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Hariciye Vekilimiıanlasmanın 
bütün ana hallaını anlattı 

Bugün 

YURD 
Köylü için ilavemiz 

Beyanat sürekli alkışlcrla karşılandı 
Mebu3larımrz Harici.ve Vekilimiz.in beyanatını alaka ile dinliyorlar 

Bu esE Şef'imiz İ nönü'nün sıkı 

emir v\ali matla riyle işlenmiştir 

FRANSIZ JÜMETJ SVRIYE'YI HERHANGi BiR 
OÇÜNCO n.ET LEHiNE TERKETMlYECEGINI 

BEYAN E)ŞTJ. BiZ BU BEYANATI SENET 
lTTIHAZ ETTiK 

Büyük MiMeclisinin dün B. Şemsettin Günal. 
tay'ın reisliğiıt.kdettiği ikinci celsesi açılınca Hari
ciye Vekilimü almış ve Hatay hakkındaki kanunun 
müstacelen, teın ve takdimen müzakeresini istemiş 
bu teklifin kabden sonra, B. Saraçoğlu, şu izahlar
da bulunmuştuı 

"- ArkadaşHatay'ı Türkiyeye iade eden ve bu 
kanunla huzuru çıkan vesikalar 7 tanedir. Bunlar
dan birincisi, anadır. İkincisi zabıtnamedir. Üçün
cüsü protokoldu':irdüncüsü ve beşincisi iki lahika -
dır, altıncı ve Y~isi cevaplariyle beraber iki mek -
tuptur. 

Anlaia takip edilen yol 
Htıtav anlaşmı, bu yedi vesil ası tğer yakr;d.?-ı 

tetkik edilecek ol görülür ki Hatay'ı Türkiyeye' 
iade keyfiyeti, TÜ/ ile Suriye arasındaki hudutları 
tashih etmek yolıı 1muştur. Türkiye ile Suriye ara
sındaki hudutlar bn aonra Suriye ile Hatay arasın
daki hudutlar olm& Hudut yolu ile llatay'ı Türki-

Müstakil grup reis vekili 
Ali Rana Tarhan konuşuyor 

. Hariciye Vekilimiz. 8. Şükrü Saraçoğlu yeye almak ciheti ~ bizim tercih ettiğimiz bir cihet 

Ji.in mecliste beyanatta bulunurken olmu§tur. I ' 

Anlaşmanın 

tasdiki 

::--1 'kü 921 mukavelesini fransızlar-
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.......... "\ l lptıştık, bu mukaveleyi de fran -

• : j sıl yapıyoruz. Ve böylece huku -

F.R. ATAY 

Dün Kamutay Hatay hakkın
daki anlaşmayı tasdik etti. Bu 
mür!\sebetle muhterem Hariciye 
Vel.ı .miz Saraçoğlu ile diğer ha. 
tipi Türkiye'nin başlıca milli 
davalarından' birini halleden ve 
türklerle fransızlar arasında hiç 
bir ihtilaf bırakmıyan bu anlaş· 
ma ile, türk • fransız emekdaşlık 
ve ittifakının müstesna kıymetle
rini tebarüz ettirmişlerdir. 

Hatay meselesi, arasıra, pek 
nazik buhran saf haları arzetti. 
Buna rağmen, cümhuriyet hükü
metleri barış ve uzlaşma usulle
rinden ~yrılmaın~kta mütemadi 
bir ısrar gösterdıler. _En büyük 
mütkülat karşısında bıle, barış 
'\Te uzlaşma usull:rini~ . bir ha.k 
davasını başarmaga kaf ı gelmış 
olduğu hakkında güzel bir misal 
verilmittir. Bu hadise sabır ve 
hünerle işliyen, bütün fırsat ve 
imkanları kollamağı ve kullan . 
mağı bilen türk dipl~masisi içi~ 
yüksek bir muvaffakıyet. ~eşkıl 
eder. Biz Hatay meselesını, sul
hu kuvetlendirmek, Fransa ve 
Suriye ile emekdaşlık etm~k, ş.ar
ki Akdeniz sükun ve ernnıyetıne 
istikrar vermek için halletmek 
istiyorduk. Ne gariptir .ki bugün 
bu neticenin elde edihnış olması
na kızanlar arasında, vaktiyle bi
ze başka türlü tavsiye ve telkin
lerde bulunanlar vardır. Onla. 
rın şimdiki hiddeti türk Hatay'ın 
Türkiyeye katılmış olmasından 
değil, bu anlaşmanın, sulhçu 
devletleri hiribirine yaklaştırma
ğa, tecavüz karşısında ce~he al
ınağa hizmet etmesindendır. , 

Bir hak ve ahit davası olan 

1 Mı.ll"ı <et·ım·ız = k~nsızl~rla ~apmış olduğ.umuz l m lelerı tashıh etmekten ıbaret 

lstanbul, 30 (Telefonla) -
Savarona yatiyle Erdek'i şe
reflendiren Cümhurreisimiz 
Milli Şef İnönü yarın şeh -
rimize dönecekler ve kabo'-

: taj bayramı şenliklerine şe
: ref vereceklerdir. Milli Şefi
~ mizi karşılamak için bir pro
: gram hazırlanmıştır. . 
--······································'" 

İnönü diyorlar ki: - ------..... 

Milletimiz Halay'h 
evlatları ile 

iftihar edecektir 
İstanbul, 30 a.a. - Hatay ınecli~i _ 

. kapatılması münasebetiyle 'l''y-
nın .... ı. 

fur Sökmen tarafın~an Reısı;u:~llr 
İsmet f nönü'ne çekılen telgra a illi 
Şefimiz şu suretle mukabelede bulul\. 

muştur: 

B. Tayfur Sökmen 
Antalya mebusu 

Antakya 

H meclisinln kararı. hataylıla at ay 
(Sonu 3 üncii sayfada) 

-
Münakalat vekili geliyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Al! Çe -
tinkaya Ankaraya hareket etmış ve 
garda bir çok kimseler tarafından u _ 
ğurlanmıştır. 

Salye tahkikata 
Sa tiye 

İstanbul, 30 (Telefonla) 7.d.
1 

k 
. k f k·ı. e ı me -dosyası ehlı vu u ta tetıgp . . 

d. R bugiınterae vetılmcsı te ır. aporun . 1 . d" 
ki . B gu" de şahıt erın ın • be enıyor. u 

bi uki vaziyet hasıl oluyor ki 
bö Hatay hukukan ara yerde geç
mi1\if:ti akvam müdahaleleri ve
sai t m...... --s:ı,...,;s bu-

lun' Hududun tesbiti 

' için yapmış ol~~ğumuz bu: 
ll ın ik' ci hükmu Hatayıc . 

laşn ın D emı M h. . B p n tesbiti oırrıuştur. ah u ıttın aha ars 
dudı(Sonu 7 inci sayfada) kürsüde 
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~e~fis, de~aremini kabul etti 
~ 

fahilhe Yekili.miz su ve 
,t işin· dair izahat verdi 

• 
Aıkeri b;mın ilk müzakeresi tamamlandı 

Meclisi .. 
jU~ük Mitay'ın ' .d~~. B, ı teklifte bulunmuştur: 

erıls~ttin (llını:a b re!s.lıgınde .. _ Arkadaşlar, ruznamede Hatay'a 
Ş ıan ıztrak ahılıye Ve- ait kanunlarımız vardır. Bunlar bir-
top mış, cf söz al k . . 
kilitı\iz B. f---- ara şu (Sonu 7 ıncı sayfada) 

...---__..; 

• 

Cümhuriyetin güzel eseri 

HATAY 
111111111111111111111111111111111111111111111 

Mebuslarımız netice üzerinde takdirle durdular 

Atatürk'ün aziz hatırası minnetle anıldı 

Milli ~ef'iır isimleri şükranla lekrarlan~ı 
Hariciye Vekilimizin Hatay'ın a -

na vatanla birleşmesini temin eden la
yiha hakkındaki mühim beyanatından 
sonra muhtelif hatipler söz almışlar 
ve heyecanlı konuşmalar yapmışlar

dır. 

Evela İbrahim Diblan (Kocaeli) 
kürsüye gelmiş. bu mesut neticeyi 
beklediğimizi söyliyerek demiştir ki: 

Ebedi Şel' e minnet 
"- Bu zaferi temin eden, yaratan 

Ebedi Şef, Aclana'yı teşriflerinde: 
coşkun tezahüratla kendisini karşıh-
yan, minnet ve şükranlarını doğrudan 
doğruya büyük kurtarıcılarına sun
mağa gelen adanalı halk selinin ara -
sında çok hazin bir manzara ile karşı· 
laşmiştı: siyahlara bürünmüş bir ha
taylı kız, zencirli elleriyle siyah tül -
lerle örtülü bir türk bayrağı taşıyor. 
du. 

Türk Hatay'ın o vakitki vatiyetini 

(Sonu 8 inci sayfada) 

tasvip ediyorlar 
Nutuk Paris ve Vaşington' da 

derin akisler uyandırdı 
Londra, 30 a.a. - Bugünkü gazetelerin İngiliz hariciye nazırr· 

~~n n~tkuna tahsis ettikleri tefsirlerden çıkan umumi mana, bü . 
tun dunya devlet adamlarının tahmin ettiklPri vibi . J .ord HA1i
faks'ın dünkü nutku ile İngiliz mille- · 
tinin azmine ve fikirlerine tam suret- ft' 
te terceman olmuş bulunduğu merke- $ 
zindedir. r 

Her partiye mensup gazeteler lord 
Halifaks'ın bu nutkunu tasvip husu -
sunda müttefiktir. 

B. Çemberleyn, pazar akşamı mille -
te hitaben radyoda bir nutuk söyliye -
cektir. 

Mumaileyh, hafta tatilini dostlariy
le birlikte Lonr1ra civarında geçirecek 
tir. 

Paris'de: 

En mühim nutuklardan biri 

Faris, 30 a.a. - Havas bildiriyor: 
Fransız siyasi ve diplomatik mah . 

fileri lord Balifaks'ın dünkü nutku -
nun ingliz siyasetini tedvir eden ze . 
vatın söyledikleri nutukların en mü -
himlerinden birini teşkil ettiğini ve 
ingiliz siyasetinin prensiplerinin çok 

(Sonu .'i inrı ~:ıuhult> l 
lngiliz Hariciye Nazırı , - .. ,, ,., ' 
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Avrupada 4 hafla: 

İngiltere silohlanıyor 
fngiltere'yi terkederken bir de

mirhaneden çıkar gibi idik. Sanıyo
rum ki, İngiliz tarihinin hiç bir dev
rinde, bugünkü kadar demir dökül
memiı, demir dövülmemiıtir. Tay • 
yare adedi, ayda 1.000 i geçmekte
dir. Tezgahta İtalyan donanmasına 
olduğu gibi muadil bir donanma in
§• edilmektedir. Londra'nın park
larına kadar, yerin altı, tayyare hü
cumlarına karıı delik dqik edilmiı· 
tir. Ve Londra'nın en büyük eğlen· 
celeri, askeri mahiyettedir. Tatoo'· 
ya gittiniz mi? Bunu terceme eder· 
aeniz: her gece bir fırka askerin o• 
binlerce seyirci önünde tekrarla,.ııiı 
manevraları, gördünüz mü dpnek· 
tir. • 

Bütün bu silahlanma f aphyeti de· 
vam ede dursun, aakirı :ıngiliz, her 
günkü itini görmektedir. 

İngiliz devlet adamları sulhtan 
bahsediyorlar. Harp ıatemedikleri • 
ni söylüyorlar. Ve diplomasileri, ba· 
zan doıtlannı kızdıracak derecede 
ihtiyatlıdır. Fakat ingilizin kendisi, 
aokaktaki aciamdan tutunuz da da· 
vetinin ku.urauz cereyan etmeai için 
bir umum müdür kadar hazırlıklı 
ve dikkatli davranan lady'ye kadar, 
herkea, harbı, soğuk kanlılıkla bek· 
(emektedir. lngiliz milletinin sulh· 
da pek ümidi yoktur. 

Jngiltere'de bulunduğumuz müd· 
detçe, İngiliz • rus müzakereleri 
hakkında, halkın fikrini öğrenmek 
faydalı idi. Cu müzakerelerin müs

pet bir fr.itilde bitmesini, hemen 

herkesin arzu etmekte olr1'ğunu id
dia edebilirim. 

Eaaaen ''sulh aulh,. diye kendi
sinden ikide birde J-"haedilen ıeyin 
"aulh" ile hiç bir ,.ı~~aaı bulunma· 
dığını, gazeteci,-polıtıkacıaı, aatrcı· 
11 diplomatı ,..Keği kadını, müdrik-

' ı· k" " Jh" h tir. Herkes u ıyor ı, su ra al· 
ça ve end;.esizce teneffüs edilen bir 
havadır fçine girilip tüfek elde mü· 
dafarı yapılan bir siper değildir. 
u51.11" bir "siper"e inkılap etti mi, 
~·un belki müdafaa edilir bir tarafı 
vardır ama, sevilecek ve Üzerine tit· 
renecek bir tarafı kalmamıı demek· 
tir. Günün birinde, nasıl olaa ona 
bir tekme atılarak, harp yolu l)e da· 
hi olsa iyi'ainin ve gerçek'inin teda· 
rikine çıkılacaktır. Bunu böyle bu 
ıekilde, hangi ingilize aöylerseniz 
anlıyor. "Edebiyatı yapılan ve dip· 
lomatik manevralarla tutulan ıulh" 
un biçareliği huauaunda hiç kimse· 
nin ıüphesi yoktur. 

Uzaktan da, lngiltere'nin, silahla· 
nan bir memleket olduğu hissi ga· 
liptir. Binaenaleyh, lngiltere'yi gör· 
mek, bu huıusta, malumatımıza 
hiç bir ıey ilave etmiyor. Fakat, ln
giltere'ye ayak basmak ve orada 
dolaımakla ıunu öğrenmiı oluyor
sunuz ki, "sokaktaki adam", kendi 
hükümetinden Önce, dövüımek ka
rarını vermiıtir. Ve biliyor ki, müte
madiyen lafı geçen "sulh", çoktan 

vefat etmiıtir. lıin bir, ilanı kalını§· 
tır. 

Burhan Belge 

HAkim ve Müddeiumumiler 
arasında yeni tAyinler 

Bursa hakimliğine Uşak hakimi 
Mustafa Erdem, Ayvalık ceza hakim
liğine Bolu ceza hikimi Sedat Başer, 
İstanbul Asliye ceza reisJiğine Bursa 
hakimi Burhanettin Öğen, Bolu sulh 
hakimliğine Sivrihisar hakimi Faik 
Köstendillioğlu, Samsun sulh hakim
liğine Çorum sulh hikimi Avni Da· 
nıtkan, Siirt azalığına Alucra hakimi 
Recep Tokaöz, Eleşkirt sulh hakim • 
liğine Keskin eski hukuk hakimi Tev 
fik Bozkurt, Balıkesir müddeiumumi 
muavinliğine İalahiye miıddeiumumi
si Nail Özkan, Bulanık hakimliğine 
Mut lzaaı Naim Akdeniz, Bolu ceza 
hlkimliğine Fethiye ceza hakimi Av· 
ni İnce, Ala§ehir hukuk hakimliğine 
Bünyan hukuk bakimi Mustafa A -
kay, Çatalca müddeiumumiliğine Ak· 
saray müddeiumuimisi Necmettin Ar
vaz, Develi hukuk hakimliğine Şarki
karaağaç hakimi Lütfi Perker, İstan
bul balığına Gümüşane müddeiumu· 
misi Sıdkı Berk, Açık olan Temyiz 
Mahkemesi azalığına İstanbul hakim
lerinden Atıf Onan, Nallıhan hakimli 
ğine Kastamonu m üddei umumi mua· 
vini Mesut Seyhun, Kırşehir sulh hfi. 
kimliğine Fethiye miıddeiumumisi 
Zühtü Özalp, Sivas azalığına Dinar 
hukuk hakimi Ali Noyan, Muş aza
lıtına Develi hukuk Mkimi Arif Kar· 
tın, Tefenni sorgu hakimliğine terfi
an o yer sorgu hakimi Celalettin Kan, 
Tekirdağ sorgu hakimliğine Kayıeri 
sorgu hakimi Fut Aker, Gürün sorgu 
hakimliğine Kangal sorgu hakimı 
Avni Güral, Palo müddeiumumi mu-

avinliğine hakim namzedi Ömer Fa· 
ruk Uluğ, Ağrı hakim muavinliğine 

hakim namzedi Emin Akyüz, Mardin 
hakim muavinliğne hakim namzedi 
Hiıseyin Baykara, Bayazıt müddeiu . 
mumi muavinliğine hakim namzedi 
Şahap Hüsnü Gürsel, Bulanık müd . 
deiumumi muavinliğine hakim nam
zedi İsmail Okay, Savur müddeiumu
mi muavinliğine hakim namzedi Ne
cip Asım Veskeervat, Şebinkarahisar 
ba muavinliğine hakim namzedi Şev
ket Türe, Çemişkezek müddeiumumi 
muavinliğine hakim namzedi Emin 
Selçuk, Iğdır müddeiumumi muavin
liğine hakim namzedi Necip Karcı, 
Arapkir müddeiumumi muavinliğine 
hakim namzedi İbrahim Gören, Van 
hakim muavinliğine bakim namzedi 
Yakup Çukuroğlu, Diyarbakır müd · 
deiumumi muvainliğine hakim nam · 
zedi Muıtafa Saygın, Kiğı müddeiu · 
mumi muavinliğine hakim namzedi 
Sami Öztek, Malazgirt hakim mua · 
vinliğine hakim namzedi Ahmet Cev
det Unel, Bitliı hakim muavinliğine 
h~kim namzedi Safi Tulum, Siirt 
muddeiumumi muavinliğine hakim 
namzedi Şinaai Akgönenç, Şavşat 

müddeiumumi muavinliğine hakim 
namzedi Müslim Gökgöl, Hınıs müd
deiumumi muavinliğine hakim nam. 
zedi Kimiran Güralp, Muş aza mua
vinliline hlkim namzedi İsmail Ay
g-n, Tercan 10rgu hlkimliğine hakim 
namzedi İbrahim Erin, Nusaybin müd 
deiumumi muavinliğine hakim namze 
di Ahmet Salih Çebi, Bitlis hakim 

hakim muavinliğine hakim namzedi 
Kadir Tümer, Baskil hakim muavin
liğine hakim namzedi Rıdvan Aka -
gün, Ağrı aza muavinliğine hakim 
namzedi İsmail Delikurt, Bitlis sor
gu hakimliğine hakim namzedi Lut
fi Önerbaş, Ardahan müddeiumumi 
muavinliğine hakim namzedi Tahsin 
Uysal, Çapakçur müddeiumumi mua
vinliğine hakim namzedi Murat Ke
rim Yangaçoğlu, Cizre sorgu hakim
liğine hakim namzedi Osman Talu, 
Ağrı sorgu hakimliğine hakim nam· 
zedi Ercüment Damalı, Erciş sorgu 
hakimliğine hakim namzedi Kazım 
Ökmen, Ovacık hakim muavinliğine 
hakim namzedi Nazif Erıüleç, Çer -
mik müddeiumumi muavinliğine ha -
kim namzedi Mehmet Artun, Midyat 
sorgu hakimliğine hakim namzedi 
Ahmet Hikmet Gönen, İspir müddei
umumi muavinliğine hakim namzedi 
Kamil Okay, Tortum müddeiumumi 
muavinliğine hakim namzedi Selami 
Yüksel, Refahiye müddeiumumi mu
avinliğine hakim namzedi Osman Çe
tindal, Kelkit müddeiumumi muavin
liğine hakim namzedi İbrahim· Hakkı, 
Muş hakim muavinliğine hakim nam
zedi Salih Zeki Demirer, Mazgirt ha
kim muavinliğine hakim namzedi Ne
zihi Orhonsoy, Sarıkamış sorgu ha. 
kimHiine hakim namzedi Fethi Alp
ergin, Çermik sorgu hakimliğine ha· 
kim namzedi Ramiz Emre, Kiğı sorgu 
hakimliğine hakim namzedi Kemal 
Alagöl, Kemah sorgu hakimliğine ha
kim namzedi İhsan Yücel, Poshof hft. 
kim muavinliğine hakim namzedi Fu
a~ ~rdoğan, Muş hakim muavinliğine 
bakım namzedi Mesut Dolu Siirt hi
kim muavinliğine hakim namzedi Zi-

Bizim içki düşmanlarının ku
lakları çınlasın, lngiltere parla
mentosunun en güzel saz söyliyen 
azasından Leydi Astor, geçenlerde 
tütün ve sigara aleyhinde müthiş 
bir nutuk söylemiş. JJu nutuk, tü
tünün yasak edilmesini değil, fa
kat, hiç olmazsa, üzerine ağır ver
giler konulmasını, böylece gençli, 
ihtiyarlı, kadınlı, erkekli birçok 
vatandaşların §U tütün tiryakiliği 
derdinden kurtarılmasını istiyordu. 

