etY• vapuru bu yüzden ltlememekte • 
dlr. 

Evimize gelecek fitre zarfla· 
rını boı çevirmek, Türkgenç· 
!erini kanatıız, Kızılay'ı ilaçıız 
ve sargısız, kimsesiz yavruları 
aütaüz bırakmak demektir. 

ULUS 

Ankara Borsası 

6 lkincitC19rin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açsh1 Kapatııı 

Londra 
Nevyork. 
Pariıs 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Bertin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Praa 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokahama 
Stokh•~n 
Moskova 

• 

5.24 
130.025 

2.!16875 
6.7175 

29.315 
69.405 

21.74.25 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

30.875 
!1.19 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.7175 
2"9.315 
69.405 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

30.875 
31.19 

l 
ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
borcu I. 19.80 19.!0 

Not: Hitafırında rakım bulun· 
mıyan dövizler için fiyat tescil 
edilmemiştir, 

Fitre, bizi, yılda bir defa, şah· 
:"""'"'-- 1 

l sımızdan başkalarını düşünmeğe çağıran fırsattır. Bu davete ı· l samimi bir alaka göstermeliyiz. ·- ._..... ......................... . 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

den : 
l - Talibi çıkmayan 20 ton amel· 

gama çinko pazarlıkk alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (10.000) mu· 

vakkat teminat (750) lira olup pazar· 
!ık 24 ikincl teşrin 939 cuma gUnU sa
at (16) da Ankara'da P. T. T. umum 
müdür!ük binasındaki satın alm;ı ko· 
misy-ınunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ıartları öironmek 
ilııere her gün ve pazarlıii;a ittirak et• 
mek için metkür gün ve saatte o ko
miıyona müracaatları. (5583) 15557 

f 50 adet terazi alınacak 
P. T. T. Levazım MüdoiriıiğWıdun: 

Adet Tartı Siası 

15 
100 

20 Klloluk 
10 .. 

15 S n 

20 3 .. 
1 - İdare ihtiyacı için yukarıda 

miktarlariyle tartı ıiaları yazılı ce
man 150 adet terazi açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1377,5) mu· 
vakkat teminat (103,3Z) lira olup ek· 
ılltme1i Z3 lklncl teırln 1939 perıem· 
be ıUnU 11at il de Ankarada P. T. T. 
umum mUdUrlUk bln111ndakl utın ıl· 
mı komlıyonunda yapılacaktır. 

3 - İlteklller muvakkat teminat 
mıkbuı veya teminat mektublyle kı· 
nunl ve1ikalarını hamilen merkGr ııın 
ve ıaatıı o komlıyona mllrıcaat ede· 
ceklerdlr, 

4 - lartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım htanbulda P. T. T. ayniyat 
ıubeıl mUdUrlUklerlnde bcdel•ll ola-
rak verilecektir. (5711) 15e75 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık çam tomru§u 
Durıunbey Alaçam Rıvlr Aınlr

llilndın ı 
1 - Dununbey Devlet Orman lı· 

letme1l l1t11yon depoıunda lıtlfte 
mevcut (1734) adede muadil (12Z5) 
metremlklp (289) detlmıtremlk&p 
çam tomrulu açık artırma ile ıatılıta 
çıkırılmııtır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat lı11mt 
payları mevcut ve kabukları ıoyulmut 
olup hacim kabukıuı orta kutur Uıe
rlnden he11planmııtır. 

3 - Tomrukları ait utıı tartnamı· 
ıl htanbul, Ankara, Balıknlr orman 
çevlrge mUdUrlUklerlnde ve Dunun· 
bey revir &mlrllllnde ıısrUleblllr. 
Tomrukların beher metremlk&bının 

muhammen bedell (il) lira (70) ku
ruıtur. 

4 - İıteklllerln "/o 7,5 muvakkat 
pey akçeleri 16·1l·939 perıembe gllnU 
ıaat 15 te Durtunbey revlr amlrllil· 
ne mUrıcaatları ilin olunur. 15e37 

POLiS 

Bir öğretmen aranıyor 
Ankara Poliı Enıtitillll MUdürlÜ· 

iiinden ı 
Polll enıtltUıUne daktllogrıfl !il· 

retmenliği yapmıt bir ııtretmen tayin 
edilecektir. Taliplerin veıikalırı lle 
birlikte il. il. 939 cumarte1I gllnU il• 

at on ikide enstitüde yapılacak müsa· 
baka imtihanına gelmoleri ilan olu • 
nur. (5747) 15691 

Ar1 ve kümes hayvanları yetiştirme 
Cemiyeti • • 

r'uzamnamesı 

BİRiNCi FASIL oLmak üzere iki nevi i.zası vardır. Filt l-
Madde ı _ Arı ve kilmea hayvanları z~ .bizza.t ~rı ve küın~ hayv~larmdan bi

yetiştirme cemiyetinin işbu nizamnamesi, rını yetişttsmeklo .mukello~tir, Yardımcı 
28-0-1938 tarih ve 3512 nurnıı-ah cemiyet~ iza valnız scnevt aıda.t verır, 
lor k.anwıuna ıntiba.k eımeır. uaore !>·i-~.>9 j M~dd~ 11 - A~~lar yıl~a cemiyete en 
tarihinde toplanan umum.t heyette tadilcn az hır lıra ve_nnegı tea~hut ederler. Yıl· 
tan · ecflmiştir hk .iza teahhudatı 120 lırayı geçemez. 
~~ddc ~ _ Ce.miyetin adı (Arı ve Kü- Madde 12 - Cemiyete defatcn 25 lir•· 

mes havvanlan yetiştirme Cemiyeti) dır. d~ fazla teberru e~.cn. veya ~trkea tc.11· 
Umu.mi merketl Anka.tadadır. ikametgahı kılıne muva.hk ve musaıt olabılec~k. ıekıl· 
ıımaıHk Çocuk Eıır1terne Kurumu uırıu..u. de an .. ve .k~rnes havvanl~rı~an bırıni te--
M k 'd" kemmul ettırcn zevat daımı ha ıayılarak 

eMr dezdı ı3r. C . t. ga yıllık teahhütlerini vermekten varC1te ka. 
a e - emıye ın mevzuu ve - hrlar. 

Yeli : kd U Milletimiıi ıınat, ziraat ve ticaret aaha. Madde 13 - Cemiyete na. en •e1a m 
sınd& ileri ve kuvetH hamlelerle inkiıafa ktmmel nürnuneliklcr te.tkili ıurctiyle r.:v· 

kalide yardım ve hizmetlerde bulunan ze
kavuşturan ve bilhassa memleketin temel vat idare heyetlnln teklifi ve t1.tnUmt he
taşı olan köylünU.n kalk.ınmaıını belli baş· yetin karariyle fahri aza ve müşavir ola· 
h milli bir meıclc halinde ele alan rak kabul ve il3.n edilir. 
ATATÜRK rejimine uygun ve kendi hı.a· 
livet merkez ve şubelerinde Cümhuriyot 
llalk Partisi p;;c,ısiplcri çerçevcıi içinde 
çalısmayı en esaslı bir vazife olarak kabul 
etmiş olan cemiyetin gayesi t arı ve k.Umeı 
hayvanla.rıtıın teknik usullt::rle bakımını 
ve ço&altılmasını halka öCretmck ve bu 
hayvanların istihsalitını arttırmak ıure -
tiyle milli refah ve uadetln tenı.lnine ça • 
hımaktır. 