Tutün.. . Şu bol bol dumanı çı
kan, yer yuzünde Tazumsuz yere şu 
kadar para harcanmasına ve kaza
nılmasına sebep olan, osmanlı padi· 
şah/arına yasak edip halka zulmet· 
meğe vesile veren tütün ki, eski bir 
şairimizin kavlince "burundan ge· 
len bir zevk" tir: 

Ben duhan içtim deyu mecliste lif 
etmem. hele 

Neyleyim ol zevki kim filha burnum· 
dan ıele. 

••• 
Yaılı bir tanıdığını vardı. tiryaki 

idi: farla sigara içerdi. Arada bir 
kMdisine: 

- Elendi bazretlerı, bu kadarı 

...................................... , 
/ ıAınün peıinden 

..................................................... 
Dinamizm 

Sivas - Erzurum hattına ilk çelik 
ray döıenmesinin bugün altıncı yıl
dönümündeyiz. 

Anadolu'nun ikinci ve aaıl fet
hini yapan temeller arasında bu de
miryolu da bulunuyor. Kağnıların 
ve yaylıların peıinde ömür harcıyan 
nesiller kadar lokomotifin değerini 
bilenler var mıdır? .. Cümhuriyet on 
altı yaıına girerken, 29 ilk teırin 
939 da, Erzurum'dan duyulacak o· 
lan düdük sesi önünde tarih, Kema· 
Hat enerjiye selam duracaktır. 

Atatürk'e, demiryolu Yahıihan'a 
vardığı haber verildiği zaman, 

"- Bizim için baılamak bitir
mektir!" demi§ti. Yüz kilometreyi 
bulmıyan bu inıanın manevi varlı
ğında Türkiye'nin çelik ağlarla ö • 
rülmesini ıelamlayınız ! Eğer demir
yol politikamızı klasik ve maliyeci 
nazariyeleriyle halletmeye kalksay
dık, Sivas bizim için bir baıka kıta 
toprağı olarak kalacaktı. 

Bütün inkılap hareketlerini; Tür
kiye'nin maddi manevi cihazlanma· 
aını; hep bu miyarla ölçelim: üstün
de dinamizm damgası olmıyan it 
yüzde yüz bizim değildir. Kuru ek
mek bahaıına sattığımız türk pamu
ğundan, derisi makine bezine hasret 
çeken köyJüyc, her §eyi bizim giye
ceği hediye eden tesisleri, hangi ku· 
vet yaratmııtır? Yaratmak tabiri, 
en çok buraya yakı§ır: biz fabrika • 
)arımızı, yekunu ancak daha zaruri 
ihtiyaçları kartılıyabilecek dar bir 
bütçeye yük olmadan kurduk, onu 
iıletecek olan milli kabiliyet ve kud-
rete güvendik. Bac'alarımız bir ta • 
raftan Türkiye'ye iktısadi istiklali 
tam olarak verirken, aaıl büyük bir 
zafer daha ba§ardı: tereddüdü, kla
sik maliyeciliği, yabancı hayranlı. 

ğını yıktık, onun yerine milli'yi koy
duk: Çalıf, ııüuen, baıarırsınl dö. 
vizi içinde, Kema1izm ideolojisi 
yatar. 

Bütün davamız, milli vicadnı da.i
ma bu taze ruhla ayakta ve uyanık 
tutmaktır. On beı yılın her eseri biz. 
ce mukaddestir. Görüılerimiz ve 
telakkilerimiz değitmedikçe bu 
kudıiyet değerinden asla kaybet
mez. Biz ki onlara başından sonuna 
kadar, zerresine kadar bağlı kalına
yı namus ve hayat borcu sayarız. 

Kutay 

iıe baıladığım bildirmiyen 

vergi mükellefleri 
Bir takvim yılı içinde işe baılayıp 

da aynı yıl içinde işini terkettiği hal
de ne işe başladığını, ne de terketti
ğini kanuni müddetler isinde bildirmi· 
yen kazanç vergisi mükelleflerinin 
bu faaliyet müddetlerine ait vergile
rine yüzde 15 zam yapılacaktır. 

ÇAGRI 

• 

istimlak edilecek 
hususi ormanlar . 

İstimlak edilen ve edilece~ olan 
hususi ormanların vergi kıymetleri 

ve istimlak bedelleri hakkında hususi 
idareler tarafından yanlış kayıt ve 
malfimat verilmesi yüztınden istimlak 
işlerinin içinden çıkılmaz bir hale 
geldiği, orman idarelerinin vaki talep 
leri üzerine vergi kayıtlariyle biiaha· 
re orman sahiplerine ita edilen aynı 
ormanlara ait kayıtların biribirine 
mübayin bulunması dolayısiyle alaka· 
lıların mahkemelere ve devlet §lirası
na müracaat etmeğe başladıkları an
laşılmıştır. 

Maliye vekaleti bu vaziyete bir son 
vermek üzere alakalılara tavzih yollu 
bir tamim yollıyarak bu emre aykırı 
hareket eden memurlar hakkında ka
nuni takibat yapılacağını bildirmiş· 

tir. 

Dedeağa~f a f oplanacak 
Türk - Yunan Komisyonu 

Pityon (Kuleliburgaz) ile hududu
muz arasında Meriç üzerinde yapıla
cak müşterek köprü için Dedeağaç'ta 
toplanacak olan Türk - Yunan muhte· 
lit komisyonuna Nafıa Vekaletinden 
başmüşavir Namık Kiper'in reisliğin
de, Salahi Demirbilek, Zühtü Yiğit
kan ve albay Ferit iştirak edecekler
dir. Komisyon önümüzdeki günlerde 
toplanacaktır. 

lğd1r pamuk tarım 
kooperatifi 173.500 

liro kôr yaptı 
;ğdır,~O a.a. - Iğdır pamuk tarımı 

satış kooperatifler birliği umumi he
yeti bugün toplanmış ve ruznamesin
deki maddeleri müzakere ederek 173 
bin 500 lira kar gösteren bilançolar 
ve diğer maddeler, ortaklarının alkış
ları arasında kabul edilmi§tir. 

Bu iyi netice Iğdır'daki 500 pamuk 
müstahsilinin ve türk köylüsünün yü
zünü güldürmüş ve köylümüzün kal
kınmasına hizmet etmiştir. 
Umuıni heyet, bu bli~k kir karıı

sında kendi arzulariyle kaza orta oku
lunun bazı ihtiyaçlarını temin için 
karlarından 4000 liranın teberrüünü 
de alkışlarla kabul ederek memleket 
irfanına da hizmet etmişlerdir. 

Celscııin ıonlarında mümessillerin 
teklifiyle, sayın Başvekil Dr. Refik 
Saydam'a, parti genel sekreterliğine, 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin'e teşek · 
kür telgrafları çekilmesi de ittifakla 
karar altına alınmı§tır. 

Vadesi ge!en hazine tahvilleri 
31.5.1939 tarihinde vadesi hulfıl e

den % S faizli 1932 hazine tahvilleri
nin 7 numaralı, % 2 faizli 1932 hazine 
tah~illerinin 7 numaralı, mülga ıeyri
sehin idaresi borçları için çıkarılan 
% 5 faizli hazine tahvillerinin 6 nu -
maralı, % S faizli 1934 hazine tahvil
lerinin S numaralı, Yurtluk Ocaklık 
tahvillerinin 4 numaralı, % 5 faizli 
1938 hazine tahvillerinin 1 numaralı 
kuponları Türkiye Cümhuriyet Mer
keı bankasiyle İş Bankası ıubeleri
nin tnüesses bulunmadığı mahallerde 
rnalsandıklarınca ödenmiye ba§lanıl· 
ınıŞtır. -

Kıymakamlar arasmda 

Dün Naıillide sıcak 

39 dereceye ~ıkfl 
Dün şehrimizde hava oğleye kadar 

açık, sonraları az bulutlu geçmiş, rüı. 
gar şimalden saniyede 2 metre kadar 
hızla esmiştir. Günün en yüksek s:
caklığı 31 dereceYce kadar yükselmiı
tir. Yurtta K:ır:ınro.ni, lcıyılarında te 
-r,rat<ya~aa hava bulutlu, doğu Anado· 
Juda çok bulutlu, Ege'de mevzii o· 
rajlı, diğer yerlerde açık geçmi§tir-
24 saat içinde orajların karemetrtye 
bıraktıkları su miktarları Ankarrda 
40, Simavda 15, Kastamonuda 2, San· 
dıklıda ı kilogramdır. Rüzgarlar Ak· 
deniz sahillerinde cenubu garbkJen, 
diğer yerlerde ekseriyetle şimal isti
kametinden ~aniyede en çok U !hetre 
kadar hızla esmiştir. Yüksek sıc~khk· 
lar, Edirnede 30, Antalyada 33, Ada. 
nada 35, İzmirde 36, Diyarbakırda 38, 
N~.,tııide 39 derecedir. 

Açık olan İpsala kaymakamlığına 
Trakya umuıni müfettişliği evrak mü
dürü Hamdi Sônnıezin, Meriç kayma
kaınlığına staj ınüddetini ikmal eden 
siyasal bilgiler okulu mezunlarından 
Dikmen nahiyesi müıiüril Ahmet Ak· 
bilin, Şarkışla kaymakamlığına hu· 
kuk mezunu ve emniyet umum müdür 
lUğü memurlarından Muhterem Vefa 
Rönünün, Ennenak kaymakamlığına 
hukuk mezunlarından Karııyaka na
hiyesi müdürü İbrahim N;ıh; :CO---tr .. 
run, Beypazarı kayma'kmnhğına veka-

-
İzmir'de şiddetli 

let emrinde bulunan Şarki Karaağaç 
kaymakamı Bedii Güven'in naklen ve 
yeniden tayini kararlatmııtır. -

Tırtalsız kırkparalar 

tedavülden kalkıyor 
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G. Saray • G. Birllği 
Güneı - Harbiye 

Bugün Anka!agücü sahasmda 
kupa ma(lan yapıyorlar 

Bugün saat 15.15 te Harbiye ve 
Güneş takımları Ankaragücü sahasın
da milli küme dışınd*i kulüpler i. 
çin tertip edilen müsabakaları yapa
caklardır. 

Bunu takiben de Gençlerbirliği • 
Galatasaray kulüpleri karşılaşacaklar
dır. Birinci müsabaka her ne kadar 
harbiyelilerin galibiyetleriyle netice· 
leneceği tahmin ediliyorsa da Galata· 
sarayı oldukça büyük bir gol farkiy
le yenen güneşlilerin bu maç neticesi
ni değiştirecek bir vaziyet ihdas et· 
meleri de beklenebilir. İkinci maç da 
oldukça enteresandır. Çünkü, Gala 3. 

sarayın, hükmen mağlQbiyeti kabul 
ederek takımını İstanbul Galatasara· 
yından aldığı oyuncularla takviye e
deceği söylenm~ktedir. Bu takdirde 
müsabaka çetin olacaktır. 

Bugünkü müsabakalar aynı zaman
da, bu maçlar için ortaya konulan ku· 
payı kazanacak takımı da tayin ede· 
cektir. 

Karadeniz havuzunda 

Bu pazar halkevl 
müsabakaları var 

Su sporları Ajanlığından: 

2 temmu·z pazar günü yapılacak 

Halkevi müsabakalarına hazırlık ol
mak üzere hazırlanan yüzme yarış

larına 2 temmuz pazar günü saat 14.30 

da başlanılacaktır. 

Bu müsabakalara mektebinden mü

saade alan talebeler de girebilecek

lerdir. Hakemler: karar hakemi Ajan. 
.DiaMlni · Yekt;:ı J.W~ali l<'-·- 7i. 

ya Oıan. 
Yapılacak müsabaka nevileri: 

1 - 100 metre ıerbest, 2 - 100 met• 
re ıırtilstU. 3 - 200 metre lcurbafala· 
ma, 4 - 400 metre serbest, s - Atla· 
malar, 6 - Türk bayrak yarııı. 

Atletizm müsabakala11 
Bugün 19 mayıs stadyomunun an

trenman sahasında saat 18 de atletizm 
bölge birinciliklerinin ikinci kısmına 
devam edilecektir. Bugünkü müsaba
kaların programı şudur: 

Uzun atlama, 1500 metre orta mu
kavemet koşusu, disk atına. 

afıa ün saat 9,5 :: lar başladı 

Maliye Veklleti gilmüı yirmi beş 
kuruşluklarla karışmakta olan nikel 
tırtılsız kırk paralıkların tedricen 
tedavülden kaldırılmasını kararlaştır· 
mıştır. Maliye vekaleti tırtılsu 40 
paratıkların malsandıklarına geldik -
çe yeniden tedavüle çıkarılmıyarak 
darphaneye gönderilmeaini yakında 
alakalılara bildirecektir. 

Müsabakaların sonu yarın alınacak 
tır. 

ta toplanacaktır. 
* Maliye encümeni bugün sat 10 da 

toplanacaktır. 

* Adliye encümeni bugün saat 11 
detoplanacaktır. 

ya Diril, Ardahan sorgu hakimliğine 
hakim namzedi Mahmut Esat Taluy, 
Siirt hakim muavinliğine hukuk me· 
zunlarından Mehmet Zeki Dirik,. Si
irt hakim muavinliğine ceza ve tevkif 
evleri umum müdürlüğü mümeyyizi 
Bahattin Akel naklen tayin olunmuş· 
lardır. 

zarar verir, içmeseniz! diyenlere 
bir kafiyeden kuvet alarak şu ceva
bı verirdi: 

- Dokunmayınız: dünyada du
man, ahrette ı'man! 

••• 
Bir İngiliz mebusuna şiddetli 

bir nutuk mevzuu olan tütün bizim 
halk ıairlerine de ı'lham vermemiş 
değildir. 

El için yanma nara 
Yak çubufunu, keyfini ara. 

onların beyitlerinden birlsidir. 
Kıvrak bir Anadolu havasının 

güftesı'ndeki §U beyti de hatırlar
sınız: 

Ciraramın dumanı, 
Yoktur Ylrın imanı, 

••• 
Fakat ne dersenız deyiniz, bu 

İzrnir, 30 a.a. - lzmirde birkaç 
gündenberi hayli zamandır görülme . 
miş bir •ıcak hüküm ıürmektedir. E
sen şiddetl\ 1imal rüzgarları bu sıcak
lığı tadil etintk şöyle dursun geçtiği 
dağların kızgın •teşini ôe şel1re yay
makta ve bir cehennem harareti ya
ratmaktadır. 

Dün bilhassa çok sıcak olmu§ ter. 
mometre saat 14 de 36 yı göstermiı
tir. İş sahipleri dairelere llğramımış
lardır. Bunaltıcı sıcaklar tltında do
laşanlar da ~deta baygın bir hal gös
teriyorlardı. 

keyif verici otu bütün dünyaya ta· 
nıtmakla onun mucidi yahut kaşi
fi o~an. Nı'ko büyük bfr fena/ıJc ı'ş
lemıştır. Her tiryakinin, enirıde 

sonunda, hali dumandır. Ben bu .sa
tırları yazırken koridorda tirya'lı:.i. 

bir dostumuz fen• halde öksüriJ. 

yor ve Leydı' .ıfstor'a hale veriyor! 

7', J. 

Hat ay M eclia! 

Evelki •Ün Hatay ınillet nıec
lisi reiai, ıöylediii bir nutuktan 
aonra "ıimdi 119eclPi kapıyol'Ullltt 
dedi ve dakikalarca alkıtlandı. 

Aynı reiı, ilk defa "meclisi •· 
çıyorum,, dediii saman da, ıiiP· 
heais, alkıtlannııttı. 

Bazan öyle nıinilı ve belacatli 

hidiaeler olur ki zahirde ....... 

Sıhat Müfettitliii 
Dördüncü umumi müfettişlik sıhi 

müşaviri Dr. B. Faik Yargıcı ikinci 
sınıf ııhat ve içtimai muavenet mü • 
fettitliğine tayin edilmiştr. 

n., ticaret reiı muavinliği 

Ticaret Vekaleti dış ticaret daire· 
si reiı muavinliğine Londra ticaret 
atatenıiz B. Suphi Ziya Özbeykan ta
yin edilmiştir. 

larj biribirine zıt ohn kelimeleri 

bile aynı manaya getirir; onlarla 
ahlı teıiri yapar. 

Bu iki nutuktaki "açmak ve 
' " \apamak" mastarlarının aynı 
lali.nayı ifade etmesi de öyle ol
bıuıtur. 

Hatay millet meclisi, bana bir 
istiklal ve kurtuluı seferine çıkan· 
ların bir bekleme salonu gibi gel· 

rniıti. Burası açılmalı idi; açıldı 

ve ana vatanın kucaiına kayıtaız, 

ıartaız atılrnak için kapanmalı i· 
di; kapandı. 

"Türle vatanı bölünnıez bir bü· 
tündür,,. 

~aval~.!'!ralar ! 
Bazan en lüaumlu f~ylere ve· 

~ecek para bulamıyan insanlar, 
1'a~an da ne lü~auz, ne müna
aebet&iz teflere ne kadar para 
harcarlar? 

Meaela 111 •lnda çifnenen çik
let~ 11e manası, ile faydası var? 
c:liyecefuiniz. Faltat Amerika'da 
bir aen~ 100 lllil:ron dolarlık 
tild•t . ı 

Fuar komitesi toplandı 
İzmir, 30 a.a. - Fuar komitesi dün 

belediye reiıinin başkanlığında topla
narak Fuar sahasındaki pavyonların 
inşaatının tesrii ve muhtelif ameliya· 
tın tamamlanması için kararlar almıı 
tır. 

Tavzih 
Bazı ltaanbul ıazetelerindeır, 

Tophanedeki F ord müe11eıeıi 
tarafından satılmıt bir kııım mal 
ların Gümrükten çıkarılmaların· 
da bir takım yolıuzluklar oldu • 
ğundan bahıeden neıriyat gö • 
rülmüttür. 

. Anbarlarını temizlemek gaye
ııyle yukarda ıözü geçen müea· 
ıeıece, 1929 • 31 omdel otomobil 
ve ~~yonlarma ait parçalarla, 
kalorıf er ocak külü, bot damaca. 
nalar, tahta sandıklar dete ve . . ' 
saıremn satılığa çıkarıdığı doi. 
rudur. F ord müeaseaesince hiç 
bir ticari kıymeti olmıyan bu et
ya, mahalli bir firmaya transit 
ve ıümrüğü alıcıya ait olmak ü
zere topyekun tonu pek cüz'i bir 
bedel ile ıatılınııtı. Alıcı da ken· 
di gümrük komisyoncuları vası· 
taıiyle ve Gümrük memurlarının 
mürakabeai altında gümrük mu
amelelerinin ifasını deruhte et -
mitti. 

Bu muamelenin ifasında her
hangi bir yolsuzluk olmuısa, bu. 
nun ne F ord müeııesea.i ne de 0 

ınüesaesenin herhangi bir mü1• 

tahdemiyle alakası yoktur. 
Ford Motor Conıpany F.vports 
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DIŞ POLiTiKA ....................................................... 

:mrivakiler politikasının 
günü geçti 

Öyle zamanlarda yaııyoruz ki 
ıarp vaziyetini sulh vaziyetinden 
yırmak gittikçe zorlatmaktadır. 
)toriter devletlerin takip ettikleri 

a abiye, büyük harp gibi bir umumi 
11Ücadeleye mahal vermeksizin, ga· 
·elerini elde etmektir. Filhakika 
ıu, Avuslurya'da, Çekoılovakya'da, 
~rnavutluk'ta ve Mançurya'da mu· 

ve 
•affakiyetle tatbik cdilmiıtir. fa

ın-
tat bu tecavüz politikasının inkita· i. 

a- ı, beynelmilel münasebetleri anarıi 
çine atmııtır.O derece ki harp dev• 
·inde mi yokıa ıulh devrinde mi bu· 
unduğumuzu anlamak kolay de· 
cildir. Belki de sulhten harbe inti· 
tal, o kadar yavaı ve tedrici olacak· 
ır ki, farkma bile varrlmıyacaktır. 

Eıaıen bugün uzak ıarkta biri 
;in'e karşı, dijeri de aovyetlere kar· 
ıı Glmak üzere, Japonya iki harbe 
>atlamıt bulunuyor. Almanya ve 
ltalyl\ ile bazı Avrupa devletleri a· 
·aıınJaki münasebetler normal ol· 
naktan uzaktır. Şimdi de Alman· 
ra'nın Dnazig'e kartı yeni bir darbe 

e lazırlamakta olduiu haber verili· 
ror. 

k 

Ü• 

k· 
n. 

Danziı'e kartı hazırlanmakta o
lan bu darbenin planı tudur: bir 
:nüddettenberi almanlar Danzig 
tehrine silah ve harp malzemesi 
ıevketmektedirler. Bu hazırlık ta· 
rnamlandıktan sonra Danzig halkı 
raımdan gönüllü kıtaları kayde· 

dilmekte ve Almanya'dan ıüya 
"sporcu,, ve "turiıt" olarak Danzi
g•e giden zabitler bu kıtalarm ku· 
ınandasmı ellerine almaktadırlar. 
Hedef Danziı tehrinin içinden f et· 
hi ve Almanya'ya ilhakıdır. Filha· 
lika almanlann iddialarına göre, 
eğer Danzig ayanı böyle bir karar 
verecek olursa, Polonya buna mani 
olmak için har-ekete geçtiği takdir· 
de .. mütecaviz" vaziyetine diifece
iinden lngiltere Polonya'ya yar
dım etmek mecburiyetinde kalmı
yacaktır. 

Almanya'nın çok tehlikeli bir o
yun oynamakta olduiuna tiiphe 
yoktur. Çünkü bir defa Polonya, 
Danzig üzerindeki haklarını sillh

'• Ja mn.ı .. ı... etin•~ liarar Yerm!J 
'bulunuyor. İkincisi, Polonya, hayatı 
addettiii menfaatleri ufnmda aill· 

--fha aanlır ıanlmaz, lngiltere ve 
t• f ransa, haklı olup olmadıimı arq • 
a· tırmakıızm Polonya'nm yardımına 
a· koıacaklardır. Bu da bir Avrupa ve 

tüpheıiz dünya harbinin baılanırıcı 
olabilir. Almanya, lngiltere tarafın· 
dan Polonya'ya kart1 ıiriıilen taah-

n· 
m 

n 
a-
n 

ıı 

hütlerin çok genit ve kalegortk ut• 
duğunu nazarıitibara almalıdır. ln
giltere yalnız Polon,.a'nm mülki ta· 
mamlığmı ıaranti etmekle kalnıı
yor; Polonya, hayati menfaatleri
nin korunnıa11 için silaha ıanlmak 
mecburiyetini hiauttiii takdirde 
lngiltere bu devlete ayrdnnmı va· 
dediyor. Bir devletin diier devlete 
kartı bu derece geni• taahhüde ıi· 
rittiği tarihte nadir ıörülmiiftür. 

Fakat lngiltere'yi bu yola aevke· 
den Almanya'dır. Acaba lngiltere 
Polonya'ya kartı giriıtiği bu taah· 
hüdü ifa edecek midir? Bu noktada 
~heye düımek asla caiz değildir. 
lngiltere'nin Çeko.lovakya'yı, A
vuıturya'yı ve Amavutluju müda
faa etmediiinden bahaecliliyor. O 
vaziyetlerle Polonya vaziyeti ara
sında münasebet yoktur. lnıiltere'· 
nin o devletlere k&r11 ıiritmiı bir 
taahhüdü yoktu. Halbuki Polonya'· 
ya kartı girittiii taahhüt sarihtir. 
Eier lngiltere bu derece kateıorik 
bir taahhüdü ifa etmezse, bundan 
böyle biç bir devletin sözüne itimat 
etmiyeceğini ve Almanya için Hin· 
distan'a kadar yolun açılacaiını 
bildiii ıçın Polonya'yı korumak 

\ mecburiyetindedir. Bu tartlar al· 
tında umumi kanııkbğa mahal ver· 
miyecek mevzii emrivakiler politi· 
kaaınm artık siinü seçtiii iddia •· 
dilebilir. Almanya iki tık karpam
dadır: ya davasını ıulh ve müaake
re yolu ile halletmeli, yahut da A•· 
rupa harbini göze almalıdır. Ve i
kinci ııkkı tercih ettiği takdirde bü
yük harpten dah11. kati bir hezimete 
uiramaıı mukadderdir. 

• 
A. Ş. ESMER 

Bir kadın 183 km. lik 
yere yüzerek gidecek 
Kopenhag, 30 a.a. - Danimarkalı ka 

dın yüzme ıampiyonu 21 yaıında Jen
ly Kammersgard dün Kattegat kanalı 
tarikiyle Jutland'da ve 133 kilometre 
mesafede kain Grena mevkiine yüze • 

o rek gitmek üzere denize atlamııtır. 
a- Genç kadın, yüzme mesafe dünya 

rekorunu kırmak tuavvurundadır. 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ· 
Şanghay alman tic•el 

odasının yılhk rapor1nda 
-... ..... -... ........ ----....----~--~----

Japonların Çin'i istilôsı 

_şiddetle tenkid ediliyor 
Bertin, 30 a.a. - "Japon istilisı 

Çin'in salim tekamülünd sekteye uğ 
ratmııtır,, Şanghay alman ticaret o -
dasının bugün neşredilen senelik ra • 
poru yukarıdaki ibare ile ba11aıııak • 
tadır. 

Bu rapor, japonların Çin8eki faa -
liyetlerini şiddetle tenkld etmektedir. 
İktisadi bakımdan pek az netiyce elde 

Tiençin hakkındaki görüşmeler 

kararsız bir hava ·içinde başlarken 

26 Japon harp gemisi 
Fuçeu önünde toplandı 

Şanghay, 30 a.a. - Grauhopper adındaki İngiliz topçekeri bir 
müfreze bahriye askeri, İngiliz tebaasının hayat ve mallarını hi
maye makıadiyle Tiençin' de karaya çıkmıştır. 

Fransız nazırlar 
Tiençin meselesi 

hallolunabilecek mi? 
Tokyo, 30 a.a. - Bir taraftan Ti-

edilıni§tir. Şimali ve ınerkezi Çinin 
işgal altında bulunan arazisi, muııta • encrin hadisesinin hallı için Tokyo da 

k . mecıı·sı' toplanıyor müzakerelerin açılması gerginliği bir riyeti haiz mınta alara taksim editınış 
olup güya Çin memurlarına idare et _ miktar izale etmiş gibi gozükürken 
tiriliyormuş gibi gösterilmektedir. Paris, 30 a.a. - Nazırlar meclisinin diğer taraftan, askeri mahtiller ile ga 
Japonyanın Çine hululü, hiç mesabe yarınki toplantısında bilha11a siyaset zetelerin bir kısmı uzlaşma kabul et -
sindedir. lktisadiyatın normal bir ıu- meseleleri görüşülecektir. mez vaziyetlerini gittikçe arttırmak· 
rette itlemesi artık mevzuu bahsola · B. Bonne, Moskova görUşmelerini tadır. 
maz. anlatacak ve B Strang'ın B. Molo . Ordu namına söz söylemeğe salahi-

lmar plinları, ancak kağıt üzerinde tofa verdiği tekliflerin Moskovada yetli bir zat, Japon Tavmis gazetesi -
mevcuttu. yaptığı tesirleri bildirecektir. ne şu beyanatta bulunmuştur: 

Japonlar, mUtehassıs Çin ricalinin Uzak şark vaziyeti de nazırların ya "Tiençin hadisesi halledilmez bir 
itbirJifini temin edememişlerdir. rınki görüşmelerinin mevzularından hal alırsa, Çin'de Tiençin hadisesine 

Bu esnada mukavemet kabiliyet -1e birini teşkil edecektir. müşabih bir seri hadis~ çıkabilir ve e· 
zihniyetleri masun kalmış olan çinli • Bundan başka bazı mali ve iktisadi ğer İngiltere japonya'va karşı gayri· 
ler, ırklarının irsi meziyetleriyle faa· kararnameler de reiıicümhurun imza- dostane hareket hattını değiştirmez, 
liyetlerine devam etmektedirler. sına arzolunacaktır. uzak tarktaki siyasetinin hatlarını ka-
~---------------------- bul etmez ve heyeti umumiyesi ile ja· 

On üç saat devam 
uzun bir celseden 

eden 
sonra 

Bitaraflık kanununun tadili 

hakkındaki görüşmeler geri kaldı 
Vaıin,ton, 30 a.a. - Bitaraflık kanunu projesinin reye konul· 

maıı huıuıu, dün aktam on üç ıaatlik bir celıeden sonra tehir 
edilmittir. Bugün reye müracaat edilmeıi muhtemeldir. 

Mümessiller meclisi, hUkümet na • r== 
mına B. Bloom tarafından tevdi edil • ı ı-~""' .. ---
miı olan ve muhariplere gönderilecek K Ut U K O 1 S 
••llha .... -nı.immata ambargo vuına _ _ __ _ 

HABERLER 
ve reisic:ümhura ecnebi milletler ara- ________ _, 

11nda harp halinin mevcud olduğunu 
ilin etmek hakkının bahtedilmeıine 
müteallik bulunan projeyi kabule dl
vet edilmiı idi. Dün iki temayül gö • 

X Vaqova - Gazeteler, B. Göring· 
in yakında Memel'i ziyaret edec:elini 
haber "Vermektedirler. 

pon hareketine muzaharet eylemezse, 
Tiençin hadisesi de ne mahallinde, ne 
de Tokyo'da katiyen hallolunamaz.,, 

B. Arita görüımelere istirak 
etmiyecek 

Asabi gazetesine göre, hariciye na· 
zırı Arita Tiençin görüsmelerine işti· 
rak etmiyecektir. Bu görüşmelere 

Çin'de Japonya'nnı fevkalade murah
hası tayin edilmek üzere olan Soto· 
matsa iştirak edecektir. 

Bütün gazeteler, görüşmelerin yal
nız mevzii Tiençin meselesine değil, 
lngiltere'nin Çin'deki umumi siyase • 
tine taalluk edeceğini yazıyorlar. 

Şanghay'a tayin eJilen yeni 
japon elçiıi 

Tokyo, 30 a.a. - Nazırlar meclisi, 
tiu aabahki toplantısında, halen Hain· 
gking büyük elçiliği mUsteşarı bulu· 
nan B. Sotomatu'yu elçilik unvaniyle 
Şanghay'a tayin etmi§tir. 

rülmüıtür : 
ı - Her ne bahsına oluraa olsun A

merikanın muhtemel bir harbe sirm• -

X Va§ington - Kongre, bugün hi· 
tama eren malt ·aene içinde bir rekor 
tetkil eden ıı m11yar 400 muyon da- Yunan veliahdinin ylldönümü 
tar miktarında kredi kabul etmiıtir. 

sine mini olmak teaıayUIU, 
2 - Totaliter devletlerle ihtilif a 

düşmeleri halinde demokrasilere im • 
kan dairesinde yardımda bulunulması 
nı istihdaf ~den temayül. 

Hükümet mahafili, Bloom projesi -
nin kabul edileceğini ilmid etmekte • 
dir. 
Bir mücaJele olacağı •anılıyor 
Harp esnasında muharip memleket: 

!ere Amerika emtiası nakleden ecnebı 
ticaret vapurlarının sigorta edilmesi 
teklifine karşı mümessiller ve ayan 
meclislerinde bir milcadele vukua ge • 
leceği haber verilmektedir. 

İyi malQmat almakta olan mahfiller, 
bitaraflık kanununun harp esnasında 
esliha ve mühimmata ambargo konul
ması maddesin=n ortadan kaldırılması 
ıuretindeki tadil teklifinin müme11il
ler meclisince kabul edileceği zanno • 
lunmaktadır. istilzam etmekte olduğu 
muhtıralara rağmen Amerika hükümc 
ti ve meclis ekseriyeti bundan böyle 
bir harbe mani olacak tek siyasetin a
zimkfi.rlık siyaseti olduğu mütaleasın· 
dadırlar, 

ReJJeJilen bir telrlil 

Vaıington, 30 a.a. - Mümeaailler 
meclisi, bitaraflık kanununu tamamiy 
le ortadan kaldırmak hakkındaki Al • 
len teklifini 68 reye kartı 195 reyle 
reddetmiştir. 

Kudüs'te gene bir 

bomba patladı 
Kudüs, 30 a.a. - Kudüsün ınerkez 

piyasa mahallesinde bir tedhiıçi hidi· 
aeıi vukua gelmit ve bir yahud itak • 
sisinden bir kahveye atılan bombanın 
patlaması üzerine 4 kiti ölmüt ve 11 
kiti yaralanmııtır. 

Hltler nutkunu Yermekten 
YIZ~İ 

x Londra - Dük ve Düşeı dö At' 3 A · A. b'l ına, O a.a. - tına Jansı ı -
Kent, Dük dö Spolet'in Elen prensesi diriyor : 
İrene ile yapılacak izdivaç merasimin Veliaht Paul'un yıldönümü münase· 
de hazır bulunmak üzere bugün tay· betiyle bütün resmi ve hususi binalar 
yare ile Floransaya hareket etmi9ler- bayraklarla donatılmıştır. Gazeteler, 
dir. bu münasebetle hararetli temenniler-

X Berlin - Alman Hanı Stuck, de bulunuyorlar. Başvekil Metaksas 
880 Kg. sınıfı motorbot dilnya sürat halen Floransada bulunan veliahta, 
rekorunu saatt~~82 kilometre 500 met hükümetin ordu, donanma ve hava kı -
re katederek ln. • .. •d•mv= .. hsif: '!• tem~p.oilerini tel • 

X Varşova - Polıka Zbrojna'n1n ,_grafla bildirmıştır. 
almış olduğu bir habere göre alman Keza Metaksas Pariste bulunan Pi 
polisi şefi B. Himler, tayyare ile Var- er'e de hükümetin tebriklerini ' ·:..:,r . 
şova'ya gelmiştir. miştir. 

X Londra - Lordlar meclisi, bir 
levazım nazırlığı ihdasını natık olan 
kanunu ikinci okunmasını müteakip 
kabul etıııittlr. 

X Nevyork - ıs amerikan bOmbar
dıman tayyaresi, ceman 10.S ki§iyi 
hamil olduğu halde San Diei° ile Ho
nolulu arasındaki mesafeyi 17 saatte 
katetmiflerdir. Bu müddet, bir rekor 
müddetidir. 

X Ati na - Her biri altı kişiden 
mürekkep mürettebatı tıımil bulunan 
altı ingiliz deni.z tayyaresi, Mondros
tan Selinik'e gelerek ctenize inmiıtir. 

X Paris, - General Gamelin, bir 
teftiı turnesi yapma1' üzere Korsika
ya gitmiştir. 

X Atina, - HaliJıazırda meri olup 
bu ayın sonunda ırıOddeti inkiza ede
cek olan yunan • yısgoılav ticaret mu
kavelenamesi, 30 eYlUle kadar temdit 
edilecektir. 