Madde 4 - Cemiyet maksadına ermek 
için aşagıdaki şekillerde çalışır : 

A) N eıriyat, 
B) Sergiler ve ameli mektepler, kurılar 

açmak 
C) Nürnunelikltr teıiı etmek. 
Madde .5 - Cemiyetin allmeti farikası 

tüy ve arıdır. 
?11.adde 6 - Mücssisler : 
"Olü Bay Av<! oa;lu Ahmet eski Ka.rs 

Saylavı, ölü Bay AliRıza eski baytar u -
mum müdürü. ölU Bay Aziz esici jandat· 
ma kaymakamı, ölü Bay Cevat l<ilştü eakl 
İktisat vek.ileti neşriyat müdürü, ölü Bay 
Hikinet Şevki eski Ulus gazetesi ya~ı İ!J· 
teri müdilrü, ölü Bay l\1uhittin eıkl ılro.ı1.t 
mektebi müdürü, ölü Bay Dr, Rcııt Galip 
eski A••Jın Saylavı, ölü Bay Şevket eski 
eczacı.,, 

Bay Ali Nazmi eski Muğla &avlavı, Bay 
AH Rıza Sun 1urayı devlet daire reis -
lcriDden, Bay Ali Rıza eski Mardin sayla
vı, Bay Aka Gündüz Ankara Saylavı, Bay 
Cemil Ubaydın Tekirdai aaylavı, Bay E
min Aılan Tokat Denizli saylavı, Bay E
min Sazak Eskişclıir S:ıylavı, Bay Faik 
Kaltakkıran Edirne Saylavı, Bay Faik Ö;e· 
trak Tekird&i ıaylavı ve Dahiliye Vekili 1 

Bay Fazıl İktıaat Vekıilctinde Müderris, 
Bay Dr. Fuat Umay Kırklareli saylavı ve 
Çoı:u.k Eslrgenıe Kurumu Ba•kanı, Bay 
Fuat Ali E11ki Vil&yct ıoyyar tabibi, Bay 
l:lakkı Ungan Van s:aylavı, Bay Hanıdi 
Uikn\en lConya Say1avı, Bııy H<tydar Riht4 

tU Oktcm l>enizll ıaylavı, Bay Hikmet 
Ülken Ziraat Bankası Fen müşaviri, Bay 
Dr. 1-Iikmet Oktar dahiliye hastalıkları 
miltchaı:tı!n, Bay HUaeyln Öt.damar Ispar
ta saylavı, Bay t, Siıreyya Yiğıt Kocaeli 
saylavı, Bay Ihsan Abidin Akıncı Ziraat 
Bankaıı Meclisi 1d1.re Azı ıu, .Hay İhsan 
Pehlivanlı $ilrayı Devlet Aza sı, Bay İs~ 
met Eker Çorum say!avı, Bay İsn.a ı l Ke
mal Alpsar Çorum saylavı, Hay l>r. Kadri 
SiJıemre Tavukçuluk Enstitüsil ~1üdtirü, 
Bay Kadri eaki Adana ıaylavı, Bay Kl
zım Hüıınil cıkt Konya 1ii3.7lav1, B~y Kiılni 
Akekcn Manisa saylavı, Bay 1tecdi Say
man ~ş Bankası Neşriyat MtidürU, Bay 
Muhlıs Erkmcn Kütahya saylavı ve Zira. 
at Vckill, Day Naı,it liakkı Uluı cıllki Kı.i
tahya aaylavı, Bay Hamdi N ebioğlu e~ki 
Trıbzon aaylavı, Bay Nuri eski Mi?.rdin 
U.ylıvı, Bay Naki Hekmcn Ziraat Veki· 
leti Müıteşarı, Ba.y Nurettin Baytar, Ba7 
Hamdi Akıoy İzmit saylavı, Bay Ömer 
Vaıh eski Ni.imune haıta.neal Baştabibi, 
Bay Rahmi Köken İzmir saylavı ve eski 
İktısat Vekili, Bay Saffet Arıkan Erzin
can Nylıvı ve Mlr.i Maarif Vekili, Bay 
Mimar Sedu, Da,. BUleıomaıı tçöa Yozıu 
-lavı, Ba,. SUrena Tevil.it Oenea Hlııl 
Tokat uylıvı, B•T S•lı:lr Ktt9blr Edirne 
aaylavı ve etki 1kııaat Vekili, Bay T•h•ln 
Cotkın Kaıtunonu ıaylıvı, Bay Yaıar ö~ 
.. ,. Manlaa aaylavı, Bıy Damar Arıkotlu 
Beyhan ııylavı, Bı;y Haydır Anık:ara bele· 
dlyul etki bahçeler mUdUrU, Bıy Kımıl 
Ziya ukl Maliye Muhuebe MiluUrU, Bay 
Atlı AkTUrtk Euurum uylıvı, Bay Tah· 
ıln Sar> ukl Aydın aaylavı, Bll1 Cevat 
Abbaa OUrer nkl Bo.lu uylavı, Bay Dr . 
Ali Vahit Ytt&tln, Çocuk hutalı:kları 
mUtehauıaı Bay $ovkl liavı MUdilrU, Bay 
Bıklr Onur •ki Çocuk Eıtrrem• Kurumu 
Umumi Mtrkta Muhutbtclal, Bıy Abdili· 
kadir Kar11l Çocuk Eılrıem• Kurumu 
Umumi Mtrkft Muam•llt memuru, Bıy 
Ali Sure,.,.. •iti İkdam .. aetHI mUhabl· 
rl, Bay Bllll Akba etki CUmburlyet ıaat· 
tetl muhabiri, Bay Nımık Aı>barcıotlu 
Çankaya mıtbaa11 ııahlbl, Bll7 Kadri Ke· 
mal Kop eılı:I t1l119 .., Ak- ıueıelerl 
muhabiri. 
Mıdd• 7 - Yani açılıcalı rulıelerde mU· 

111lılerln lllı: lçthnıı wn11m beyot m.ahl· 
Totlndedlr, 

Madd• 1 - Yııııld111 a<ıla .. ıı ıubeltr 
mU-leltr tlrafuıdaıı IO<:floıı. ilk ldtre he• 
Tetlnhı vaıll• mUddıtl iki unedlr 

İX1NCİ FASIL . 

Cıml1111 ılraıt "' f.'!mı ıırtları n 
••ıh! • dal/ 

Madde O - On 1tlı:lı ,...ım bltlrmlı 
mtdtııl haklara tabip her ntandaı Cemı: 
,..te tn olabilir, 
Maddı 10 - C.,.lyttla flit "' yardımcı 

HAVA KURUMU 

ÜÇÜCÜ FASIL 
Umumi Heyet 

Madde 14 - Umumi heyet, Merl<e• İ· 
dere heyeti ve onun scçeceııi boı i.za ile 
meı kezde buJunan !zalardan ve tza adedi 
elliye kadar olan ,ubelerden bir ve faı
la11ndan ikişer mura.hhastıın terekküp e
der, 

Madde 1.5 - Umumt heyet alellde ve 
fevkallde olarak içtima eder. Alellde iç
tima iki ıcnede bir Mayıs a.yı içinde ya
pılır. Merkez İdare heyeti karariyle bu 
içtima haziran sonuna kadar d& tehlr olu
nabilir. 

FEVKALADE UMUMİ HEYET 
A) İdare Heyetince tayin ve tesbit edi

len mtlhim hususatı müzakere etmek üze
re Umunıi heyet fevk.alide olarak topla-
nır. 

H) Fevkall.de umumi heyet hııı, ondan 
evvel toplo.nmış olan idi umumi heyete 
seçilen veya i~tir5.k edenlerdir. 

C) Fevd:alictc umumt toplantıda yalnı.1 
ruznameye konan maddeler müzakere edi
lir. 