X Vaşington- Ayan ve mümessil
ler meclisleri ıııuhtelit komisyonu, 
Reisicümhururı dolar kıYmetini ten. 
zil husuıun~lı:i ıelahiyetıerinin tec:. 
didini kabul etmittir. Komisyon, ec. 
nebi gümUtU aatın almak ıellhiyeti
nin tecdfdirı1 de kabul etmiştir. 

izı,ıir' de zeytincilik 
gittikçe ilerliyor 

lnönü diyorlar ki: 

Milletim 1 Hatay'h iZ 

evlat lar1 ile 
iftihar edecektir 

(Ba~ ı 1 ıncı sayfada) 

rın yirmi sene süren kahramanca mü
cadelesinin §erefli neticesidir. Büyük 
türk milleti içinde, hataylılar kendi 
itibarlı mevkilerini istihkak ile almı§· 
/ardır. Milletimiz hataylı evlatları ile 
iftihar edecektir. Milletin bu sevin~li 
gününde sizin vatanpen·er adınızı ve 
milli mücadeledeki değerli hizmetini
zi takdirle yad ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Büyük Reisicümhur Sayın lamel 
lnönü, yüksek katına 

Yalova 

lzınir, 30 a.a. - Mıntıka zeytinci· 
tık ınüteba11ııanın bu ıeneki raporu -

Berlin, 30 a.L - B. Hitlerin on bin na nazaran zeytin vasiyeti İzmir vil&
tonluk "Lutzov" kruvazCSrüniln deni• yetinde her sene biraz daha iyileı -
ze indirilitinde hazır bulunacağı meıcte, iatihaalit artıııaktadır. Bilhaı· 

Coılcun tuahürat içerisinde bugün 
Hatay meclisinin kapanmasiyle yirmi 
seMlik mi/il mücadele tarihi ıerefle, 
saadetle, sevinçle hitama ermiı bulu. 
nuyor.Büyük bir lfJtuf buyuru/an mu
vakkat memuriyetim de sona ermiı 
olmakla mübarek ellerinizden öper, 
tuimlerimi arzederim Büyük /gönü., 
Yirmi senelik milli ideali tahakkuk 
ettirmek :ıuretiyle türk dünyasına bir 
vatan parçası kazandıran büyiJk var. 
lıKınıs her türkün kalbinde bir iman 
gibi ya~ıyacaktır Var ol, yap sayın 
blJylllilm. 

bu münaaebetle bir nutuk töyli il açılan zeytin bakımı kuralarından 
muhakkak addedilmekte idi kö1ıu çok lltlfade eylenıektedir. Vi • 
bugün aelahiyattar alman llyet dalıillnc!e balen yedi milyon yet 
B. Hitlerin cumarteai gilnü lllit :v-cll bin yedi yiis elli yedi seytin 

nın JDPbeJrlgk oJli~b- lpa ~r. Ve lstlblaltt 25 mil.JOD -

• I, -..1-

~ c D U N K U ) 

" 

l~"'~NBUL Gazeteleri 
~t.tHURİYEl 

En kuvetli bir silah: 
sinir dayanıklığı 

Yunus Nadı, bu başmakalede, sov, 
!er ittihahnın İngiliz • fransız karşılı'k 
yardım ittifakına iltihakının geçikme • 
si totaliter matbuatın gene sağa sola 
atıp tutmasına kapı açmakla beraber, 
müzakerelerin miısbet bir neticeye te • 
veccüh ettiğini, mamafih vaziyetin şim· 
diki derecesinde dahi taarruza nıyetli 
devletleri derin derin duşundıırecek k:a. 
dar ciddi olduğunu söyledikten sonra 
harp ve sulh ihtimallerini ölçüyor ve to· 
taliterlerin sulh yoluna donmiyerek har
be kadar sürükleneceklerini farzetm$ en 
makul olduğunu ılave ettıkten sonra ga
libiyeti riyazi bir katiyetle sulh cephe -
sinde goruyor. 

Türk • fransız ittifakının ilk 
tesirleri. 
Abidın Daver, Paristen yazdığı bir 

mektupta, turk • fransız ittifakının 
Fransada azami memnuniyetle karşılan • 
dıgını soyliyerek muhtelif tabakalara 
mensup fransızların intlbalannı kaydedi
yor ve bu munasebetle, $arki Akdenizde 
hakiki bir majino hattı teıiı ettiğini ya
zan İng iliz gazetesinin bu ııOzünu hatır • 
!atıyor ve : Bu yeni Majino hattının ki
lidi Turkıyededır. Türkiyenin nasıl sağ
lam bir kilid olduğunu da dünya bilir" 
dıyor. 

TAN 

Hayat niçin pahalıdır 

M. Zekeriya Sertel, Osmanlı bankası • 
nın senelik içtımaında okunan rapora 
göre. Turkiyedeki hayat pahalılığının 
sanayıleşme hareketıyle irtibatı bulun • 
dugunu soyluyor ve hayat pahalılıııı ıe -
beplerinin, iktisat vekileti tarafından 
yapılan tesbite nazaran sanayileşme 
planı tatbik edilirken rasyonel duşunce 
ile hareket edilmemesi, cümrük tarife • 
!erinin dahilde himaye edilecek sanayie 
göre tanzim olunmaması, fabrikaların 
rasyonel bir ııekılde işletilmemesi, nıaıi: 
yet fiyatının asgari hadde indirilmesi İ· 
çin lizım gelen tedbirlerin nazarı dik • 
kate alınmamaaı gibi şeyler olduılunu 
izah ediyor İktisat vekiletinin şimdi Y~· 
makta olduğu hazırlıktan sonra mamut 
e,yanın ucuzlıyacagı illve ediliyor. 

Hakimiyet baıka 
it beraberliği baıka 

"Günün meaeleleri" sütunu muharriri, 
türk - inciliz ve türk • franıız anıa,ma • 
!arından sonra bir alman gazetesinin 
(İngiltere ve Fransa Anadoluda artrit 
hakimiyet iddiasından vaz ııeçmiılerdir) 
dedigini bahis mevzuu ederek, Almanya
nın kendisiyle iş yapan mllletleridaima 
esir ve kendisi hikim mevkide görme 
zihniyetini anlatıyor ve tıirklerin inııi· 
!izler ve franıııı:larla Y•Ptıiı anlaımaları 
bir efendi ve uıak anlaıması şeklinde te· 
likki etmesini bu suretle izah ederek Tür
kiyenin bıitün tarihinde efendi olarak 
yaşadığını ve bütün milletlerle miinase· 
betlerinde daima mıisavi muamele yap • 
mış ve k~ndisine müsavi muamele yapıl. 
ma~ı?da ısrar ctmi§ oldu&Unı& tebarüz 
ettırıyor. 

Fiat farkı 

(Günün meseleleri) sütununda Yalo -
va,daki fiyatların pahalıhıi;ını bahiı mev
.zuu ederek Romanya fiyatlarına nazaran 
oranın bir misli pahalı olması yüzünden 
Romanyayı tercih edenler bulunduğunu 
anlatarak "Yalovayı hakikaten vatandaş 
larrnnıı:ın istifade edebilecekleri bir 5~ 
ş~hrı. ol~ra~ Y1 ••tmak için fiyattan in
dırmıye ıhtıyaç vardır,. diyor. 

YENİ SABAH 
• 

Hiddetlerini zapt~demiyorlar 
}.lüseyin Cahit Yalçın, iulyan cazete • 

lerınin türk • fransız anlaşmasından 
dolayı Fransanın zarar ettiğine dair ya-

dıı:ıl•r nesrettiklerini ve Fransayı acı • 
!~l~nnı aöyliyerek, bilhuu tıırklerin 

buyuk harpte duşman oldukları İngiliz -
lerl.e ,dı;ıst olmalarına §aşan İtalyan caze. 
tecısının bu hayretine mukabele ediyor 
"1 talyanlar da aynı muharebede alman
larla duşman idiler, şimdi onlar da al • 
m~nlarla ittifakta hiç bir mahzur gor • 
mu".orlar". diyor ve Türkiye ile Mısın 
~ngılterenın vasıtaları olarak goren bu 
~.talyan neşriya~ı!'a cevaben ilave ediyor: 
He~ şey olabılır ama İtalyanların baı· 

ka. mılletlere şeref ve haysiyet dersi ver
mıye kalkmaları hiç bir zaman kahil ola
:naz. İstiklallerini muhafaza etmek için, 
ıtalyanlar da dahil oldukları halde bütün 
Avrup~y~ karş! mücadelede en zor vazi
yetler ı.çınde bıle tereddüd etmemiıs olan 
turkl.erın karşııında, İtalyanlar •eref ve 
haysı~et ~eselelerini kurcalarlarsa dai
ma yuzlerı kara ve başları eğilmiı ola _ 
rak karşımızdan çekilmek i&tirannda 
kalırlar • ., 

Rezil bir iftira 
t~alyanca Telgraf gazetesinin. Türki. 

yenın de~okrasi devletlerine bağlanma
sını t~~~ıd edi.yor ve bu yazıda "Türk 
t~affunu .. şeklınde hakaret imiz bir ta -
bır kull.anması münasebetiyle, Telefraf 
c~zetesıne aynı derecede ağır tiblrlerle 
hucum e~erek "Küstah İtalyanın duydu
ğu taaffun kokusu, Habeısistanda ve Ar
navutlukta btledilen çocukların ve ka-
1ınl~.rın masum naaşlarından fışkıran te-
essuh kokusudur., diyor ve İtalyanın 

1914 kahbel_iii Al.manya tarafından hili 
un~tulmadıgını soyledikten sonra llive 
edıyor: "Biz türkler, fena kokulu olma. 
yı, ka~be likabına bin kere tercih eden
le~denız. Zira kotü koku yıkanmakla, te
mızlenmekle zail olur, !ikin namerdlik 
v~ ~ıhbe~ik ferdlerin hayatında olduğu 
cıbı cemıyetlerin hayatında da ezeli bir 
'jenaat vesikası halinde alınlarda daima 
rnahkilk kalır.,, 

Hayat ..aahaaı bir 
De•elnatu mudur? 

VAKİT 

a.a. Matbuat Servisi 

teri hayat sahası temelinin ne olduğunu 
herkesin anladığı bir dille bir t~r~u izah 
edemediklerini soyluyor ve bu ıkı mem· 
leket her şeyden evel hay~t sahas.ı .te -
llkki ettikleri hududunu c;ızmelerı ıcap 
ettiiini sciylüyor. 

Haremden sonra ikinci mühim 
mesele: hayat pahalılığı ile 
mücadele 

Sadri Ertem, "İşaretler stitunundak~ 
m .. alesinde. Türkiyede güniın meııelcsı 
bart.•den sonra hayat pahalılığı mese • 
lesi O•,lgunu ıoyliyerek, diva, milli ih· 
tİY_!lCI, ''ili hudutla~ içinde mıimkiın ol
dugu kadıı. c;eşitle~tırmek olduğunu, ha
yat pahalılı. ile mlkadele ederken mil· 
tenevvi ihtiYt.-ları kısmadan. onları a:ı 
masrafla temin 'mkinını elde etmiye ça
lışmak icap ettiğı11\ soylüyor ve devle -
tin hayat pahalılığı ile muessir sUrette 
meşgul olması liı:t".4mımu ileri siırüyor. 

Radyo vergisini verm~k 
müıkülatı 

Radyo vergiıi vermek için B,yoiJu 
poostanesine giden bir okuyucuıt.nun, 
memur kifayetsizliğinden ve yuzlerce 
kişilik kalabalık yiıziınden vercisini yau
ramadıgı şikiyetini havi mektubunu der• 
cediyor ve bu verginin daha pratik ve 
kolaylıkla tahsili mumkun olmaz mı 1 su
alini soruyor. 

Yürüyor mu? 
(Dikkatler) sütununda: "Para yok, bas. 
tıramadık", denebilir mi? Rektor, her 
kitabı bastırmak için tahıisat olduiunu 
cazetecilere temin etmemi' miydi ? 
Diğer fakültelerimizin kitap vaziyeti? 
Bu mevzuu üzerinde israr etmiyl doğ

ru buluyoruz : 
Giızel bina, talebe kartiyeıi, ecnebi pro

fesôr, haremde derece ... Hepsi ili ... Fa -
kat kitap? .... 

Ha kitapsız üniversite, ha barutıuz top, 
ha islimsiz vapur Yürüdilgünü nasıl id • 
dia edebiliriz. 

SON TELGRAF 
İtalyan husumeti 

Ethem İzzet Benice, bu ünvanh baı • 
makalesinde Trablusgarbe saldıran İtal
yanın vaktin sadrazamı olan Hakkı pa -
şaya bir gun cince en kati dostluk temina
tı vermiş olduğunu ilh- yazdıktan ve 
bu baptaki vesıkaların tarihe mal olmıı, 
bulundugunu ilave ettikten sonra İtal
yanın içtımai ve siyasi bunyesinde deil • 
liİklik olmadıtına ve butun ıddialara rağ
men italyanm aynı makyavel zihniyeti ıa· 
bibi bulunduğunu işaret ediyor ve IÖY -
le diyor : 

''Doıtluk teminatı bir maake halinde 
kullananlar tarafından meier yıllar bo • 
yunca aldatılmıya sevkedilmek iştenili • 
yormue.uz. Hidıseler vuzuh buldukça 
b~ hakıkat rr.utemadiyen kendini coıte
rıyor.,, 

HABER 

Politikanın meyus sesleri 

ve harp tehlikesi 
M •. Dalkılıç, bu makalesinde son htdi

selerın, nutukların vesairenin gene dün
yayı endışeye duşurmüş olduğunu yaz • 
dıktan sonra Musolininin Almanya na • 
mına dahi resmen beyan ettigi cibi, or • 
t~da bir cihan harbini mucip olacak hiç 
bır sebep mevcut olmadığını, diıi;er ta -
raftan totaliter devletlerin ne •Yrı ne de. 
bir arada her han&i bir harp yapacak ne 
mail ne askeri kuvetleri bulunmadığını 
'!~ ıulh cephesinin totaliter devletleri de
gıl fakat harp tehlikesini kahhar bir ab
lok~ altına almıı oldu~unu beyan etmek
tedır. 

SON POSTA 
Dost Franıa'da falsolu ıesler 

E •. Talu, Turkiye hakkında. Hatay do
layıs!yl~ yazı yazan Taro kardeılere 
kendı sutununda cevap vererek bu mu
h~rrirlerin btedenberi malum ~lan türk 
d~şm~nlıklarını tebarüz ettiriyor ve Tiır. 
kıyenın dostluğunu sattığı iddiasını red
e~erek "Turkun satılık hisleri yoktur. 
Bız dost';lmuza dost, duşmanımıza duş
manız,. dıyor ve Hatay meselesinin ma
hiyetini bilmedikleri anlaşılan Taro'lara 
>',akın tarihi bira~ okumalarını tavsiye et
tıkte~ S(fnra İngılterenin dostluğumuzu 
para ıle satın aldığı iddiasıııa nakli ke • 
lim ederek "Bunun da cevabını mert in
giliz .mill~ti versin. O inciliz milleti ki 
d~h.a ~ç elin evel yüksek hakperestliii ile 
Fılıstın ve Suriyenin dahi, dünyanın sulh 
ve ~eli~e!i na~ına, bizim hakimiyetimi· 
ze ıadesını teklıf ediyordu,, diyor. 

ekonomi nazn\ 
Hollanda'ya gidiyor 

Berlin, 30 a.a. - Almanya ekonomi 
nazırı ve Raysbank reisi doktor Funk, 
önümUzdeki hafta içinde Holanda e • 
konomi nazırı B. Steenberghe'nin mi • 
safiri olarak Lahey'e gidecek ve orada 
kalacağı üç gün zarfında gerek B . 
Steenbergh ve gerek Holanda milli 
bankası genel direktörü ile görüşme -
lerde bulunacaktır. 

Selihiyettar mahfillerde söylendi -
ğine göre bu seyahatin hedefi Alman
ya ile Holanda arasındaki ekonomik 
münasebetleri takviye eylemektir. 

HollanJa kabinesi i•tila etti 
Lahey, 30 a.a. - Holanda kabinesi 

1940 bütçesi üzerinde azası arasınd~ 
kendiıini gösteren fikiz anlaşmazlık
ları dolayısiyle istifa etmiştir. Kıra • 
liçe, kabinenin teşkiline B. Colijn'i 
memur eylemiştir. B. Colijn'in bu va
zifeyi kabul edi etmedi i daha belli 
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Almanların tatbik değil 

f akaf izah eff ikleri 
Hayat sahası 

1 
"DEUTSCHE D!PLOMATİSCHE 1 

POLİTİSCHE KORRESPONDENZ" dan 

S iyasette bugün ku

vetle hüküm süren 
anlaşmazlıklar bir çok u
mumi mefhumların türlü 
türlü tefsirlere maruz bı
rakılmasına ve bu yüzden 
efkarı umumiyenin aldatıl
masını neticelendirecek va 
ziyetler çıkmasına sebebi
yet vermektedir. Bu suret
le hadiselere başka bir çeh 
re verilmekte ve bunun n , 
ticesinde de kendiler11e 
muayyen bazı pren.-.ıpler 
çizmiş olan bir kısım ıııem
leketlere tamamen haksız o 
larak hiç bir 112rnan mevcut 
olmıyan gay~ler isnat olun 
maktadır. Jiayat sahaları · 
na dokuı:ulmaması hakkın 
da Alm.ınya tarafından va
ki hallı arzu bile yabancı 
ülke;erde bu mefhumun i -
facie ettiği mananın taban 
tabana zıddı olan bir tefsi
re uğramış bulunmaktadır. 
" Hayat sahası" bir mille -
tin kendisi için istediği 

her hangi bir siyasi saha 
değildir. Hayat sahası, bir 
memleket halkının serbest
çe inkişafı ve vücudunun 
bakası için o millete her 
zaman açık bulunması la· 
zım olan sahadır. 

Ana vatanın yüksek ya
şayış imkanlarını temin e
den ingil-iz cihan impara
torluğu ile ana vatan ara -
sındaki irtibat bakımından 
İngiltere için en başta ge -
len şart, bütiın denizler Ü-" 

zerinde serbest seyrüsefer
dir. İngilterenin c.en da
marı olan denizlere matuf 
herhangi bir hücum veya 
tehdit İngilizler tarafından 
mevcudiyetlerine tevcih e
dilmiş bir tehlike gibi te
lakki edilmektedir. İngi
lizler bu suretle kendi si -
yasi sabalan, yani kendi 
imparatorlukları içinde bol 
bol mevcut iktısadi imkan
lardan istifade ederek in
gilif: milletinin mevcudi
yetinin muhafazası bakı
mından ana vatan ile ser
best bir rabıta temin eden 
tedbirlerle iktifa edebile
cek bir vaziyette bulunduk 
]arı halde alman milleti i -
çin kendi siyasi sahasında 

hayati ihtiyaçlarını kafi 
derecede tatmin edebilmek 
imkanı mefkut bulunmak -
tadır. Bu eksikliği de, Al
manya ile her iki tarafın 
nefine olarak seyyal bir eş
ya mübadelesine girişmiş 
bulunan cenubu şarki dev
letleri bir dereceye kadar 
gidermekte ve bu güç vazi
yette umumiyet itibariyle 
bir tevazün teminini müm
kün kılmaktadır. Bu dev· 
Jetler arası iş birliğinin bo 
zulmasını ve böyle bir ii 
birliğinin gelişmesine ma· 

· l · "hd f den nı omayı ıstı a "d 
her hangi harici b; -~~ a· 
h 1 • Al .a gore -

a enın manx;- ·1· 1 . 
~. k b .ngı ız erın 

cegı mu a ele> hd"t 
h • .ıın te ı e-
ayatı yolla t . , 

d .lm . h .nde ngıltere -
ı esı • w. k b 1 . ~recegı mu a e e-

nın goco . . 
. .11dır. Onun ıçın a -

nın " d . • h' . oakımın an sıyası ıç 

;~7iddias.. olmıyan hayat 
sahası meselesi esasen an· 
cak hususi bir kasıtla teh
dit edildiği andan itibaren 
bir mesele şeklinde tezahür 
etmektedir. 