Umumi heyetin vaı:ifeıi1 
A) Merke:ı idare heyetinin voreceii i

ki senelik hesap raporunun tetkik ve tas. 
diki, 

il) İki senelik faally6t raporunun W· 
diki, 

C) lki senelik bütçeyi tetkik ve tasdik, 
D) Murakiplerln raparunun okwunası, 
E) Cemiyetin feshi hakkında karar itti

hazı, 
F) Şubeler tarafındın umumi heyetin 

toplanmasından en az on a:ün cvcl bildiri
lip merkez idare heyetince ruznameye ıt· 
çlrilert tekliilerin mi.ızakercıt 

G) Nizamnamenin t1dtli, ' 
H) l\.f~rkcz İdare heyeti ite liç yod'ek l

aa ve ikı murakıbın ıe~ilmesi, 
. ~addc .. 1~ -::- Um~mi heyet, Uç cün eve) 
~c~ıma gun~nu, saatınl, yeri ve ruınameyl 
ıkı gazete ıle ilin olunarak içth:n.aa çıtı· 
rıhr ve keyfiyet hükUmote de bildirilir. 

Madde 17 - Umumi heyet, en az 1.5 a
zanın huzuru ile açılır. 

Madde 18 - lctima geri bırakıldıtı tak
dirde en az ilç glin evel lzt yeniden çaiırı 
lır ve ıerı bıııouı.rn.a ıeL>eplcrıyıe Yt.Jll iç• 
tima tarihi, yeri ve saati ruzname lıe be
raber yine iki ıazete ile illn olunur ve hü· 
.kümete bildirilir. Gelmi, olan nıurahhaı· 
tarın huzuru ile nısap a.ranmakıısın umu
mi heyet m\izakcreyc başlar. 

Madde 19 - Umumi heyet; toplantısı
nın birden ziyade lfCri bıraktlmaıı caiı de· 
tildir. 

Madde 20 - Kararlar ınevcut banın ek 
seriyctiyle verilir, 

Madde 21 - Her li:zanın yalnız bir reyi 
vardır. 

Madde 22 - Umumi heyet içtimauw:, 
M crkez İcLıre heveti Reisi veya vekil ede· 
ceği murahhas açar. Ve içtima nısabı an· 
la,llmak: Uıere 7ok:lama yapıldıktan .ahra 
ha truın.dan bir Rele, bir Rale vıklll n 
iki kltlp ıeçlllr. İçtima bu auretle uçl· 
len Nel• veya Rele vekili tarafından lda· 
re edilir. Zabıt veya yuı iılerl kltlplar 
llralından yapılır. 

Madde 23 - Uınunıl heyet mUıakıu ve 
ıabıtları Relı veya Relı vekili n kltlp. 
ter tarahndan lnııılınarık ıaklınır u. 
mum! heyet kararları da ayrıc lmıa edilip 
uklanır, 

Madde 24 - 11muml ıı.reto Merkoa İ· 
dare heyetin. ttclleı> ve yedek tıaluın 
hUvlyetlerlle ana nlaamııamed• yapılacak 
deiltlkllk bir halta urfında hUkUmote bll 
dlrlHr. 

Mıdcle ıs - Umumi ""7<ıt kararları •· 
llk•darl&ra tahriren bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

İdtre Heyeti 

Madde 26 - İdare heıretl wnıaml bo1et 
tarafından uçllen 5 hadan mUrelckepıir 

Madde 27 - Merku idare heyeti au: 
ıuıın vaılfe mUddetl iki atnt olup alelldı 
umumi heyeltın onu takip edecek alılld• 
umumi heyate kadardır. 

Madde 29 - Merkta idare hoyotl, umu• 
mi heyet lçtlmaının hlllmın.ı mUtuklp alt. 
dedeceııı il.it içtimada huı meyanından 
bir relı, bir rela ••kili bir umumi k&tlp, 
bir mulıulp lntlhıp ve tafrlk edor. 

Madde 20 - Sene içinde açıllcalı: !.dan 
balıklarına ldtrı heyetince yedeklerden 
ha 11çlllr. 

Madde 30 - Merkea lduo h•Y•tl top
lantılarında rela vıya Relı vıkill bulun· 
ınadıtı takdirde o içtima için muvakkat 
blr rciı ıeçlllr. 
Mıdde 31 - M•rkea Lı!art heyeti, U· 

mum! heyete kırıı mın.uldUr. 
Madde 32 - Umumi heyetin, faaliyet 

ve h~ııp raporlırının tııdikdl idare heyet .. 

G d' • 1 lerlntn lbraıını tazammun e ır. af lrop Saire a lnacak Madde 33 - Merkea ldaro heyet!nln va· •lf• ve ullhlyetlerl: 
Tllrkkuıu Cenıl D1rektilrll11ün· 

dın ı 

1) TUrkkuıu panılyon bln111 için: 
50 Adet dera 11r111 
25 Adet Oardrop 

A) Cernlyetln blltUn lılerlnl daimi mu· 
rakabe altında bulwıdurmak, 

il) Umumi heyete verilecek iki aenellk 
faaliyet ve ıenellk billııço ve h•HP upor 
lırını hııırlımak, 

C) iki ten•llk bUtceyf ta.Mim etmek, 
D) icabında nlnmnamenln ti.dillerini 

haıırtamık. 

12 Adet yemek mauıı 
2 Adet lıllrtU 

E) Cemiyetin dahili lılerlnl yoluna koy 
nıak ve faaliyetini lnkl .. f ettirmek lçlu 
lbııncelen tlllmatnarnelerl tertip etmek 

P) Karıılıjı temin oluıımak ıartlyie 
bütçeye fevkalt.de veya munHm tahılıat 

ıatın a· koymak. 

2 Adet yazı tahta11 

İhtiyacı, açılı ekılltmı ile 
ıııacıktır. 

2 - Tahmin bedeli 5550, muvakkat 
teminatı 416 llrı 25 kuruıtur. 

J) Faııl ve maddeler araıında mUnakı
le Y•Pm•lt. 

H) Cemiyetin lıtlıalltı ıahuına dahil 
huıuıaun her bir ıUmrql hakkındı daimi 
vera muvakkat encümenler teıkll etmek. 

) Şube idare heyetleri lııtihaplarını 
ııedlk •• (46) ıncı madde mucibine• tda. 
re heyetlerini leohetmek 

K) Cemiyet itlerini bu nlza.mnımeye vo 
buna mUteferrJ tlUmıtnameyı ve kararlı-

4 - Şartname ve pl&nları veyahut ra ıöre tedvir etmık. 

3 - Ekılltmt1l, 10 • 11 cuma gUnU 
oaat 16. da T. H. K. genel merkeı bl· 
na11nda TUrkku9u 1&tın alma komlı· 
yonundı yapılacaktır. 

nUmunelerl komlıyonda ve okulda L) Cemiyetin menkul ve ııyrlmenkul 
h U ıı 111 bili omvallnl idare atmek. 

er 1 n 1 r. e . r. Madda 34 - Merku idare heyeti bUtUn 
S - İsteklılerın muvakkat teminat l "ubelcrin merciidir. 

ve lüzumlu veaikalariylcı birlikte iha· Mad~~ 35-:- Reis~~~ Reis vekili cemi· 
1 

. . 1ı _ 1 yete nıuteallık her turlu ahval ve husu-
e gilnil o .... ı)'.ODI ı;elmelerL ~179 J&tta ccm,i.rctin biikümet nezdinde naip ve 
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mesul mu.rahhasıdır, 
Devair ve Bankalarda olacak nakdi mu· 

amelelere müteallik evrakı senetleri Reiı 
veya Rcla vekili, Muhasip ha ile birlikte 
imza eder. 

Madde 36 - Reis veya Reis vekili ilo 
muhasip lza.nm bulunmadıklan saman her 
biti kendi yerlerine merkez idare heyeti 
azalarını tevkil edebilirler. 

Madde 37 - Merkez idi.re heyeti en a.a 
üç ayda bir defa. toplanır. 

Madde 38 - Merkez idare heyeti lzala,. 
rı meşru mazeretleri olmad~ ~iribiri:ni 
müteakip üç içtimaa ııelmedıklerı t.ııkdir· 
de mllstafl addolunurllr. 

Madde 39 - Muhasip, cemiyetin hesap 
işlerini ıa.k.ip ve tetkik eder ve gördükle
rini bir raporlamerkez idare heyetine bil
dırir. Hesapları v-e bütçe l yılıalaruu lı& 
zırlııır 

BESiNCİ FASIL 

~ub~ler 

Madde 40 - Viliyet, kan, nahiye voya 
köyde \..:emıyctin aa,ycsi yolunua ,.ıı~
yı üerine al;.;il aza adedi en az bei kıal 
olunca (Vilayet, kaza .. .) orada bir ıube 
tetekkUI eder, Müc:Mıs aayılan bu. muıte
§cbbıs :zevat tarafından vukubulacak ı.,.a
rl gore Mcrkc:t idare heyetinden verue
cek mezuniyet üzerine bu aza bir araya 
gelerek içlerinden bir Reis, bir k.1tlp, vo 
blr veznedar olnıak Ü.Zere dç ki;tiden mil· 
rckkep idare heyetini seçerler, ve mahal• 
lince kanunl aıuanıeleyi ıkmal ederek ışo 
ba:-;;larlar, 

Madde +ı - Şube idare heyetler! en u 
aydı bir defa toplanırlar. M.uddetlcri ık.i 
senedir Tekrar intihapları caizdir. 

M~<lde 42 - Şube idare heyetleri ce
miyete .lza kaydına, cemiyetiıı ~a.t _ve 
ıayeal yolunda muhiUn ıcabettirdiıı şotcıJ 
ve surette 1r1erkez idare heyetinin t.J.Jima
tı dairesinde çalışarak yılda bir deia nıe· 
liiai derecelerini raPorla Umumi M.erkcı 
idare heyetine bildirirler. 

Madde 43 - Şube idare heyetleri, mm .. 
takalarının ihtiyaçlarını tetkik ve on.1 gri
re teşebbUsatta bulunurlar ve ihtisaslar 
encümenleri teıkil odcbilırler, Merke.ı ı· 
da.re heyetine de malfinıat verirler. 

Madde 44 - Her sene ki.nunusani ıçın ... 
de senelik faaliyet raparlarını Merkezi 
idare heyetine gönderirler ve iki •en.ede 
bir umumi heyete eönderilccek mura.ıhası 
seçerler. 

Madde 45 - Şube idare beye\leri iki 
yılda bir klnUnuaan.i içinde muk.a77ct ;ua
larının ekseriyetiyle wnumi heyetlerini 
toplarlar ve idare heyetlerini yeniden se
çerler. Bu toplantıda idare heyetinin ve
receği senelik hesapl.arı ve faaliyet rapo
ru ve .-eıecek ıene bütçesi tıctk.ik ve ta ... 
dik edilir. Hesaplann tetkik ve tasdiki 
İdare heyetlerinin ibraaıru taıammu.n eder. 

Madde 46 - Cemiyetin emellerini tah· 
si menfaatlerine .ilet ittihaz ettikleri ve 
hiı:amnameye uymıyan harekette bı.ılıı&
dukları umumi merkez idare heyetince 
sabit olan ıube idare heyetleri ınerkcı: 
idare heyeti karariyle fe&hodillr, V• yer
lerine yeniden i.za intihap ettirilir. 

ALTINCI FASIL 

C11mi7etin besıplırı, defterleri 
besaplarının tetlıili vı murakabe•/ 

Madde 47 - C«niyotin bou.plan kC.nu"' 
nuaani iptidaamdan kinW1uevvel pyMine 
kadar senelik olmak üzere tutulur. 

Madde 48 - Her ay hazırlanan hesap• 
lar n1uhuip ha tarafından tetldlt v• kon
trol edil<likte.n ıonra yıllık heaaplac tct· 
kik ve tasdik edilmek üzere merkez idare 
heyetine gönderilir. 

Madde 4g - Cemiyet a19ğıdalı:i defter• 
ltri tutar: 

A) Aza defteri, 
B) Karar defteri, 
C). Gelen ve aıiden evrak aerten, 
D) Varidat ve sarfiyat defteri, 
E) Bilinc;o ve hesabı kati defteri 
F) Dcmirbaı ve ıair defterler. 
Cemiyetin muhasebesi, Merkez idare 

heyetince hazırlanan muhasebe t1liına.tı 
dairnlnde yUrUt!Ur. 

YEDİNCİ FASIL 

Cemiyetin Emnl Yt Vorldıtı 
Madde 51 - Cemiyetin morku ve şu. 

bahri vuiyet ve baiıılanıa ıuretlyle ken· 
dlalne teberru edilen her tUr!U malı kabul 
eder. Kanunu medeni mucibince Cmtıiye
tln Emvali ıayr!menkuleye taearruf ehli. 
yetini Merku idare heyeti temall eder. 
Bu sebeple ıubıler tarafındın ılınacak em 
Vl!I ıayrlmenkuleııln tapu Hnetlorl mer· 
k:eı ldırı heyeti namın& teKJl ettirilir. 
Senetler ıaklan.mak User• merku idare 
heyetine ıönderlllr. Bu ıayrlmenkuliın 
varidatından ıubeler latlfade ederler, 

Madde 5.2 - Cemlyetlıı varlclatu 
A) Au aidatı, 
B) HUkUmıtln, ııalr eıılıaıı hU!ıml" ve

,. haklklyenln teberru ve yardımlarından, 
C) CemlTetln emvali menkule ve ıayri· 

menkulnlnln varidatından ııUmwı..likler 
huılatındaıı, 

D) Tertip edecell ttrıl, mUııamere, te
neıaUh, çiçek utııı. ıtyı pl)'UICOeu, ve 
bunlara mUmull cihetlerden elde edilecek 
hatıllttan ibarettir. 

BEKİZlNCt FASIL 
Cım/71t/n lelbl Ye mallarının tııllyesi 
Madde U - Cemiyetin fnlılııe karar 

verllıbllmul için (17) inci madcle muci. 
bincı toplan101.k. olan umumi heyet lıaJa. 
rının Uçtı ikiıin1n huzuru p.rttır. Bu ıuret 
lı ekaerlyet buıl olmadıiı lllallrde ikinci 
defa toplantı için uaulUna tevfikan lı• sa
yııı ne oluru olıun (eılh keyfiyetin i :ı 
mUııkırni calıdlr. Ancak bu ıuretle ya
pılan içtima ve müzakere sonunda, fes:h 
hıkkında verlltc.ek: kararın da mevcut aıa. 
nm Uçte lklılnln raylle ittihaz olunma" 
ı•rttır, 

Madde 54 - Cemiyetin feohlno karar 
verlldlil takdirde ceınlyetln lılcrlnl tas
fiye i menkul ve ııyrime.nkullerlni devret-
11!•k Uı:ere idare heyeti reiıl veya vekili, 
dıier muhıılp lıı olmak Uzere beı kişilik 
bir heyet tııkil edilir. Bu heyet meyanın· 
da bulunmak U:ıere ayrıca hilkUmetten bir 
murabbaı talep edilir. 

Madde 55 - 54 UncU madile mucibince 
te~ekkill eden heyet, cemiyetin bUtiln borç 
lırını ödedikten aonra meı ı ul ve (llyri
ttıtnkulleriyle matfubıtıru hilkUmetı dev
reder. 

DOKUZUNCU FASIL 
MUtelırrik maddeler 

Madde 55 - Bu nia:ımnemede mc~l.ü.r 
bilumum intihıplırdı lnfikik eden l.zaı .ı n 
yeniden httlhabı caizdir. 