B ir hayat sahası ne ka

dar arızasız işlerse, 

siyasi münakaşalarla iddia
lara da o kadar az bir im · 
kan bırakılmış olur. Ren 
nehrinin denize aktığı yer 
lerde hiç bir vakit sun'i 
manialar ihdas edilmemiş 

olması ve "müşterek hayat 
sahasının,, milli hakimiyet 
düsturu ile pekala kabili 
telif bulunması hasebiyle 
alman hinterlandı için si -
yasi bakımdan Ren nehri
nin mansabı hakkında bir 
mesele bile bahis mevzuu 
olmamıştır. Bu yüzden me 
sela alınanların Rotterdam 
üzerinde herhangi bir id • 
diaları ne kadar yersiz o
lursa, her hal ve vaziyette 
hinterlandının iktısadi ih
tiyaçlarını karşılamağa ha 
zır olan Danzig şehri üze
rindeki Leh arazi iddiala
rı da o kadar haksızdır. 

D
iğer taraftan bir mil· 

Jetin iktısadiyatından 
başka siyasi can damarına 
ve emniyetine de müessir 
bir surette dokunacak bir 
şekilde ve fena bir kasıtla 
herhangi bir hayat sahası 
dahilinde bozgunluklar ih
das etmek imkanı da var -
dır. Açık bir surette İn -
giltere'yi yıkmak ve tehdit 
etmek peşinde koşan müs
takil bir İrlanda devleti 
Büyük Britanya için nasıl 
imkansız bir yük olursa, 
büyük Almanyanın içine 
sokulmuş ve her türlü düıt 
manlığı • yapmağa hazır 

müstakil bir Bohemya da 
Almanya için çekilmez bir 
yük halini almıştı. Esasen 
Almanya'nın coğrafi bün • 
vesinden bir parça olan 
Bohemya'nın siyasi alman 
sahası içine alınması ile 
"hayat sahası,, meselesi a
rasında doğrudan doğruya 
hiç bir münasebet yoktur. 
Müşterek bir hayat sa· 

hasında yaşıyanların hepsi 
kendi menfaatleriyle bera
ber dürüst bir surette di

ğer alakalıların da menfa
atlerini gözetmeli ve bu su 
retle bütün sahaya hizmet 
etmelidir. Böyle bir hayat 
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iki protokol 
Sancak'ın Türkiye'ye terki üzerinde duracak deği

li,;. Bu ülkenin bizde uyandırdığı hisler ve hatıralar 
ne olursa olsun, olan olmuştur. Esasen, iki seneden
beri, - hususi bir rejimden istifade eden - lskende
run Sancak'ı aşikar bir şekilde Türkiye'nin kontrolü 
altına geçmişti. Diğer taraftan, Sancak'ın terki, Tür
kiye'nin bundan böyle Suriye'ye ve orada bizim icra 
ettiğimiz mandaya karşı idame etmeyi taahhüt ettiği 
durumu tam bir sarahatle tayin etmesini intaç etmiş
tir. B. Georges Bonnet bu hususta fransız hükümeti 
namına hiç bir yanlış anlamaya mahal vermiyen be
yanatta bulunmuştur: "Fransa, demiştir, Suriye' de ve 
Lübnan'da icra ettiği misyondan bir başkası lehine 
feragat etmek niyetinde katiyen değildir." 

Bu muhtelif taahhütleri kaydedelim. lskenderun 
faslını kapıyarak bunun bize başka bir fasıl açtığını 
görelim: şarki Avrupa ile Akdeniz"de sıkı bir fransız 
- türk işbirliği faslı. 

lmdi, bu işbirliği büyük bir ehemiyet arzeder. Bu
nu anlamak için hartaya bir göz atmak kafidir. Onun 
içindir ki lskenderun'un gölgesi dünkü günü karart
mamalıdır, bugün diplomasi sahasında büyük ve me
sut bir gündür. 

E. M. de Vogüe demiştir ki "Gölge nedir? Bir gü -
neşin delili." 

WLADIM!R D'ORMESSON LE FIGARO 
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Fransız - Türk 
anlaşması 

1 FRANSIZCA LE TE.MPS GAZETESiNDEN: 1 

Dün Paris'te imzala -
nan fransız - türk 

müşterek beyannamesi ve 
Ankara'da imzalanan İs -
kenderun sancağına ait an
laşma Fransa ile Türkiye 
arasında, yalnız senelerden 
beri iki memleketin müna -
sebetleri üzerine ağır ba -
san bir mahalli vaziyeti ka
ti surette tesviye etmek i
çin değil, fakat bilhassa 
pek nazik olan şarki Akde
niz havzasında müdafaa 

sahası hiç bir zaman baş· 
kalarına karşı kapısını ka
pamak demek değildir; fa. 
kat aynı zamanda alakalı • 
)ardan herhangi birisinin 
bir diğerine karşı, bilerek, 
hariçten gelecek düşmanca 
hareketlere ve bozguncu -
luk manevralarına iştirak 
etmemesini de amirdir. Bu 
prensip dünyada Monroe 
doktrininde olduğu gibi a
nalojik olarak ne kadar 
fazla tatbik edilir ve na
zarı itibare alınırsa, devlet 
ler arası münasebetlerdeki 
ağır neticeli ihtilafların se 
hepleri de o kadar azalmış 
olur. Bundan da anlaşıl· 

maktadır ki, hayat sahası 

düsturu, tecavüz planları -
na karşı esas itibariyle bir 
ter: inat teşkil etmektedir. 

sistemini kuvetlendirmek 
maksadiyle girişilmiş olan 
uzun ve çalışkan müzake -
relerin neticelendiğini ifa
de etmektedir. Bunun siya
si kıymetini ve pratik şü -
mulünü anlamak için hadi
seyi bu zaviyeden takdir 
etmek lazımdır. Müşterek 
beyanname ve İskenderun 
sancağına müteallik anıaı
ma bir bütündür, biri diğe
rini izah eder, ve bu itibarla 
bundan böyle fransız - türk 
münasebetlerine sağlam bir 
temel veren ve iki memle -
ketin aynı derecede bağlı 
bulundukları sulh davası -
na müessir surette hizmet 
eden, bu neticeden dolayı 

ancak memnuniyet duya -
biliriz. 

İki memleketin girişmiş 
oldukları tcahhütler İngil
tere ile Türkiyeyi birbirine 
bağlıyan teahhütlerin ay -
nıdır, bu da gösterir ki fran 

sız - türk ve İngiliz - türk 
munasebetleri şimdi tama -
men aynı seviyededir ve 
muayyen şartlar içinde, ay 
nı neticeleri doğuracak bir 
işbirliğine götürecektir. F
ransa ile Türkiye milli em
niyetleri menfaatine karşı
lıklı teahhütleri muhtevi 
uzun vadeli bir anlaşma ak
tedmek üzere mutabık kal
mışlardır. Fakat bu kati an-

!aşmanın akdine intizaren, 
fransız hükümeti ve türk 
hükümeti bir harbe müncer 
olacak bir tecavüz halinde 
filen işbirliği etmeyi ve kar 
şılıkh olarak birbirlerine 
ellerinden gelen yardımı 
yapmayı teahhüt etmekte -
dirler. Mütesavver kati an
laşma gibi bu beyanname -
nin, hiç bir memlekete mü -
teveccih olmadığı, fakat ga 
yesi Fransa ile Türkiyeye 
lüzumlu görüldüğü halde 
karşılıklı bir yardım ve mü
zaharet temin etmek oldu -
ğu tasrih edilmiştir. Hiç 
kimsenin manası üzerinde 
hüsnü niyetle yanılamıya -
cağı ve iki devletin birbi -
rine karşı teahhütlerinin 
mühasıran tedafüi karak • 
terini tebarüz ettiren bu 
müşterek beyanname, şim -
diden harp halinde Türki -
yenin bütün kuvetleriyle 
Fransa ve İngilterenin sını 
fında bulunacağına tam bir 
emniyet vermektedir. 

Anlaşmanın "Akdeniz 
havzasında bir harp,, 

i gözettiği kaydi ehemiyet
Iidir. Bir İngiliz - fransız -
türk askeri, deniz ve hava 
işbirliği sahası bu su:et_Ie 
sarahatle tahdit edilmıştır. 
Akdeniz havzasında asıl 
Akdeniz, boğazlar, sahildar 
memleketler ve balkanlar 
dahildir. Bu sonuncu nok -
tada yanılmak mümkün °~ -
maması için, beyanname 1 -

ki hükümetin balkanlarda 

da emniyetin tesisi lüzum -
lu olduğunu, ve bu gayeye 
kabil olduğu kadar süratle 
erişmek üzere müşaverede 
olduklarını ifade etmek -
tedir. Balkanlarda yalnız 
türk unsurunun mevzuuba
his olamdığı ma!Umdur. 
Sulh cephesine bütün bal -
kan antantını ithal etmek 
lazımdır. Romanya ve Yu -
nanlstan için teminat esa -
sen verilmiş bulunmakta -
dır. Yalnız Yugoslavyanın 
vaziyeti şüpheli kalmakta· 
dır, fakat fransız - türk ve 
İngiliz _ türk anlaşmaları -
nın akdini Yugoslavyanın 
totaliter devletlere doğru 
pek mahsus surette meyil 
etmesine mani teşkil ede • 
bileceği sanılabilir . . Tür ki· 
ye başvekili B. Refık Say • 
dam, dün Ankara milli 
meclisi huzurunda söyledi· 
ği bir nutukta aktedilen an 
]aşmalarla, İngiltere, Fraıı. 
sa ve Türkiyenin sulhı.ııı 
muhafazası için tek bir cep 
he teşkil ettiklerini tebarijz 
ettirmiştir. Türkiye \te 
Fransa demiştir, her ikisj _ 
tün de takip ettikleri bU _ 
yük teşebbüste yan yana Yer 
almaktadırlar, İdealist türk 
milletiy\'t onun kahraman 
ordusun ut\ yanında, kahra
manlık ve ku'#ottle dolu fran 
sız millet ve Ordusu, aynı 
ideale kendilerini "Yakfet -
mişlerdir. Türk htikümeti -

reisi Akdeniziı:ı iki ucunda 
sulhun sadık mııhafızları o
lan Fransa ile ıfürkiyenin: 
"Tecavüze karf yükselen 
yenilmez birliJin iki sutu -
nu" olduğunu ilave etmiş -
tir. Bu sözler yapılmış olan 
anlaşmanın biitÜn manasını 
tebarüz ettirırtekte ve B. 
Georges BonJ'let ile B. Suad 
Davaz'ın dün fransız dış ba 
karılığında soflemiş olduk
ları pek hararetli nutukla· 
rın iki hükilmetin ve iki 
milletin hislerine tercüman 
olduklarını ıeyid etmekte • 
dir. 

Harp eko•omisi 
~ ........ 

ve dıı p0litika 
~~. 

Hitler'iıt Almanya'da ık-
tidar mevtciine gelmesiyle 
iktısadi sahada başlamış 

olan büyiil< tebeddülat, si
yasi sahada enternasyonal 
iş birliğitı.in terkedilrnesi • 
nin bir ııcticesi olmuştur. 
Nasyonalist tahrikler otar
şik temaYÜlleri doğurdu. 
İktısad1 bloklar teşekkül 
etti: taıcas ticaretinin ha . 
kim 0ıduğu memleketler 

1 blolı.:ı.ı, 11eYhude yere müba
deleleri kolaylaştırmıya 
matuf ~teler araştıran li
beral blok. 

Aynı tnübadele ticareti, 
konte11ianıar, gümrük set -
leriniıt Yükselişi, iktısadi 
bir seferberlik zaruretin
den doğmuş tedbirlerdir. 
Enternasyonal cepheleri 
itibatiYle hasım ekonomile 
riıı yegane gayesi de artık 
l\Jınanya ile italyan iktı -
~di muhtariyetlerinin ta -
hal(JcUkuna mani Olmaktı. 

.su enternasyonal çılgın
lığın neticesi ne olmuştur? 
§u: 

:;ınctt fdcdiyc:c, normaı 

tartlar içinde yaşıyan bazı 
ıneıtıleketlerde 1929 sevi
ye11ini % 50 ye yakın bir 
nisPette aşacak derecede 
il'IJcişaf ederken dünya ti -
c•retinin seyri bu inkişafa 
arak uyduramadı. 
Müşahede çok doğrudur. 

J3U hususta karakteristik 
pir kaç rakam verelim: 

Altnan istihsali 1938 de 
1929 randırnanından % 26 
ııispetinde fazla iken Al· 
ınanyanın ihracatı % 48 
nispetinde aşağı düşmüştü. 

Sovyetıer :Birliğinin is
tihsali 1929 a nazaran % 
375 nispetinde artmışken 
ihracatı % 34 azalmıştır. 

Fransa 1938 de 1929 da
kine nazaran % 23 noksan 
istihsal ediyordu, fakat 
ihracatı 3 32 nispetinde 
düşmüştü. 

Bu misalleri çoğaltmak 
:nümkündür. Buna yerimiz 
ınüsait değildir. Sadece şu
nu söylenıekle iktifa ede -
!im ki mübadelelerin aşırı 
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TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Rııdyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kca./120 Kw. 
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!l.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
ANKARA ---

CUMARTESİ - 1-7-1939 
13.30 Program 
13.35 TÜRK MÜZtCt : 

1 - Rast peşrevi 
2 - Nuri bey - Rast şarkı -

Mailim bir nazlı yare . 
3 - Sadi Hoşses - Rast şar -

kr - Ela gözlüm. 
4 - ---·---- Rast şarkı - Ç;;.. 

lıma bak efede 
5 - Kazım Us - Bayatiara -

ban şarkı · Ayrılık ne -
kadar acı 

6- Hüseyin Fahri • Tahir 
şarkı - Uzaktan baktı 
geçti. 

14-.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle

ri. 
14.10-15.30 MÜ'Z!K (Dans mü-

ziği - Pi.) 
18.30 Program 
18.30 Program 
18.35 MÜZİ!{ (Bir uvertür -

Pi.) 
18.45 MÜZİK (Küçük Orkes -

tra - Şef: NECİP AŞKIN): 
1 - Emmerich Kalman - Ho

landalı kadın operetin -
den (Potpuri) 

2- ]. Strauss - Şark hika -
yeleri (Vals) 

19.15 TÜR!{ MÜZİÖİ : (İnce 
saz faslı) 

20.00 Memleket saat ayan, a • 
jans ve meteoroloji haber -
leri. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 TÜRK MÜZİÖİ : 

1 - ·-··---- Hicaz peşrevi 
2 - Refik Fersan - Hicaz 

şarkı - Mahmur ufuk -
!arda batan gün. 

3 - Melek Hiç - Hicaz şar
kı - Çıkmadın bir lahza 
kalbimden. 

4 - Lemi - Hicaz şarkı -
Severim her güzeli sen-

derecede daralması hadise
si her memlekette müşahe
de edilmiştir. Bununla be
raber, istihsalin artması, 
ham maddeler istihlakinin 
artmasına meydan vermiş -
tir. Bu yüzden mübadelele
rin artması icabederdi. Hal 
böyle olmamıştır. Bu da 
gösterir ki mamul emtia 
mübadelesinin azalması sa
nıldığından daha büyük-
.u .. , lacUlUUClUOC:-1\...a. Ju. \..&.n·"'• 

nasyonal mübadelesi ise a
zalmış değildir. 

Enternasyonal sendika
lar federasyonunun rapo
runda deniliyor ki: "bu 
gayrimüsavi inkişafın sebe 
bi birçok memleketlerde 
ik~ısadi faaliyetin, 1933 
i:lenberi, tipik surette. bir 
iç konjonktür vechesınde 
inkişafı olmuştur.,, 

Otarşi, silahlanma, dış 
ticaretin kontrolü, kambi -
yo kontrolij, bütün bunlar 
nasyonalizmin dış ticaret 
yolunda yükselttiği bir sü
rü setlerdir. 

Gelecek 10 temmuzda 
Birmingham'da "enternas
yonal mübadeleler komite
si" nin senelik beşinci iç • 
timaına iştirak edecek mu
ruhhasların tetkik edecek
leri müteaddit meseleler a
·asında otarşik memleket· 
!erle ticaret mevzuu da var 
dır. Bunların faaliyet pro
gramı ortaya şu davayı va
zetmektedir : siyasi telak-

den eserdir. 
5-Şemsettin Ziya - Hicaı 

şarkı - Ne bahtımdır ne 
yari bi amandır. 

20.35 TÜRK MÜZİCİ (Halk 
türküleri) 

20.50 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri) 

21.05 T E M S t L ... 
22.00 Haftalık posta kutusu 

Ecnebi dillerde) 
22,30 MÜZ!K (Operet seleks

yonları - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, :ıi -

raat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (Fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pl.) 
23.55.24 Yarınki program 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER : 

19 Berlin - 20 Paris - Eyfel 
kulesi - 21 Milano, Varşova 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 18.10 MÜnih - 20.50 
Brno - 21 Brüksel - 21.15 
Strazburg. 

ODA MUSİKİSİ: 18.30 Sarb
rük 

NEFESLi SAZLAR (Marş v. 
s .): 5 Breslav - 16 Kopen -
hag - 18 Frankfurt - 18.30 
Prag - ı 9 Hamburg - 19.30 
Breslav - 20.15 Bertin, Sar
brük - 21 Laypzig. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18 Viyana - 18.30 
Hamburg. 

HAFİF MÜZiK: 16 Sarbrük 
- 18 Berlin - 20.10 Kolon
ya - 20.15 Doyçland Zen -
der, Laypzig - 22.40 Kolon
ya. 

HALK MUSt KİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 12.40 Beromünster 
- 20 Belgrad (Sigarı Orkes
trası) 

DANS MüZtGt: 18.15 Layp -
zig - 20.15 Hamburg - 21 
Strazburg - 21.10 Stokholm 
- 21.15 Bükreş, Floransa -
21.40 Sofya - 22 Budapeşte 
- 22.10 Floransa, Brüksel 
- 22.15 Belgrad, Sottens, 
Stokholm - 22.30 Münih -
22.30 Droytviç - 22.4-0 Kö
nigsberg - 22.45 Sottens -
23 Floransa, Lüksemburg, 
Paris. Roma - 23.10 London 
- Recyonal -23.15 Varşoova 
- 23.30 Droytviç - 24 Mi -
lnoo. 

ki yüzünden otarşik olmuş 
devletlerle, bir de iktısadi 
zaruretler yüzünden otar
şik olmuş devletlerle mü -
badelelerin inkişafı hangi 
şartlara bağlıdır? 