Madde 57 - Akıl taırih olunm11an yer 
Ierde kararlar reylerin ekıeriyetiyle ı .t'. . 
hıı olunur, Rcylern teıoviıindc reisin h ıı~ 
tun.dulu taraf tercih olunur 

Madde 58 - 1ntlhaplar ~e ıahwa n. ı: e. 
ılllk kararlar ılzll reyle olur. Teklif , o
kubuJur ve ekıerlyet açık olmııını is ... cr
ıe heyet o ıuretle karar verir. 

Madde 5g - Cemiyetin Merkez knı ın
da (10000) bin ve mülhakat k:ııala n1 d1 
(2500) k.uruıtan fazlaıı cUnU ıilnune ban
kalara tevdi olunur. 

Madde 00 - C~mlyetln makıadtnı te
mlı> yolunda levkalAde hlımetleri ecir · .,. 
lerı, ıırıilerde birincilik al•n zevat · ·ı~ 
susi tilimatnamesine tc\·fıkaLı n1:1-J ;ya, 
ve diploma verilir. 

M:vldc 61 - Cemiyet siyasetle iijt ~al 
etmc.z. 
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200 ~ift ~tinaj zinciri alınacak 
M. M. Vekaleti Sntın Alma Ko

n:ıi..yonund n : 
ek 20

1
0 çift patinaj zinciri kapalı zarflı 

r "61 tmeye konmuştur. Eksiltme 9-11-939 
t erşembe güniı saat 1 ı dedir. İlk tenıina • 

1
: 450 lira olup nümune ve şartnamesi ko· 

~1_6Yonda görulur. Beher çiftine 30 lira 
Jiat tahmin ed i lmiştir. Taliplerin temi • 

~ tlariylt: birlikte zarflarını ihale aaıtın
?• nVbehemahal bir sant eveline kadar M. 
''· · Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5507) 15458 

İç ve dış 1 ôstik alınacak 
M. M. Vekaleti Sııtın Alma Ko

l!'liıyonundan : 

1 6~600 ebadında 75: 120 adet iç ve dış 
lıtık çık ekıiltmeye konmuıtur. (İç ve 
dış beraber) beherine 66 lira fiyat kon
muştur. Eksiltmesi 9·11-939 perşe:nbe gü. 
nu saat 14 dedir. llk teminatı S75 lira olup 
elrtnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
~uayyen vakltde M.M.V. Sa. Al. Ko.da bu 
.ınmalan. (5505) 15459 

Portatif çad rhk bez ahmuak 
M. M. Veknleti Satm Alma Ko

rn:syonundan : 
Yerli ve yabancı mamO.lRtından olmak 

u~ e"'= (1.000.000 : 2.000.000) bir milyon 
!14 iki milyon metre portatif çadırlık bez 
ı le (100.000 - 340.000) yüz: bin illi üç yilz 
lıırk bin metre ekmek torbalık bez 10-11-
9::'9 cuma günü aaat on dörtte pazarlıkla 
ı tın alınacaktır. Portatif çadırın beher 
ll1etreslne tahmin edilen fiyatı (05) dok· 
an beş kuru, ve ekmek torbalık bezin be

l er metresine (72.5) yetmiı iki buçuk 
kuruş fiyat tahmin cdilmiıtir. lst:klilerin 
J:ıo zarhk gün ve saatında kanuni kati tcmi
natıariyle birlikte Ankarada M.M,V. sa -
tın alma komisyonunda bulunmaları 

(5613) 15564 

1 nşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Almn Ko

ınisyonundan : 
l - Ankıırada üç malzeme deposu pa

zar lıkla inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 
~.SGS lira 63 kuruştur. Kati teminat mik
tarı 8488 liradır. l tu.lesi 11-11-939 cumar
tesi günü ııaat 11 de voklikt satın alma 
komisyonu binasında yapılacaktır. Şartna
ıne. plan ve resimler üç lira mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin ihaleden evel hava 
nıllste~arlığı altıncı ıubeye müracatla 
'\'eslka almalan, muayyen gün ve saat -
te teminat ve kanuni belgeleriyle komis . 
Yondn bulunmaları. (5638 ) 15593 

Benzin alınacak 
M. M. Vcknleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - 450 ton A, 800 ton B kategorisi tay

yare benzini pazarlıkla satın alınacaktır. 
r ıuhammen bedeli 332.000 lira olup kati 
teminat miktarı 34060 liradır. Pazarlığı 
111-11-9'!1 cuma ·nu BBat ıs de -,.ckilet 
g tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~artnamo ve evsafı 16 lire 60 kuruı mu • 
kabilinde alınabilir, İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel
geleriyle komisyonda bultmmaları. 

(5637) 15620 

TASHİH - 6-11-039 tarihli nUshamız· 
dı çıkan M. M. Vekaleti satın alına komis
yonuna ait ve yüz bin ita iki yüz bin met
ı e yazlık elbiselik mübayansına ait ilanın 
ihale tarihi 9-11-!139 yazılacak yerde seh
ven 2-11-039 olarak gösterilmiştir. Tashih 
o'unur .• 

ZlRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ahna1ak 
Ziraat Vekaletinden 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukl:ı 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
luğun beherine 750 ve Dikshaıonun 

beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun perşem 
be gllnll saat 15 de Ziraat vekfüeti bi· 
nasında müte~ekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli pulluk için 675.15 adet 
6 Dikali pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen
ni şartnameler zirai kombinalar mü 
dilrlüğilnden parasız olarak verilir. 

5 - isteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda vazıh 
vesikalarla birlikte komisyoııda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Ziraat makinisti 

ah nacak 
Ziraat Vekô.leti Zirai Koınbina

lnl' Kurumu Müdürlüğünden : 
ı - Kuru:nuınuLca to..tbik e c!ilmek

te olan köy icalkınması işlerinde istih 
dam edilmek ve motor, ziraat maki
nistli ği ve makine tamirciliğinden im
tihan edilmek sur~tiyle 60-80 lira ay
lık ücretle 10 adet ziraat makinisti 
a' ınacaktır. 

2 lsteklil~rin Anknrada Ycnişehir
clc meşrutiyen caddesi köşesinde .ıi
rai konminalar kurumu müdUrlUğüne 
1511.1939 tarihine kadar müracaatları 
i.cın olunur. (5519) 15466 

- -
- . 
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GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tômirat yophrılacak 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü-

~~d~: : 
ı - Gümrük ve İnhisarlar V ckale

tinin tahtı i§galindc bulunan İnhiaar 
lar Umum Müdürlük binasında 1928 
lira 2 kuru§tan ibaret keşif varakası
na göre yapılacak tamirat 2490 sayı· 
lı kanun hükümleri dairesinde açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Açık eksiltme ve ihale 16·11· 

939 tarihinde pergembe günü saat ıs 
de Bankalar caddesinde İnhisarlar 
B~ mUdUrlUğü binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

3- İlk teminat parası 144 lira 60 
kuruştur. 

4 - Tamirat işinin keşif varaka· 
sıle, kırokisini, fenni ve idari şartna
melerini şimdiden görmek isteyenle
rin her gün Baş MüdürJilğümifr mu
hasebesine müracaatları ilan olunur. 
(5557) 15514 

LEY AZIM AMlRLICl 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 510 ton un ahnnenktır. Muhammen 

bedeli 61200 liradır. Muvakkat teminatı 
4500 liradır. 