Bu suretle vazedilen ınc• 
seleye verilecek yegane 
cevaplar şunlardır: 

1 - Siyasi telakkileri 
yüzünden otarşik olan dev 
Jetlerle ticari mübadelek· 
_,. • .., ıııu~ .......... ua.ı i'C'~ı • .._._ ·-

kişafı mevzuubah olamaz, 
çünkü bizzat kendileri bu
na muhale{ et edeceklerdir. 

2 - Zaruret yüzünden o
tarşik olmuş memleketleri 
dünya ticaretine avdet et
tirmek için bir şartın ta
hakkuku lazımdır: onları 
dünya ticaretinden uzak· 
!aştıran sebeplerin ortadan 
kalkması. 

Kısacası : her tarafta o -
tarşik iktısatla mücadeleye 
girişmek liizımdır, çünkü 
mübadeleci prensipler na
mına onunla işbirliği etmi
ye kalkışmak mantıksız o
lur! 

Muhtelif memleketlerin 
ekonomisini canlandıran iç 
dinamizma değişmiş, ve 
enternasyonal iktısadi mü
nasebetleri tadil etmiştir. 

Bı; yüzden yeni problem -
ler ortaya çıkmıştır, bun -
lara klasik çareler tatbik 
edilemez. Orijinal çarele -
re ihtiyaçları vardır. 

Sammy Bhacha 
La R epublique 

============================================~ Digbi elinde bir tabak ve bir kaşık- onu beyhude Yere açınıya çalıştım. Maykıl Klodia'ya kahvaltısını ver-
la dolaşıyordu. - Her şeY Yerli yerinde dedim. di, sonra kahve cezvesiyle süt kabını 

bana iade edilmeden bu odadan çıkar
sam merhametsiz davranacağım. Hır
sız _ her kim olursa olsun - bir hır• 
sıza layik olan cezaya çarpılacaktır. MAYi SU Büfenin yanında ayakta duran Au- Gustos hotJ'lUtdanarak: alarak fincanını doldurdu. Yüzünün 

gustos bütün kapakları kaldırıyor, - Eınin IJ'lisitı? Gördün J11Ü? dedi, ifadesini okumaya imkan yoktu. Jest-
sonra tabağına sosisler, yumurtalar ve fakat belki gôreıniyecek kadar etraf Jeri metin ve emindi. Bununla bera -
saire dolduruyordu. karanlıktı. her gözleri gözlerimle karşılaşınca i-

İsobel masaya geçmişti bile. Ona -:-- .Hayır görıtıedinı, fakat bundan çinde gayri tabii bir şeyler geçtiğini 
Yazan: Major WREN - 26 - = hizmet etmek isterdim. Fakat bir emınım. hissediyordum. 

- Ne demek istiyorsunuz? şeye ihtiyacı yoktu. O zaman onun - Tabii eminsindir. - Bonjur, iyi uyudun mu? 
VI - Renginiz soluk, canınız sıkılmışa yanına oturdum. Elini yavaşca elimin Digbi haykırdı: - Evet, Güzel, nahoş bir rüyaya 

Mutat saatte, uşak David, sıcak su- üstüne koydu ve elimi sıktı. - Sus, korkunç, Y0kaa yediklerini rağmen çok iyi uyudum. 
yumu getirerek beni uyandırdı. benziyor. - Patricia, teyzeyi bekliyorum, de- burnundan getiriritfl· Maykıl homurdandı: - Saat yedi buçuk, bay, güzel bir - Ne münasebet! 

Klodia bana arkasını çevirdi. di. Augustoa sükunetle lllı.tkabele etti: - Hım! 
gün bugün. d k Tam o sırada içeri giren Maykıl: - Kaba herif ı Beyhude yere bu "hım"ı tefsire ça· - Teşekkür ederim, David. Böyle bir zaman a pe mantıksız . b. 

, Ah, bı"r şey olmasına rağmen golf oynu _ - Teyze aşağıya indi mi? diye sor- Dıg ı llıttıldandı: lışıyorduın. Kendi de yüzü kadar mu-Neden hoşnutsuz uyanmıştım. . v 
d B ir çeyrek sonra bundan bık du - ayı Vay! Bayırn lcüstahlıg-a ammalıydı. Sahi, geceki gülünç macera. Maykıl yor um. - N. eden sonra hatırladı·. 

ne müthiş bir sukutla gözümden düş- tım. Ellerimi cebime sokarak, can sı- başlıyor. Patricia teyze kapıyı açtı. Ona bir 
kıntısiyle köşke döndüm. Maykıl'ı - Herkese bonjur, dedi. Filhakika Augustos'ufl tavırları be- iskemle takdim etmek için hep ayağa müştü. d b" ni hayret · H' kalktık. Taş kesı"lmiş gibiydik. Bir Güneşin üstünde bile lekeler var, düşünüyor um. Dig 1 : e düşüriıyordu . ıç bir za-

bir adam da her zaman asaletini mu- Eve gelince, Burdon'un, gongun - Hayır, teyze gelmedi, dedi. Ba- man bu derece kendinden etnıtı, bu sineğin uçtuğu bile işitilirdi. 
hafaza edemez. Yüz meziyeti görmi- çekici elinde olarak holden geçtiğini na bak, kahvaltı edince arabayı çeki- kadar enerjik görünmemişti. Ma}'kıl'- Odanın ortasında durdu. Daha ağ
yerek, neden bir tek kusur üzerinde gördüm. yorum. Teyzeye hemen şimdi rastla- ın pek gilze1 müşahede ettiği gibi, zını açmadan, ne söyliyeceğini bili -
durmalı? Fakat pek az kibarca olan bu Bakır kutu gene pırıl pırıl parlı- mak istemiyorum. ancak ~aksız bir şüphe altında kalma. yordum; esasen hislerini saklamıya 
muziplik, bu lüzumsuz yalanlar, bil- yordu. Maykıl, Digbi'nin sözlerine ebemi- sıdır kı ~nda böyle bir değişi'ttik vü _ çalışrnıyordu. . .... 

eden· cuda getırın· . - lliç birinizin, ama hıç bırımzın tün bunlar Maykıl'a ne kadar az yara- Ellerimi yıkadıktan sonra yemek yet verm · ıştı. 
Y Ki d" :> d" d Kapı açıld bugün evden ayrılmamasını istemiye san şeylerdi. odasına girdim. - a o ıa. ıye sor u. ı. 
B h d 1 d Klodia a d Idugw .. h geldiın. Megw er ki içinizden biri henüz Giyindikten sonra, biraz golfe ça- - a çe e rast a ım. r ında Maykıl o ... al-

Ocakta büyük bir ateş yanıyordu. G"d" k h d v _, • • • d vakit geçmemı"şken: ben bir ahmağım, tışmak için bahçeye indim. - ı ıp a valtının hazır ol ugu- ne ıçerı gır i. 
Masada semaver fokurduyordu. Gü- bir ı. ı d" ı"tı"rafta bulunsun Gül bahçesinde sabah kahvaltısına nu kendisin~ söy!iyeyim. Yüzü çok sararmı•tı. Ja ancıyım ıye · 

d müş tabakların ısıtılmakta oldugwu bü· b' s Hcntı:ı: nıu'"crim kelimesini kullanına-daima geç kalan Klodia'ya rastla ım. Mübahase ır lahza durdu. Klodia bize: 
t feden nefis bir koku geliyordu. Geniş dığımı C'lrüyorsunuz. 

Cam sıkılmış göründüğüne dikkat e - f 1 Birdenbire Digbi hepimizin büyük - Bon1"tir, dedı·. Teyze ı"ndı" rni? x· se 
. d salon bütün kon oruy a birlikte göze ırn kımıldamadı. 

tim, fakat beni görünce, yüzü bır en- , endişesine tercüman oldu: Dighi ka"'ıg~ı.yle trampeta çalaraı. .. kıl .. b k d . · ·· çarpıyordu: Devon un en güzei man- s O{ May 'la ben göz goze a ışıyor. 
bire aydınlandı. Kome ı, diye duşun- - Mücevherin bulunmuş oldugwunu - Hayır, d•dı" . henu··z ı"nrnedi. lı·- d dilin. zarasına hakim uzun pencereler, bü- " u~ 

Bir sükut. Sert, hiddetli nazan bi
rer birer benim, Augustos'un, May
kıl'ın, Digbi'nin, lsobel ve Klodia'nın 
üzerinde durdu. 

Bir dakika süren yeni bir sükuttan 
sonra Leydi Brandon devam etti: 

- Bir şey daha. Hizmetciler bu ha
diseden haberdar değildirler ve olma
malıdırlar. Bu itibarla altınızdan biri
nin bir hırsız, bir alçak, bir nankör, 

bir yalancı olduğunu, kabil olduğu 
kadar uzun müddet yalnız siz bilecek
siniz. 

Maykıl tashih etti: 
- Dördünüzden biri, deyin, Patri

cia teyze. 

- Mersi, Maykıl. Dördünüz de bu 
altı kişi arasındasınız. Bundan böyle 
tabirlerimi seçmekte dirayetinize ih 

tiyacım olunca size müracaat etmeyi 
ihmal etmem. 

Cüretkar Augustos atıldı: 

_ üç kardeşten biri, diyebilirsiniz. 
Leydi Brandon devam etti: 
_ Susun! Ne diyordum, ha gazete~ 

ler birinizin resmiyle sayfalarını süs

leyinceye kadar hizmetciler - ne on

lar, ne de kimse - bu hususta bir !ey 
t .. k yı· kaplıyan t'" k h 1 tahmin ederim. yin ve gidin. Size mücevherden hah. Le.._.; Brandon devam ettı" ·. - Ne erkenci delikanlı ı un meşe par e ur a ı- J~, 

_ Ne erkenci kuş!. .. Fakat ne~-va~r~, Ll~a~r~ı-~C~a~m~la~r~d~an~~o~d~a~y~a~bo~l_ı~ş~ık~d~o~l~u.:..- L~B~u~n~u~n~la:_~be~ra~be~r::._, _!!&~al~o!!n~u!!n!.__!!k~afp~ıs~ı~s~e~d~er~l~e::rs~e~a~n!!la~ma!!!!m!!!!ı LJıb:iı" rL.tu.ıLtak~:ıı~~...,,.,....K~---'ı-..-~-....;ı....Jı:a..ıı......ı:~...ı... ....... _ _ ~.a.:...------------
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Harp cephesine karşı 
kurulan sulh cephesi 

YURDDA SULH CiHANDA 
SULH BAŞLICA PRENSIPIMIZDIR. 

1 

- C. H. P. Prorramı -
Y acın: Ali Rim EREM 

Çoruh M ebuau 

Geçen riln BOyük Millet Meclisi- f tı böyle d~vam ederse, tehlikenin 
sıin tam bir ittifakla tasvip ettiti tiırk dünyayı kucaklıyacağı, bütün beteri -
• franaıs anlqmuı. cümhuriyet hUkü- yeti yeni ve büyük bir fellketin bürü
nıetinin, milll ideal ve beynelmilel yeceii, ııtırap ve endiıesi, bütün me
aulb bakımlanndan ikiz bir muvaffa- deniyet dünyasını sardı .. 
kıyetin e1eridir. Bu vaziyet karıısında, dünya mil -

Bu eser, tilrk milletine iki mühim Jetlerini iki kutba ayırmak yarııı baı-
mlljde vermittir: ladı : 

Biri. yirmi yıldır topraklarımızdan Bu kutuplardan birini; kendisinden 
ayn dilf1Dtif, yabancı idaresi altındı uyıf ve Jrü~ük olan milletlerin bü
k•l•k betbabatlıtını çekmit olan yükleri tarafından yutulması mukad
(Hatay) ımızm bu ııtıraptan, bizim der olduğu nazariyesini tahakkuk et -
de ondan ayn kalmıt olmak azabınclaD tirmelr teıebbüsüne giriıenler; diğeri
kurtulclaiumusun müjdesi... ni de, milli ıuılruna ve milJI benligine 

öteki de. milli emniyetimizi de f· sahip olan milletlerin, niJfus adedi ne 
çine alan dünya nlhunu koruma cep- olursa olsun, hür ve müstakil bir dev
heünia 1ırir kat daha kuvetlendiii ve /et bayatı yqamağa batkı oldugu na
ı>erçinlendiii müjdesi... zariyesini takip ve müdafaa edenler 
Şunu tebarilz ettirmek lizımdır ki, temsil ediyor. 

~Hata7)umam. anavatana kavupnuı, Birincinin müme11illeri, mihver 
ya1ms tOrk milletine baba biçilmez devletleri ve tarafdarlırıdır. 
bir sevinç ve saadet vermekle kalma- İkincinin milme11illeri de, demok -
mıttır .. Onun, milll bünyemize, kayıt· rasiler ve sulhsever bütün insanlık ..• 
aıs ve prtsu iltihak ve ilhak tekil ve Bunlardan birincisine kıaaca harp 
prtı, biltiln medeniyet dünyasına bir ve tecavüz cephesi ... 

Serbest sütun 
Yardım ve ıefkat 

Guetelerde gö.zilmil.ze iliten tu bir 
kaç satır hepimiz için epeyce dütiln· 
dürilcüdür: 

Vatinıton, 28 LL - Mebuaan mec
liıi, hariciye encümeni tarafından 

tevdi edilen bitaraflık kanunu proje -
ıinin müzakereıine batlanmıttır. Pro
jeye göre reiıicümhur muhariplerin 
ihtiyaçları için toplanacak iane mik -
tarlarını neıredecektir. 

Amerika ve iane. İlk bakıtta biribi· 
rine çok aykırı düıen iki kelime. A • 
merika gibi zengin bir devletin ica • 
bında harp ianesi toplamayı dütünme
ıi, zengin nyılamıyacak milletlerin 
dikkatle tetkik ve münakap edecek -
leri bir mevzudur. Son günlerde (ia
ne) kelimesinden ürken bazı kimsele
re rastlıyoruz. Geçenlerde, bir İstan -
bul gazeteıinde, yokıul yavrular için 
vapur biletlerine yapııtırılan on para
lık bir tefkat pulunu tenkit eden bir 
tehirli mektubu okurken garp millet -
terinin halk yardımiyle içtimai gedik· 
leri kapıyan cemiyetlere kartı göster
dikleri bağlılığı hatırlıyanlarımız ol· 
muıtur sanırım. Bizde anane haline 
girmiı olan, düşkünlere ve yurt dava
larına yardım duygusu kuveti, acaba 
bir tehlike mi geçirmektedir? Ataları
mızın ölmez birer eser olarak bugün
kü nesillere bırakmıı oldukları yar • 
dım müesseseleri, lüzumsuz bir gös-
teriı mahsulü müdür? Bu ıuallere, son 
günlerin hadiseleri içinden cevaplar 
bulabiliriz: 

kere daha ıosterdi ki milli olan, haklı Diğerine de subl ve müdafaa cepbe-
olan talepler ubırla, sebatla, ve müza- si.. Türkkuıu filosu, dört bin kilomet-
kere yoliyle elde edilebimektedir ve demek daha doğru olur.. -relik bir memleket turneıi yapmıı ve 
elde edilebıllr... ••• Türk Hava kurumunun tükran hiıle-

Ebedl Şef Atatürk'ün hatladığı bu Sulh ve ,müdafaa cephesini, kurmak rini türk milletine daha yakındın du-
milli davamızın bu tekilde halledilme- teıebbiısünün, pifdarları İngiltere ve yurmağa çalışmıştır. Filo, lzmir'den 
ai, boğazlar davamızdan sonra, milli Fransa'dır. Konya'ya geçerken benzinini tamam
clavaaı olan milletlerin tutmaları li • İlk önce bu cephede iki devlet yer- lamak için (Çivril)e uğramııtır. On 
sım plen bal yolunu gösteren iki•ci Jerini tasrih ettiler .. Sonra bu cepheye bir tayyarenin içinden kız, erkek genç 
bir ibret d~rsidir. Polonya katıldı .. Arkasından Belçika, yavruların çıkıvermesi çivrilliler için 

• • • Yunanistan ve Romanya'ya da, (harp unutulmaz bir sevinç ve heyecan ol -
Bu noırt.yı baylece tebarilz ettir- ve tecavüz cepheıi)ne Icarıı, garanti muştur. Misafirlerini bütün aamami -

dikten ıonra, sulh cephesini kuran ve verildi.. yetleiyle ağırlıyan kaza halkında ilk 
kuvetlendiren bu eser üzerinde kıaaca Bu ıuretle ilk ağızda İngiltere • uyanan dütünce, misafir filonun ve bu 
durmak ıatiyonız: Fransa, Belçika, Polonya, Romanya, kanatları kullanan kabiliyetlerin, mil-

İnanlık, IOll aylarda, umumi har • ve Yunanistan'dan mürekkep bir ıulh letçe elbirliğiyle yapılan bir yardımın 
bın bapndanberi, miıli gorülmemit ve müdafaa cephesi kurulmuı oldu... mahsulü olduğunu hatırlamak olmuı
bir tecavils karfııında, derin bir endi· Fakat bu cephe Türksüz tam ve mü- tur. Çivrilliler, bu duygu ile ellerinde 
,eye dUftil.. (Nuyonal aoayalizm) ile euir olamazdı; onun aarıılmu bir neleri varsa, gümüı kupklarından bo
(fatizm)in mUmeallleri, lele verdi- mukavemet ve kııvet iktisap edebilme- yunlarındaki altınlara kadar, kilimle
ltr ... Biri (eqi ~ imparatorlulu)- ıi. ancak CUmhuriyet Türkiye'ıinin rinden arabalarına kadar hepsini, tilrk .... ,--~ .. , ~* ~~ "'" r.epheye katılmuı ile ~Umkün idi. aöklerinin aelimeti yoluna baiıtla • 
ya imparatorlulu)na kurma - O c.;,ı. .. uıııl)"' :ı.'11rlriye ıi ki, kendi ihd••·•0 •'-•'- ..ı J ,, •• .ı •• "D •• ••h"e 
na dtlftlller ve icraata ıeçtiler... ıulhu ile beraber dünya bantını da bize gösteriyor ki, insan cemiyetlerini 

Na1yonal aoayalimı Almanya'sı, ilk koruma gayesi uğrunda, gene onun için için kemirmefe batlamıt olan 
&nce, (milliyet prenaipilni ileri ıilre- tetebbilall ile, biribirine baitanmıı 0 • hotkimlıkla zehirlenmemiı halk küt
rek Venay'ı yuttı; (!Gn) balgeslni lan (Balkan paktı) ve (Sadaabad pak- leleri, yurdumuzun, dün oldutu gibi, 

-·le tuttu: Avusturya'yı kattı ve tı) devletlerinin tam ortuıncla onları bugün de en güvenilir varlıtıdır. 
D~ovakya'nuı Sildet bölgeıini de, biri birine ballı yan bir ( dtıpm) ft.zi- Garplılar, balkın yardımına dayanan 

miyen'naipe dayanarak iıtedl: (lltı- yetinde, kudretli, mtlttehit, mflteaanit cemiyetlerin sayısını medeni seviye i
altı ay i~ ba iddiayı da bakla ve mllU Wır .... w. anetmektedir. çin bir ölçü aayıyorlar. Zengin millet· 
racaat ede'al&ftya'ya lratı~m ka • lıte uyut, askeri, colraft ve milli lerin bu görüılerine ittirlk etmiyen -
hakkım iıtf.rtık, Almanya'nın Av· vasiyeti böyle olan Türkiye, bu ıulb terimiz bulunsa bile, biz tu bakikata 
h kkını istif.in& milnhuır dıvuı, cephesinde yer almadıkça, ne (Polon· hiç bir zaman göz yummayız: Türki
.; içinde HatPt edilerek, bitti u · ya) yi. ve ne de (Romanya) ya veril· ye'nin mektepleri, sabahtan aktama 
miye mecbur ol. mit olan (garanti)lerin dolrudan kadar kursaiına bir lokma koymadan 
leyh ancak 18 arek lhım gelirse, dogruya mlleııir bir kıymeti olamaz - okuyan yoksul yavrularla doludur. İç
dail artık 6 aydan itceye kadar Al- dı .. Çünkü garp devletlerinin ne si _ timai yardım tqkilitı kuvetlenıneie 
ae 0 hakkı istimal ed~ verilmiyor libca, ne malzemece ve ne de ;..kerce en çok mubta~ memleketlerden biri 
dan sonra da hiç "• dofrudan dofruya (Polonya) ve (Ro- Türkiye'dir. Bütün dünyanın milli 
demiyecektir 'T""

4 manya) ya yardımlarına imkln yok • yardımlarla y~ril~ülen memleket da• 
öyledir ki ~eçmeden it tam mlnlaı tu .. Bu imklnıızlıiın, her hangi bir valarını Türkıye ıhmal edemez. 