2 - E ksiltmesi k:ıpah zarf usuliyledir. 
3 - Eksiltme Edirne satın alma ko -

misyonu binasında 20-11-939 saııt onda ola
caktır. Teklif mektupları saat 10 da ko
misyona teslim edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
giin ig ı;aatinde komisyona müracaat et . 
sinler. (5618) 15567 

Nohut 
Ankara L 

Alma Komiay 

alınacak 
azım Amirliği Satın 

undnn : 
1 - 100 ton nohudun kapalı zarfla ek

siltmesi 21-11-939 saat 15 de Ankara LV. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10000 lira ilk 
teminatı 7500 lira<.tır. Şartname Ye niimu • 
nesi komisyonda görülür. içinde kanunt ve 
ticaret odası vesikaları da bulunan teklif 
mektuplarının s:ıat 14 e kadar komisyona 
ver!lrncııl. (51515) ıssss 

Ku ru fasu lye al ı nacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 170 ton kuru fasulyenin kapalı zarf

la eksiltmesi 20-11-939 15 de Ankara LV. 
il.mirliği satın alma komiıyonunda yapı -
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23800 lira ilk 
teminatı ı 785 liradır. Şartname v e nümu
ncsl komisyonda gl:lrülUr. İçinde kanuni 
ve ticaret odası vesikaları da bulunan tek· 
lif mektuplarının saat 14 de kadar ko:nls
yoııa verilmesi. (5616) 15589 

700 ton buğday ahnacak 
Ankara Levazıın Amirliii S a tm 

Alma Komisyonundan : 
700 ton buiday pazarlıkla alınacaktır. 

Talımin edilen bedeli 36400 lira ilk te
minatı 2730 llrndır. Pazarh~ı 8-1 1-939 çar
ıemba rünü ınat 10 da Lüleburııazda as
keri satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda görü-
lilr. (5709) 15645 

Bir karakol ve garaj yaphnlacak 
Ankara Levazım Amil'liği Satm 

Alma Komisyonundnn : 
1 - Çorluda bir nöbetçi karakol bina • 

siyle nakil vasıtaları ic;in bir adet garaj 
pazarlık suretiyle milnakasası yapılacak • 
ur. 

2 - İhalesi 9·11·939 perııembe gilnü saat 
16 dadır. 

3 - Şartname keşif ve projelerini gör
mek istiyenler her gün Çorluda kor satın 
alma komisyonunda görebilirler. 

4 - Muvakkat teminı: tı nöbetçi kara • 
kol binası için 462 lira 90 kuruı ııaraj i
çin 1424 lira 50 kuruştur. 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerindeki be1gcleriyle birlikte belli 
ıün ve ıaatte Çorluda kor ı tın alma ko
misy Prd3 bulunmaları. ( 5708) 15608 

Vaketa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 

A •ma Komisyonundan : 
Kun.Juralığa elverişli 20000 kilo vaketa 

almacalctır. Pa.:sa.rlılda eblltmeai 10-11-93 
~ııma (tinü 1Ut 15 de Tof)ha.n6de İltanbu 
L V. imirliği satın alma komiııyonw:ı.d 
yapılacaktır. İstekliler nllmuneleriyle v 
ka.tt teminatla.riyle belll saatte koml•yon 
da bulunma.lan. (5729) 15682 

9 
1 
a 
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Hastane yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

-1 - Çanakkale müatah.lı:em mevki Eca. 
batta inıa ettirilecek bir adet uk•t bu 
tane binası kapalı zarfla e.btltm07'8 lıı:on 

. . 
muştur. 

2 - İhalesi 22-11-939 çarpmba c{inü aa 
at 11 de müstahkem mevki aat.m alına ko 

. . 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - ln~atm ke,if bedeli 5573 lira 115 
kuruştur. Muvakkat teminatı iıe 418 lira 
3 kuruıtur. 

4 - İsteklilerin yukarıda yaııh tarihte 
\icaret vesikaları naha veklletinin tas 
dikini havi mühcndi11 veya mimar vesika 
lan ve yahut da lnsaatm başında bunlan 
bulunduracak kuvete haiz bulunmaları ve 
teminat akçalariyla birlikte ihale saatın 
dan bir saat evel z:arflarını makbuz mu 

. . 

-. 
kabilinde komisyona vermeleri, 

-
1 

5 - Bu lnııaata alt husuıt, fenni tartna 
melerle kesif evrakı Ankara ve İ5tanbu 
L V. amirlikleri satın almalariyle Çanak 
kale mllstahkem mevki satın alma komiı 

. 

. 
yonlırında par11ız cöriilür. 

(5730) 15613 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi11yonundan: 

. 

. 
-

1 - Antalva havvan.atı için bir tavı& 
ahırı in~aatı kapalı :ıarf usuliyle eksilt 
meve konmuş olup 26-10-939 tarihinde ya
pılan kapalı zarf eksiltmesinde talip çık 
mamıı olmakla 26-10-939 tarihinden iti 
haren bir ay icinde pazarhca bırakılmıı -
tır. 

2 - Şartnameıi Ankara, İstanbul, Kon 
ya L V. amirlikleri satın alma komisyon • 
larındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Ke~if bedeli (16343) lira 96 kuru,. 
tur. 

4 - İlk teınln3tı (1225) lira 80 kuruı -
tur. 

5 - tık pzarlığı 10-11-1939 cuma 

. 

. 
günü saat 10 da Konya L V. iınirlii;i satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Iııtekli 
ler gün ve saatıncla mezkur aatın alına ko 
misyonunda hazır bulunmaları. 

(5731) 15684 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kaızman hayvanat ihtiyacı için ı

lınacak olan 500 ton arpaya teklif edilen 
fiyat pahalı görüldüğünden yeniden ve ka· 
pah zarfla münakasaya çıkanlmııtır. 

:il - Tahmin edilen bedel 30000 lira ve 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - İhalesi Z4-11-939 cuma ,.Unil saat 
10 da Karakö!lede mrntaka &atın alma lı:o· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İı.-teltlilerln teklif mektuplarını i · 
hale aaatından bir aaat eveline kadr ko
misyona teslim etmiş olmaları lbımdır. 

5 - Şartname ve evsafı kolordunun tek
mil garnizonunda mevcut ve aynıdır. Her 
yerde ve her zaman 150 kuruş mukabilin
de ıörlUebilir. (5732) 151585 

Kuru ot alınacak 
Anitara Levuım Amirliği Satın 

Alma Komisyonund a n : 
. 400 ton kuru ot pazarlıkla alınacaktır 

Tahmin bedeli 20000 lira ilk teminatı 1500 
liradır. Pazarlığı 9-11-939 pereembe giinU 
saat 10 da Lüleburııaz askeri satın alma 
komi•yonunda yapılacaktır. Şartnameıi 
her gün komisyonda görülebilir. 

(5733) 156815 

Ku ndura, çizme ve 
yemeni alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alına Komiıyonunda.n : 

1 - 20000 kundura 2000 çizme ve 2000 
yemeniye ihale ııünü olan 2-11-939 per -
oembe ııünü aaat 10.30 da talip çıkmadığın 
dan 2-490 sa.yılı kanunun 40 maddesi mu • 
cibince bir ay zarfında intaç edilmek üze
re pazarlığa rıkarılmıştır. 

2 - Kunduraların tahmin bedeli 90000 
lira ve ilk teminatı 5750 liradır. 

3 - Çizmelerin tahmin bedeli 16000 li
ra ve ilk teminatı 1200 liradır. 

4 - Yemenilerin tahmin bedeli 3700 li
re ve ilk teminatı 277 lira 50 kuruıtur. 

5 - NUmuncleri ve şartları koınisyon· 
da mevcuttur. Her O'Ün Erzurum askerf 
satın alma komisyonunda cörülebillr, 

f5739) 15687 

1200 tevhit semeri 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

A lma K omisyonundan : 
Eskişehir kıtaatı ihtiyacı için 1000-1200 

adet tevhit semeri pazarlıkla alınacaktır. 

Maden kömürü a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonun d a n : 

A~ağıda cins ve miktarı yazılı hiza sın da gö~terilen gün ve saatte pazarlığı yapı· 
ıacaktır. İsteklilerin teminat makbuz: ve ya mektuplariyle kanunrla yazılı vesikala
rivle beraber belli ı;ün ve saatte Edirne Müdüriyet dairesindeki ıatınalma komi&· 
yonuna gelmeleri. 
Cinsi f .. ktarı 
Maden kö:nliril lCCJ ton 

M. Tutarı 
25000 

Teminatı İhale T. ıut ıekli 
3750 9-11-939 14,30 pazarlıkla 

per~embe gUnü 
(5742) 15690 

Pirinç, bulgur ve odun ahnacak 
Bayramiç Aııkeri Satın A lma Komisyonu Ba§kanhğından 

Tutarı Teminatı İhalenin 
Ci nıi fülo Lira Li. Kr. Günü Saati Şekli 

Pirinç 38000 10260 769 80 20.11.939 Pı:ı:arteti 15 kapalı .zarf 
Bulgur 55000 8250 618 75 21-11-939 Sah 
Odun 1000000 7500 562 50 22-11-939 çarşamba 

1 _ Bayrarniçte bulunan jandarma iki nd alay eratının ihtiyacları olan yukar
da cins ve miktarı ile tutarları ve mu vak kat teminatları y;azılı üç kalem erzak ka
palı zarf usuliyle ekıiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltmcleri hizalarında yazıtı aii nlerde ve saat 15 te aııkert ııarnlzonda 

y11pılacaktır. . · . - . 1 
3 - Şartnameler komiıyonda her vakıt ıçın gorUlebıl r. 
4 - Teklif mektupları ihalelerinden bir saat evvel makbuz: mukabilinde atma• 

caktır. 
5 - Tal iplerin kanunun "2·3." Uncü maddelerine göre komisyona müracatlan 

ilan olunur. (8695-5475) 15429 

Paz:arlılı 10-11-930 cama ıiUıtl aaat 11 de 
Eskitchir kor ııatmalma lıı:'Om!syonunda 
yapılaca.kur. 
Talmıin bedeli 1000 adede rör. SOOOO 

liradır, Muvakkat umlnat 1250 llradu. 
İsteklilerin mezldlr &ün ve saatte teınl

mt makbwlariyle lı:omia1011da hazır bu. 
lımmalan. (5740) 5688 

Çadır tamir ettirilecek 
Ankara Leva.zan Amirliği Satm 

Alma Komiayonandan : 
1 - 2 a.det haat.ane çadm tamlri pazar

lıft &-11·9!9 saat ıs te Ankara Lv. amir
liği aatmalma komiayomında yapılacaktır. 

2 - Mıı.hammon tamir bedeli 300 lira 
lrt'i teminatı 45 llrııdır. Şartnamesi komis
yonda ııöriilür. Çadırları &'Örmek itıtiyen
lerJn Cebeci ıekert haıtanoı;lne müracaat-
ları. (5741) 15680 

NAFIA VEKALETi 

6 adet buharlı su lulumb!!ı 

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

22.12.1939 cuma günü aaat 16 da An
karada Nafıa Vektlleti binası içinde 
malzeme mUdUrlüğU odasında topla
nan malze eksiltme komisyonunda 
(9000) lira muhammen bedelli 6 adet 
buharlı su tulumasının kapalı zarf u
suliyle yeniden eksiltmesi yapılacak
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefarrüatı 
bcdelıiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (67.5) altı yilz 
yctmiı beş liradır. 

lıtekilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı veıaikle birlikte aynı gün saat 15 
on beşe kadar mezkur komisyona mak• 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır . 

(5686) 15672 

JANDARMA 

Vc1criner ecza ahnacak 
Janda rma Ge n e l 

A n k ara Satın Alma 
d an: 

Komutanlığı 
Komisyonun-

1 - Cins ve miktarları şartname
de yazılı yetmiş dokuı: çeşit veteri· 
ner ecza ve malzeme 10.11.939 cuma 
gilnti saat onda pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek bu pazarlığa 
girme k iatiyonlerin muayyen gün ve 
saatte yüz yirmi liralık teminat vez
ne makbuzu ve banka mektubu ve 
prtnamede yazılı belgelerle birlikte 
komisyona müracaatları. (5684) 15042 

ASKERi FABRiKALAR 

8 Ton Sar1 Sabunlu Kösele 
8,S Ton Siyah yaah kösele 

alınacak 

A sk eri fabr ikalar Umum Müdü r
lüğü. M erkez Sa tm Alma Komiıyo
nunda n : 

Tahmin edilen bedeli (36.()40) lira olan 
8 ton aan aabunlu kösele ve 8,5 ton ıiyah 
yağlı kösele askeri fabrikalar umum mli
dürlüğü merkez aatın alma komisyonunca 
!1.11.1939 perJCmbo ııUnü ıaat 14 te pa
Urlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) li
ra (81) kuru, mukabillinde komiı;yondan 
verilir. Taltplerln muvakkat teminat olan 
(2703) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle al!kadar tüccar· 
dan olduklarına dair ticaret odaaı vesika· 
ılyle mezkur gün ve saatte komisyona mil· 
racaatları. (5612) 15S74 

85 ton kok kömürü ahnacak 
A skeri Fa brikala r U mu m M ü· 

dürlüğü Merkez Satın Alm a Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2027) lira (25) 
kuruı olan 85 ton kok kömürü askeri fab. 
rlkalar umum müdürlüğü merkez satın al· 
ma komisyonunca 23-11-939 perşembe ııünU 
taa.t 14 do acık eksiltme ile ihale edılecek· 
t lr. Şartname paraaız olarak koınis)'ondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(152) lira (5) kuruş ve 2490 sayılı kanu . 
n~n 2 ve s. maddelerindeki vesaikle ko • 
mısyoncu olmadıklarına ve bu iıle alaka
dar tüccnrdan olduklarına dair t icaret o • 
da_sı veslkasiyle mcıkO.r gün ve saatte ko
mııyona müracaatları. ('728) 15681 

D. HAVA YOLLARI 

Müsabaka in1tihonı 
Devlet Havayolları Umwn Mü

dürlüiün den : 

1 
1 - Mi.inha! memurluklar lçin 10 . 

l.1939 tarihinde yapılacağı evelce i
an edilen müsabaka imtihanı görtilen 
Üzum üzerine 17.11.1939 cuma günü 
aat onda icra edilecektir. 

1 
1 
s 

e 
t 

2 - Müsabaka imtihanina iştirak 
decek t alipleri meydana getirecek o
obüs aynı gUn taat 9,30 da merkeJ 

postanesi önünden harek et edecektir. 
~5727) l5680 

VlLAYETLER 

Okul binası yaptrnl1<ak 
Eakitehir N afaa Müdürlüjün

den : 

Sivrihisar kaza merkezinde (20934,10) 
lira ke§if bedelli ilk okul inşaatı 23. 
10.1939 tarihinden 20.11.1939 puarteal 
günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf u
auliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat (1570,05) liradır. 
Bu i~ ait evrak: Proje, ke§if hula

sası, hususi fenni şartname, vahidi fi . 
at liıteıi, bayındırlık itleri genel ıart 
name ve yapı işleri umumi fenni şart
namesinden ibaret olup her zaman Na 
fıa Müdürlüğünden görülebilir. 

lsteklierin benzeri işleri yaptığına 
dair en az 15000 liralık vesikaya isti
naden ıekiz gün evel vilayete müra
caatla alacakları ehliyetname ile tica
ret od.:ıı;ı vasikasını teklif mektupla
rına eklemeleri şarttır. 