·· t rmi•.1 çıktı .. Bıt sabah. Alman- harp halinde, vereceii netice iae, umu- (İane) kelimesinden ürlmıiyelim. 
:~r~ v'°'lovakya'yı, benzeri gö- mt harpte garp devletlerinin impara. Vatan topraklarında phıılarımızdan 

-~ bir tekilde lfial ediverdi· torluk ruıyasına yardım edememele- bqka, yerden kaldırılacak insanlar ve 
~-.ldL. rinin verdiii neticeden, daha hafif pbıt davalanmızdn batka milll mese· 
ıtu laM&1 fly? Bunun mUliyet prell• delil, belki daha vahim olabilirdi.. leler de bulunduiunu ve bütün bu it· 

ıipl Ue ne aJlkaıı nr? dediler.. Mihver devletleri, bunu pek ili terin milletçe benimsenme ile halledi· 
- O, bealm bel kemiğime havale e- bildiklerinden, ıulh cephesi, Türki • lebilecetini unutmıyalım. 

dllmit nhlrll bir baaser gibi duru • ye'ıiz kaldıkça, prka ve cenubu prki 
yontu; onu bertaraf etmek benim için ye doiru geniıleme ve yayılma hare
bir (bayati zaruret) idi ve orau Al· ketlerine bula devam edebilirlerdi.. 
manya'nın (hayat uhuı) idi. Dedi.. Ve dilnyı tulbu da korunamazdı ... 

Bu ıuretle. Çekoelovakya'ıun ve do- Tllrkiye'nin ıulb cepheıinde yer 
1

" le fküçük antant)ın bır günde almasının, mihver aleminde kopardığı 
~tıartıdan kaldınldıiı ıörüldü.. velvelenin manası da bundan batka 

'V&e'M bir ubab, nuyonal sosya • bir ıeye delilet etmez .. 
~ı.Mnya'aının, müıtakil Litvan· Onun içindir ki, cüınhuriyet Türki
Y'1! (Memel) bölıesini, zorla iıgal ye'ıi, tehlike büYilmeden, ve bizim de 
~dll1Uldu- Bu nedir? dediler? .• kapımıza gelip çatmasını beklemeden, 
~~için bir (bayat sabası) i- hem o tehlikeyi milli ıınırlanmızın 

()hail için anavatana kattım. .. dedi. daha uzatında iken durdurmak, hem 
~ &ene bir aabab, (faıizm İtal- de ve dolayısiyle dünya ıulhunu ko

~'"Wn Arnavutluk devletini, kıra • rumak gibi biri milli diferi inQnl iki 
li~raber, ıilıp ıüpür4uiu haberi büyük üllrilye uygun dilpn sulh cep-

dil.. heıine iltihaka karar vermekle bütün o d. 
yorsun ıyene: orası zaten beıeriyetin huzur ve ıilldlnu nanuna 

ru\di: zahiren müstakil idi, cibantilmul bir rol daha oynamııtır. 
ka tJ: bqlach. İtalya'nın (ha • Bu isabetli kararını, timdi, türk • 
ya Jan burunu ltıal ediver- franaı nnlatmaıiyle tamamlamıı ve 
er dedi • . • kuvetlendinniı bulunuyor .. 

ıuretı 8Ullr1 belırab, yenı bır Harp ve tecavils cephesi ve taraf • 
C t ..-. prenaipinin tatbikine darları, bu vasiyet kartıaında artık 

ıeç ldıfi ve ı Pteuiple, Balkanla- suamuı deiilte de, durmuı vaziyette· 
ra, (Jlaikan.anlDtı)na kartı ilk hazır- ter.. • 
lık blamnatı~ırlandıjı, anlqıl- Bu duruı, yeni ve yakın bir baıkı· 
dı.. nın bir (küçük ınolaaı) mıdır? Yoksa 

Saoer Zi)'G GOREVIN 

Men••• OYISIDID sulmnı 

ln111tı ilerliyor 
İzmir, 30 a.a. - Menemen ovaıının 

sulanması ve Gedizin temizlenmesi i
çin yapılmakta olan tesisatın inp tes
viye, kanal açmak gibi itleri üserinde 
çalı,malar bir hayli ilerlemiıtir. Bu 
it için Emiralan boğazında ayrıca bü
yük bir regülatör inp olunmaktadır. 
Bu regillltör ıu seviyesini üç metre 
yükseltecek ve su ana kanalda 11 ki· 
lometre ilerledikten sonra ıulama ka· 
nallarına taksim olunacaktır. tnpat 
gelecek •ene ikmal edilecek ve açıl
ma töreni 1940 cümburiyet baynmm 
da yapılacak ve bu tarihten itibaren 
Menemen ovaıı f ennl uıullerle ıulaD· 
mıt olacaktır. 

Şef'imizi ve cUmhuriyet hllkümetiml· 
si minnet ve f(Uaanla anmak, eduı, 
.Sedana rahatlık veren bir borçtur. 

İngiliz gazeteler\ 
Hallf aks' ın nutkunu 

tasvip ediyorlar 
(Baıı 1 inci sayfada) 

nadir olarak bu kadar vuzuhla anla -
tılmıt bulunduiunu tebaril.z ettirmek
tedir. 

Politik ve diplomatik bütün salibi • 
yetti fransız mahfilleri, İngiliz bari -
ciye nazırının aldığı tavrı tamamiyle 
taıvip etmekte ve Pariı ile Londra a
rasındaki tam fikir beraberlitini bir 
kere daha kaydeylemektedir. 

Paris, enternasyonal vaziyetin şar -
kt avrupada yeni bir gerginlige doğ -
ru gittifi bir anda, Lord Halifaks'ın 
bu ihtarının Berlin mahfilerince iti -
tileceğini ümit etmektedir. 

''Nutulı bütün teretltlütlm 
tlaftıaeak mahiyette,, 

Bütün Paris gazeteleri. Lord Hali -
faks'ın nutkunun her türlb tereddüdü 
dağıtacak mahiyette olduğunu kabul
de müttefiktirler. Jur gazetesi, B. Da 
)adiye, ve Lord Halifaka'ın nutukla -
rından sonra, Danzig'e yapılacak bir 
taarruzun artık " mevzii bir it'' olmı 
yacağını yazıyor. jur gazetesinin 
Londra'dan öğrendigine göre bu şe -
hir siyasi mahfilleri nutku 15 mart -
tanberi İngiliz devlet adamları tarafın 
dan söylenilenlerin en tiddetlisi te -
likki etmektedirler. Nutuk, siyasi va
ziyetin vahametiyle de mütenasiptir. 
Çünkü Londra'ya, Almanya'nın Dan -
zig'e kartı yeni bir hareket hazırla -
dıiı hakkında raporlar gelmekte idi. 
Epok gazeteıi de lngiltere'nin ittifak 
lar politikası kartısında Hitler ve Mu
solini'nin ıaıırdıklarını ve ricate baJ
ladıklannın yazıyor. 

······································'-J • 

arısı•: • • . . . 
• . . ULKU ~ . 

"BOYOI ~HALKEVLERI DERGISl 5 . . . 

Elb\QMİSTLER ,, 
: ULK'O'nun temmuz 1939 tarih
: li 77 inci sayısı çıkmıttır. Profe
: sör Fuat Kôprüliı'nün Hatay A-

navatana kavuıurken batlıklı ya
zııından sonra içindeki yazıları 
sıraıiyle alıyoruz: 

• • • • . 
• • • • • . 

Dünya kurul, k lalı milletler 
d k

. b uru 
araaın a ı en t..~k ihtilafların ve 
muharebelerin sebi tarih sayfala _ 
rında ne isim verilirı. erilıin mu_ 
hakkak ki, ekonomi o~.•tur. Zahir- • 
de Pierre L'Ermite'in Kuo 'u kurtar 
mak ve hıristiyanhğı yüksel.-ek ıi. 
bi dini bir maksatla hazırladıtı •tçlı
lar seferi bile hakikatte Hindı 111 
yoluna dotru iktıaadi bir hücumd1. 
baıka bir ıey degildir. Nitekim Omit-• 
burnu'nun keıfi üzerine bütün bu di
ni mücadeleler nihayet bulmuıtur. 

Onun için beşer münasebetlerinin 
tarihini yapmak, biraz da dünyanın 
ekonomik alakalarını gözden geçir -
mek demek değil midir? 

Ekonomi beter munasebetlerinin 
nazımı olduğuna göre dünyada yeti -
ıen ve bu münasebetlerin kanunlarını 
koymağa çalıımıt olan ekonomistler 
de en büyük çehreler aayılmalıdır. 

Bu kısa mukaddimeyi, doıtum Züh
tü Uray'ın Strasburg üniversitesi 
profesörlerinden Paul Gemihling'den 
tercume ederek bastırdıtı "Büyük 
Ekonomistler" isimli citabın milli 
kütüpanemiz için ne kadar esulı bir 
kazanç olduğunu tebarüz ettirmek i
çin yazıyorum. 

Bugünkü dünyada rejimlerin da -
yandıtı. ideolojilerin yaslandığı bir
çok esaslar ekonomik oldufu için, bu 
350 sayfalık eıeri yalnız ekonomiyi 
kendisi için meslek diye ayıranlar 
değil, bütün fikir ve düıünce adamla
rı okusunlar, derim. 

• . 
• . • • • 

Hatay Anavatana kavuıurken E 
- M. Fuad Köpruliı -. C. H. P. : 
Beıinci Buyuk Kurultayı - Ke· : 
mal Ünal-. Mıllet Nedir? - Er- E 
nest Renan (Fransızcadan çevi • E 
ren: Peyami Erman - . Delior- E 
man köylerinden Kokarca köyü : 
ve bugıinkü vaziyeti - Ahmet 5 
Halil -. Bizans tmparatorlup : 
uzun miıddet yapmasındaki ae· E 

'-oler - Şevki Berker - . İki : 
kı2.1cardeı ve Bir Delikanlı (Hi· E 
kiye _ Nahid Sırrı -. Opera E 
Nedir~ - Cev.t Memduh Altay E 
-. Baıka~emleketıerde beden : 
Terbiyesı • Bire ik Amerika - : 
Nüzhet Baha.-. Hayvanlar (Hi- E 
kiye) - Axel )(\lnthe (Fransız- : 
cadan çeviren) Mut.,rra Öney-. : 
Amerika Maarifine Oıtir notlar E 
- R. M. Prof. A. Mez \Almanca- : 
dan çeviren: Cemal KÖP'iilü) -. ; 
Adı mı Olur (Şiir) - M. ~ecati : 
Öngay - . Milli Edebiyat ievri S 
ıiir aahasında "Aıık Tarzı' te- ! 
sirleri - Fevziye Abdullah. 
NOTLAR VE İKTİBASLAR: 
Maarif Vekilimizle bir müllkat. 
AYIN HABERLERİ: 

C. H. P. Beıinci Büyıik Kurul
tayı - Büyük Millet Meclisi 
Mıizakereleri - Hatay Tilrk • 
Fransız anlapnaaı. 

HALKEVLERİ POST ASI: 

Yaıinaton' da : 
Eser muharririn uzun tetebblller ne- • 

Halkevlerinin yeni binalara 
kavuıması (Ş. S.) - Halkevle
rimizde sosyal yardım faaliyet
leri (M. C. D.) - Tiırk Ressam
larımızın Yurd gezisi (R. E.) -
Köylü ile Temas - Halkevleri 

.. ticeainde vardığı kanaatleri icmal e-
Nutkun ~ongretle. uyantlırJıgı den bir mukaddimeden sonra İsadan 

. akısler Jenn o_Wa . 384 sene önce doğan Ariıto'dan ba91ı-
Va1ıngton, 30 L&. - Dıploması mab yarak İsa'dan 1910 sene .onra ölen 

filleri, Lord Halifaks'ın soylemiş ol - L V 1 , L dar L! büyük k l .
1 

,. Al eon arasa aa on aeaıs 

üç tehit verdi (M.D.) - Halkev
lerinde ıpor (S. G.- B. lC. Ç.) • 
FİKİR HAYATI: 

dutu nut un ngı teren ın manya ekonomistin hayatuıı ve yarattıiı ikti· 
tarafından J?anzig'e kartı yapıl~cak sadi hareketi izah edi or. Bir okuyucunun notları [İki 
muhtemel bır taarrus muvacchesınde y nutuk daha - Bir aktrisin roma-
hareket hattı ne olacağını tamamiyle Eıerin en güzel ve faydalı huausi- nı - Haaan Fehmi Turgal -
isah ve taırih etmiı olduğunu beyan yetlerinden biriıi de her fulın sonun- Florinalı Nazım için - Bir izah 
etmektedirler. ela doktrin, ekonomik ve içtimai mu· ve bir fıkra] Nahid Sırrı. 

Lordun B. Daladiye'nin beyanatın - bit hakkında, tasnifli bir müracaat bib B1BLİY00RAFY A: • 
dan ve Cümburreiıi Ruzvelt'in evelki liyoirafyuı bulundurmasıdır ki bu Halinı Biki Kunter "Eski tilrk 
günkü uimktrafte hitabeıinden sonra suretle okuyan mütetebbilere kolayca sporları üzerine arqtırmalar" 
aoy1eml1 oldup bu nutuk, demokrat- tetkik zeminleri açılmaktadır. (A. Caferotlu) _ w. Sombart 
ların totaliter memleketler.ı tar.ım • Eseri okurlarımıza tavsiye" mtl - ! "Le Socialiame Allemand,, (Z. 
dan yapdlMllJr bir harp pntaJına bq - tercimini tebrik ederia- i F.) - Halit Ziya Upklıgil .. Sa. 
etmeleri ~...ıt:11111 N. A. : nata dair" (Yaşar Nabi)_ M. A-

GueteJer, Lord RallfıdWui • : r 
nu büyük bqlıklar altında neıretmek- E ı Kökberk "Ağaç ve Orman An-

tedirler. Bu meyanda ıu batlık zikre- Askerlik para ceıalır1 : tolojisi,,. • 
dilebilir: °' 11 • 1111111111111• 11uuı111uıuuıuır' 

"'Lord Halifaks, döğüımeğe hazırız, Askerlik meclisi veya idare heyet- ---------------
ihtarında bulunuyor." teri tarafından hükmolunan askerlik 

Nutkun, konıredeki akiıleri kuvet-
li olmuıtur. Kongrede infiratçıların 
bir nebze ricat ettikleri görülmüıtür. 

lerlin'de: 

para cezalarını vermiyenler hakkında 
tahsiliemval kanunu hükümlerine gö

re takibat yapılacaktır. Haklarında 

para cezası hükmolanup da ukerlik
ten ihraç edilen phıslar hakkında pa-

" Lontlra, hranma harbi ra cezası mahkGmiyetleri yerine ge· 
Ytıpaeafanı İ•pata çalqıyor,, tirilmiyecektir. Para cezalanm vere-
Berlin, 30 a.a. - Yarı reamt Doyçe cek vaziyette bulunmıyanlar lmme 

Dinız yazıyor: hizmetlerinde çahıtınlamıyacakları 
Lord Halifaks'ın nutku, ingiliz dev gibi, cezaları hapıede tahvil olunamı

let •damları için mühim olan fCyin ne yacaktır. Cezaları tahsil olunamıyan· 
oldufunu tipik bir ıurette ıöstermek- lar için milruru zamanı müteakip ter-
tedir: kini cihetine gidilecektir. 
İyi tertip edilmit cilmleler ve umu: 

mt mahiyette mütalealarla ingiliz umu 
mı efkarının gay•ei ne ıuıh ve ne de Ahmet Alloilu ~n meYIOd 
hukukudilvelin menfaati olan ıiyaıi 
bir hareket hattı ile tlnaiyet ettirmek· 1 Temmuz 1939 cumartesi günü aa· 
tir. Simdi alman milletine ingiliz ha- at 15,30 da ikindi namuından ıonra 
ricl ıiyuetini muslihane diye göster- Zincirli camiinde Ahmet Afaotlu l· 
mtk için yapılacak her tOrlU tetcb - çin mevlut okutulacaktır. Kendiıini 
büsten vazgeçmek icabeder. Bilhassa sevenlerin ve arzu buyuranların teı. 
Almanyı'yı çenber içine almak için riflerini aaygı ile dileriz. 
yeni bir arkadat ile yapılmakta olan 
müzakerelerin neticelenmesinin ümit 
edilmekte oldulu bu aırada ... 
Londran'ın aylardanberi Almanya -

ya kartı yapmakta olduğu ıeyler, ln-
gilterenin bir korunma harbi yapmak
ta o14uiunu ıöatermektedir. 