Mektuplar yukarıda yızılı ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
riyasetine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar muhUr mumu 
ile mühürlü ' ~ iadeli teahhütlü ola
caktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (5463) 15412 

1 nşaat yaptırılacak 
Kütahya Askeri Gamiıı:on Satm 

Alma Komisyonu B~k.: 

1 - Kütahya tayyare garnizonun
da 61937 lira 62 kuruş keşif bedelli 
iki erat pavyonu ve 7814 lira 46 ku • 
ruş keşif bedelli iki cephanelik yap
tırılacaktır. 

2 - Pavyon eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle ve cephanelik ekıiltmesi a
çık eksiltme usuliyledir. 

3 - Eksiltme 17-11-939 cuma &iinü 
pavyon eksiltmesi saat 10 da ve cep -
hanelik eksiltmesi saat 16 da Kütah
ya merkez komutanlığı satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Pavyonun muvakkat teminatı 
( 4317) liradır. 

Cephaneliklerin muvakkat teminatı 
( 590) liradır. 

5 - Şartname keşif ve plS.nlarını 
görmek i8tiyenler her gUn komisyona 
müracaat edebilirler. 

6 - Eksiltmiye iştirak edecek o
lanlar kanunun icap ettird<ifi vesaik 
mevcut olmak şartiyle (pavyona ait 
teklif mektuplarını &aat dokuı:da) 
makbuz mukabilinde komisyona ve • 
receklerdir. 15555 

Şose tam i ra.tı 

Kırıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Kırşehir - Ankara yolunun 143 
+000-147+150 ve 152+000-155+ 
000-1515+700-157+700 kilometrele
rinde yapılacak 18126 lira 87 kuruj 
keşif bedelli esaslı şosa tamiratı işi • 
dir. 

2 - Bu işe ait evrak tunlardır. 
A - Grafik 
B - Keşif ve keşif hülasas. 
C - Huıusi ve fenni §artname 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Mukavelename 
3 - Bu iş 23.10.939 tarihinden iti

baren bir ay içinde pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

4 - Pazarlık nafıa müdürlüğünde 
toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

5 - isteklilerin pazarlığa girebil
meleri için aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu· 
ğuna dair vesika. 

B - Vilayetten alınmış ehliyet ve
sikası 

6 - Pazarlığa girmek istiyenler 
her gün nafıa müdürlüğüne müraca· 
atları ilan olunur. (8931) 15558 

Toprak tesviyesi 
Zonguldak Beden T erbiyesi Böl· 

gesi Ba~kanhğından 

Eksiltme ianı 

1 - Zonguldak maden okulu öniln
deki sahada tesis edilecek olan şehir 
stadına ait 23260 metre murabbalık ve 
20277 lira 43 kuruşluk ilk keşifli top
rak tesviyesi açık pazarlıkla eksiltme
ğe konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1520 lira 80 
kuruştur. 

3 - lıaeklJler muvakkat teminat ve
ya banka mektubu ile kanunt vesaiki 
müıayede günilnden bir gün eveline 
kadar bölge baıkanlığına vermeleri ve 
ya göndermeleri postadaki gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. 

4 - Eksiltme Zonguldak vilayet ko
nağında beden terbiyeıi bölge baıkan· 
lığında 10 ikinci teırin cuma günü sa· 
at 15 de yapılacaktır. 

5 - Şartnameler bölge başkanlığın-
dadır. .( 5724) 15650 

Elektrik mühendbi a~amytr 
Erzunım Belediyesinden ı 

Şehir tenviratını idare etmek üzere 
ıeraiti kanuniyeyi haiz bir elektrik 
mUhendisine ihtiyaç vardır. 

Talip olanların vesikalarıyle birlik
te Erzurum belediyesine müracat et· 
meler! ilan olunur. 15652 

Pazarhk suretile inıa t ilanı 
Yozgat Vilayeti Nafıa Müdürlü

ğünden: 
1 Pazarlığa konulan iş : Yozgat hll

klimet konağının "80852" lira "19'' ku
ruşluk bakiye inşaatı işi kapalı zarf 
usuliyle yapılan eksiltmede talip zu
hur .:tmediğinden 27.10.1939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa bırakılmıştır. 

2 - Bu işe alt şartname ve evraklar 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Nafıa i§leri genel şartnamesi 
D • Yapı işleri fennt şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F • Keşif cetveli, tahlili fiat, metraj 
J - Proje 
İstekliler Yozgat nafıasında bu ev

rak ve şartnameleri görebilirler. 
3 - Pszarlık tali,!erin müra<"'>all ü

zerine nafıa dairesinde toplanacak ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin "5293" lira muvakkat temi· 
nat vermeleri ve bundan başka aşağı· 
daki vesaiki haiz bulunmaları lAz:ırn
dır: 

A • En az "30000'' liralık yapı İnfl• 
atı yapmış bulunmru;ı 

B - İnşaatın mesuliyeti fenniyeal 
nl tekabül etmiş bir mUhendis Teya 
mimar şahadetnamesi ihraz etmesi 

C - İhale tarihinden sekiz gün evel 
müracaatla vilayetten eksiltmeye gi
rebileceklerine dair vesika almaları 
şarttır. 

5 - İhale bedelinin "5000., lirası 
1939 bUtçesinden ve mUtebakisl 1940 
bUtçesinden tediye olunacaktır. 

(9163-5714) 15676 

Ka blo alınacak 
lstanbul Telefon Direktörlüğün

den : 
Talibi çıkmıyan 16 kalem kurşunlu 

kara kablosu pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 26016 muvakkat te
minat 1951.20 lira olup pazarlık 

27.11.1939 pazartesi günü saat 15 te 
müdiriyet binasındaki satın alma ko
misyonunda yapıJacaktır. Taliplerin 
şartları öğrenmek üzere her giin 
levazım amirliğimize ve pazarlığa iş
tirak etmek için de mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(9136-5716) 15677 

Bir Bahçivan aranıyor 
Çanakkalo Belediyer.indcn: 

Belediyemiıde park işlerinden an
lar bir bahçıvana ihtiyaç vardır. Ve
rilecek şehri ücret göstereceği kabili
yete göre bilahare arttırılmak U:ıero 

şimdilik 40 liradır. Talip olanların ve
sikalariyle birlikte Çanakkale beledi
yesine müracaatları ilan olunur. 

(9168-5726) 15679 

Kapah zarf usulile 

eksiltme ilana 
Elazığ Nafıa Müdürlüiündena 

1 - 22940 lira 50 kurşu bedeli keşif 
li Elazığ'da 80 yataklı memleket has
tanesi elektrik tesisatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

Bayındırlık genel tartnamesi 
Fenni şartname 
Eksiltme şartnamesi 
HüHisai keşif 
~1 u kave le name 
İstekliler bu şartname ve evrakı 

viliiyet nafıa müdürlüğüne ve nafıa 

vekfileti yapı imar reisliği tesisat 
bürosunda görebilirler. 

3 - Eksiltme 22. 11. 939 çarşamba 
günü saat 15 te Elazığ müdürlüğü o
dasında müteşekkil artırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1721 lira muvakkat teminat 
vermeleri bundan başka aşağıdaki ve· 
sikaları getirmeleri lazımdır. 

A - 15000 Hm kıymetinde elek -
trik işleri yaptığına dair vesika. 

B - Elazığ vilayet inden alınmış eh 
liyet vesikası 

D - inşaat müddetince iş başında 
diplomalı bir m üh endis veya fen me· 
muru bulunduracağına dair taahhut -
name 

5 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupl:ır 
üçüncü maddede yuılı saatte gelml ş 
bulunmalıdır. Postada olacak gecik • 
meler kabul edilmez. 

15693 