1 Silin mukabilinde 
arslan yavrusu ile 
koımaca oynıyor 

Londra hayvanat bahçeli, epey n
mandanberi bir tilin mukabilinde, 
çocukları hayvanat bahçninin buı 
kıaımlarına. hayvanların aruına oy -
namak, veya onyamala calıpnak için 

Çocukları 

Ankara Borsası 

30 Haziran 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Aeılıt P. Kapaaq P. 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

21.5325 
67.2425 
S0.125 
21.5225 

5.U 
126.675 

3.355 
6.6625 

21.5325 
67.2425 
S0.125 
21.5225 

Kongreye davet 
lstınbul Yüksek l1ctısat ve Ticarıt 

llelctebi llezunlar Cemiyetinden : 

İıtanbul yüksek iktıaat ve ticaret 
mektebi mezunlar cemiyeti kongresi 
toplanacaktır. Ruzname ıudur: 

1 - 3512 sayılı cemiyetler kanunu· 
na göre hazırlanan yeni nizamname. 
nin kabulü, 

2 - Eski idare heyeti raporunun o
kunması, 

3 - Murakipler raporunun okun· 
ması, 

4 - Yeni nizamnameye göre yeni 
idare heyeti ve murakıpların intihabı, 

Yukarıda yazılı hususatın görütül
meıi ve karara bağlanmaıı husuıuncla 
cemiyetimize menıup arkad&fların 
11.7.1939 salı günü saat 18,30 da An
kara halkevinde toplanmalan rica o
lunur. 

Bugün 
Y enitehir ULUS ıinemaımdll 
Saat 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

KRAL 
(Le Roi) 

Gaby Morlay - Elvire Popea
co - Raimu Andre Le faur • 

Duvalliı 
ve 

Viktor Francm 
Fransızların en büyük artistleri 
birleıerek yarattıklan filmcilik 

lleminin en büyük harikası 

Hududu belli 0~ ve ınlniaı tü- daha uzun sürecek bir tecavil.z hazır
mullii elan bu (ha ~>. prenıi. • lığmın (bliytlk al01au) mıdır? Bunu 
pınin tatbik tekli 11ter~ı kı, bu, bir ancak zaman ıöaterebilir .. Şu kadar ki 
taraft• Bitler ~ nya sanın, Tuna her ceçen ...,...., daha ziyade sulh 

... bırakmaktadır. Her puar pil ço-

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milino 
Cenevre 
Amaterdam 
Berlin 
Brukael 
Atina 
Sofn 
Pras 
Madrid 
Varıova 
Badapeete 
Biilrret 
Belrrad 
Yokobama 
Stokhalm 
lloakon 

1.ous 
1.56 
4.3275 

14.035 
23.ın5 
24.1415 

1.0825 
1.56 
4.3275 

14.035 
23.1725 
24.1425 

AJnC&Juraal 

tiınaJiaden KaradJ' tarka doiru cephesinin lehinedir_ 
cenıtleme [Dran ~ Osten] idea· Bundan <Sttırtldllr ki, bayle dünya· 
lini tahakkuk etti~: propmının ye- nın en bn11k, llllanlıtın en aıkıtık 
nı adıdır .. Ve bun' tatbıkiot de cehit bir deminde, usalı nlrtinde, en iyi ve 
ve .orla t.ıl•nr.tır en cloiru olarak tezen, sayııız, ttırHl 

llUIOUni İta) il da, OIİa muvazi ve mutlak lh~ler içinden, aetek 
olarak Tam ce •lbnl•r tı- bbim ve prek ftılUllık lçlıı en fen& 

ve 

Şiındi, btltUn bu kuvetU ıulla mi • cuklar milsaade edilen mahaldeki 
dafaa cepbetinin kunalmuı olN•• haJftlllarla oynar. Bu, 10n ıonterde 
ve .hatta büyü d01tumus IOV)'et cin- bOyilk bir ralbet görmektedir. 
letınin de bu cepheye iltihak etmnlne Yalnıs ıunu illve etmek llzımdır 
rafm~n, harp ve tecavüs cepheai dev· ld, çocuklarla oynamak mubariyeti
letlerı reniıteme tepbbUıUne cebir ve ne yalnıs zararsız hayvanlar kavut· 
sorla devuı etmeie. yakın um bir ,_ maktadır: l\encuen, tempanse may
tide, Yeniden kalkıprlana yani baıp munu ve lama gibi hayvanlar, bilbaa
patl~ vanyet ne olm. JJJaft/. u; - u bunların yavruları t 
7H ılıtııaaıı ti tarafdadır Çocuklardan buılan ~ 

G.905 
2.1925 

34.82 
ao.us 
23.1025 

0.905 
2.1925 

34.62 
30.535 
23.90Z5 

ESHAM VE TAHViLAT 

ıuo ıue 

1 zmir Ellnlsyllll 
Fuar1na hazırlanınız 
•A..-. 

9 
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Nevyork Sergisinde 
yarının dünyasında 

r ................................................................................................................................................................ ~ . YURTTAN RESİMLER 1 

Türk 
bir 

cidden bo,...ık 
kazC''dı 

. 
pavıyonu 

muvaffakiyet 

Vedat Nedim Tör'ün ~aporu 
Ticaret vekaletinden: 

Nevyork dünya sergisine mero" heyetimizin ilk mufassal 
raporu almmıttır. Rapor pavyon,l..tımız. ve. bunl~rın a~ı~ıtı .. hak
kmda malumat vermekte bir .• ık faalıyetın netıcelerını goster
mekte, amerikan matbu:tınr 'hakkımızdaki neşriyatının asılla
rını ihtiva etmekte ve serg;.nü_n~sebetiyle geniş mikyasta ve si~
tematik bir tekilde yap1ı.n mıllı propagandamızın muvaff akı
yetli semerelerini teba,.JZ ettirmektedir. • 
Nevyork sergisinin e\emiyeti ma- daki (bilhassa) kelimesi diplomatik 

lfımdur. Bu sergi, her ~ynelmilel ser- teamüllere uygun düşmiyecek kadar 
ginin esasen hair olclllğu ehemiyete lehimizdedir: 
malik bulundukt:ın başka "yarının "Burada temsil olunan milletler 
dünyası"na vr "sulh hizmeti"ne mil- arasında B l L HASSA Türkiye'yi 
Jetlerin get tebilecekleri yardımın memnuniyetle karfılıyoruz. Çünkü 
bir ifadesi .>lmak maksadını takip et-j Türkiye'nin sergisinde Nevyork aer
tiği için t-r kat daha mühimdir ve bu gisinin (yarının dünyası) ıiannın el
tibarla n:ılletler için kelimenin tam ma le tutulur ıekilde tahakkukunu gö
nasiylr hakiki bir imtihan meydanı rüyoruz." 
olmu1tur. Filhakika. 1939 Nevyork dünya ser-

Sc:rginin memleketimizde yapılan gisinin hakim fikri (Yarının dünyası) 
hazırlıklarında, münhasıran bu işle şiarıdır. Biz, bilhassa devlet pavyonu
tavzif edilen mahdut memurlardan muzda, bu şiara sadık kalmak için a
mürekkep heyetimiz haricinde devlet zami dikkat ve gayret sarfettik. Ame
teşkilatının mühim bir kısmının, mil- rikalıların anladığı manada bir Yarı
li müessese ve teşekküllerimizin, fikir nın dünyası için icabeden bütün fikir 
ve ihtisaslarından istifade edilmek il- malzemesine malik bulunuyorduk. /n
zere kendilerine müracaat edilmiş o- kılabımızın tahakkuk ettirdiği bütün 
lan münevverlerimizin ve mütehassıs- şiarlar ve umumi siyasetimizin takip 
larımızın, bir çok sanatkarlarımızın ede geldi~i seyir, bu manada bir sergi 
büyük hisseleri vardır. Bu bakımdan, için en kuvetli vasıtalarımızdı. 
yapılan hazırlıklar adeta milli bir iş- Amerika'da harpcı, mutaassıp, o -
birliğinin muhassalasıdır. tokratik, medeniyet düşmanı tanıttı -

Sergide Türkiye'nin, yalnız mah- rılmış olan Türkiye'yi, hunhar, acaip 
tıulleri ve mamulleri ile değil, milli i- kıyafetli, haremli ve geri olarak bili-

Muğlada • 
yenı yapılardan bir görünüş 

dealleri ve milli karakteri, türk varlı- nen türk milletini ve hatt§ renginden 
ğının her sahadaki kabiliyetleri, tari- bile şüphe edilen türk İnsanının yeni 
hi, kültürü, sanatı ve zevki ile, kısaca rejimimizin ışığı altında göstermek 
hakiki çehresiyle temsiline - eldeki bizim cephemizden de bu serginin en 
imkanlar nispetinde - azami derece- büyük hedefi idi. 
de çalışılmıştır. Bundan başka sergi- Amerika'da, rejimi sempatik o/mı -
ye iştirakimizin başlı başına bir "ga- yan milletlere karşı büyük bir soğuk
ye" değil. mlllctimiz ve memleketimiz luk ve antipati mevcut olduğu ve bu
hakkında dünyaca bilinmesinde fayda 
olan hakikatler ve muayyen davaları
mızla muayyen menfaatlerimiz bakı -
mından kendisinden azami şekilde İs· 
tifade edilmesi icabeden bir "vasıta" 
olduğu da göz önünde tutularak, şu
mullü ve sistemli, fakat ayni zamanda 
az masraflı bir propagandaya teves

nun yalnız siyasi sahaya inhisar etme

yip, iktısadi ve mali münasebet/er ü-
zerinde de şiddetle müessir bulundu -
ğu ma/(jm olduğuna göre, Amerika ile 
olan ı"ktısadi ve mali münasebetleri -
mizin inkişafı için bile, her şeyden ön
ce hakkımızdaki bu yanlış ve zararlı sül edilmiştir. 

Efkarı umumiyemizin hariçte ce - hükümleri yıkmak zarureti vardı. 
reyan eden ve memleketimizle alaka
dar bulunan her hangi tali bir hadise 
karşısında bile hassas bulunduğu dü
§Ünülürse, medeniyet aleminin büyük 
bir parçasını teşkil eden yeni dünyada 
memleketimizin ve milletimizin tam 
manasiyle temsili ve milli dava ve 
menfaatlerimizin altı ay devamlı bir 
§ekilde müdafaası gibi büyük çapta 
milli bir işle çok daha yakından ala
kadar olacağı tabiidir. 

Bu itibarla sergide elde edilen ilk 
müspet neticelerin matbuatımız vası -
tasiyle umumi efkarımıza arzı, fayda· 
lı olduğu kadar ifadesi lüzumlu bir 
vazife telakki edilmiştir. 

Bütün bu mülahazalara istinadendir 
ki, devlet pavyonumuzdaki teşhir tar
zımıza, yalnız serginin umumi şiarı o
lan (Yarının dünyası) motosuna sadık 
kalmak için değil, kendi milli menfa
atlerimizin icapları da düşünülerek, 
daha ziyade ideolojik bir mahiyet ve
rilmeye çalışılmıştır. 

Bu cehdimiz, sergi idaresi namına 
söz söyliyen reİ•İn nutkunda şu cüm
lelerle takdir ifadesini bulmuştur. 

"Ümit ederim ki, terakki ve barı
fın canlı nümuneleri halinde bu bey
nelmilel sergiye getirdiğiniz kıymet
ler karftaında duyduğumuz minneti 
bu sözlerimle hakkiyle ifade ede
bildim." 

[Vedat Nedim Tör'ün devlet pavyo
nu hakkında verdiği tafsilatı yarın 

neşredeceğiz.] 

Uzun ömürlülerin 

Aşağıdaki hülasalar, umumiyetle 
sergiye iştirakimize ve devlet pavyo
numuza ait olmak üzere heyetimizin 
raporundan ve amerikan matbuatının 
neşriyatından çıkarılmıştır. Bu birin
ci hülasayı türk sitesine ve b.aşta Va
şington büyük elçimiz olmak üzere 
heyetimizin faal bir şekilde idame et
tiği umumi propaganda çalışmaları -
mıza ait iki hulasa daha takip edecek- yurdu: yeni Zelanda 
tir. 
Vedat Nedim Tör'ün raporundan 

Birinci kısım hakkında heyetimiz 
reisi Vedat N. Tör, raporunda hüla -
saten şöyle demektedir: 

"Nevyork sergisindeki pavyonları
mızın zamanında yetişemiyecekleri 
;ıakkında memleketimizde son za
nıanlara kadar şiddet ve israrla izhar 
olunan endişenin tahakkuk etmediği, 
bilakis bizim umumi açılı§ günü olan 
JO nisana kadar hazır bir halde çıkan 
mahdut milletlerden biri olduğumuzu 
iftiharla arzederim. 

Bu sergiye iştirakimizin geçirdiği 
buhranlı safhalara lstanbul'daki ajan
ları vasıtasiylc yakinen agah bulunan 
sergi idaresi, hazırlıklarımızın bu ka-
dar kısa bir zamanda ikmal edilebili -
şini her vesile ile t3kclitlc yad etmek
te ve bizden fOk ew~ı /Jaşi3mı~ olup ta 

Devir, nüfus sayımı, doğum, ölüm 
ve boşanma istatistik devri 1 

Son tetkikler, Yeni Zelannt'ta ya· 
şıyanların, en geç öldüğünü gösteri · 
yor. Yeni Zelant'ta erkek vasati ola
rak 65 yaşında, kadın b8 yaşında ölü· 
yor. 

Fransa'da vasati ölüm yaşı hissedi· 
lir derecede düşüktür. 

Dünyanın en ihtiyar adamlarına 

Türkiye ile Yunanistan'da rastlanır. 

Bi BLİ YOGRAFYA 

Oluş 

hazırlıklarını sergi açıldıkta11 ikı üç Şehrimizin bu değerli edebiyat ve 
hafta ~onra bitirebiln:i~ ol,111 milletle- fikir mecmuasının 26 ıncı sayısı da 
rin mümessillerine bid bir örnek ola- çıktı. Bu nüsha ile Oluş birinci cildi 
rak go~termektedir. bitirip bize ikinci cildinin ilk sayısı· 

Sozümiizü tutmak hususunda gös - nı vermiş oldu. Çıktığı gündenberi 
tcrdiğimiz bu sürat ve ciddiyet bura- mükemmelliyetle edebiyat ve sanat 
daki ıtib'arımızı fevkalade arttırmış ve hayatımızda büyük bir boşluğu dol -
husrısi açıllş günümüz olan 6 mayısta duran Oluş'un bu sayısında: Muzaf
gerek birleşik Amerika devletleri, ge- ı fer Şerif Ba~oğlu. M. Tevfik Ararat, 
rekse sergi idaresi namına söylenen Dr. Rasim Adasal, Fuat Ömer Keskin 

Tarsus Halkevinde 
Dikiş - Resim Sergisi 

Tarsus, (Husu· 
si) - Halkevinde 
dikiş. nakıs. resim. 
fotograf sergisi a-ı 
çıldı. Sergi muhit
te alaka ile karşı

landı. Bir hafta i
çinde S bin kişi 
sergiyi gezdi. Ser· 
giye ait iki resim 
gönderiyorum. 

1 

........................................................................................................ 1 
Afyonda muhtarlara kurs a~lldı 

ve tercümeleri ilişik olarak takdim o- oğlu, Melih Cevdet Anday, Rıfat il - Afyon, (Hususi) _ Halkevi her muhtar seçiminden sonra açtığı 
lunan nuu.k/arda, mutat olmıyan bir gaz, Pertev N. Boratan, Enver Ziya 

· muhtarlar kursunu bu yıl da açmıthr. Bu kura on gün devam etmi§, tarzda, Türkiye lehine açık bır sem - Karal. Zeki Faik lzer, Halil Vedat 
pati izharına vesile olmu~tur. Mesela Fıratlı, Adnan Cengil gibi kıymetli muhtarlar çok faydalanmıthr. Kursta bütün daire müdürleri ders ver· 
birleşik Amerika devletleri murlthha- yu~cıların makale ve şiirleri varclı mitlerdir. :aönderdiğinı reaim, ders ıören muhtarları bir arada göster· 
sının nutkundan aldığınıız §U pJr~a - C\kcıyucularımıza tavsiye~riz. mektedir. 

tı r'drkeyi kaplıyan h • .nı- tahn erım. 
ları. Camlardan odaya bol ışık dolu- Bununla beraber. salonun 

Al A 

... 
yin ve gıdın. Size mücevherden b\. 
sederlerse anlanıamıı bir l\\'ıt takı • 

Çerkeş iyi su ve elektriğe 
kavuşmak için çalışıyor 

t 

Çerkeş (Hususi) 
- Etrafı yeşil or
manlarla kaplı o
lan ve düz bir ara
zi üzerine kurul· 
muş bulunan Çer -
keş, iki mühim te
sisattan mahrum 
bulunmaktadır. 

Çerke§'te hükümet caddesi 

1 
tarafta o -

mücadeleye 
çünkü 

Bunlardan biri 
su diğeri elektrik· 
tir. Ankara - Zon
guldak tren yolu· 
mm hemen hemen 
ortasında bulunan 
Çerkeş, bu iki me-

·-- na-

deni ihtiyacı kar - Tamir edilecek tarihi cami 
şılamak için sene -
lerce çalışmış fakat maddi imkanların,--
noksanı bu arzunun tahakkukuna ma - ı B 1 k • 'd 
ni olmuştur. a 1 esır e ıarap 

Belediyeler Bankasından yapılacak 
bir istikrazla kasabanın bu iki müb
rem ihtiyacı karşılanacaktır. 
Kasabamızın güzelleşmesi ve imarı 

için cümhuriyet yılla_rın.da çok çalı
şılmıştır. Çerkeş'e ikı kılometre me • 
safede bulunan orman muntazam bir 
yolla kazamıza bağlanmak üzeredir. 
Bu çamlık fenni şekilde daha güzel 
bir hale konacaktır. Burada bir sana· 
toryom inşası da düşiinülmektedir. 

On beş sene evel bir zelzele esna
sında minaresi yıkılan ve kıymetli ta
rih eserlerimiz arasında bulunan dör
düncü Murat camii bu yıl tamir edi
lecektir. 

Yeni Gaıiantep valisi 
tetkiklerine baJladı 

Gaziantep, (Hususi) - Yeni vali 
miz B. Cavit Ünver vazifesine başla · 
mış, bir tamimle halkçı hükümetimi
zin hükümet mekanizmasının işleme
sinden beklediği esaslı noktaları teba· 
rüz ettirmiştir. 

fabrikası kurulacak 
Balıkesir, (Hususi) - İnhisar 

Vekaleti vilayetimiz dahilinde ~;~a· 

rap fabrikası kurrnağı kararll\ırf11ış· 
tır. Vekalet açılacak şarap Abrikas1• 

na ait tetkikatın yapılması~ şehrirt'liz 
inhisarlar başmüdürlüğünı bildirfOW 
tir. Bu tetkikler miispct ıetice verdi· 
ği takdirde fabri_kanın l~ yıl içillôe 
faaliyete geçmesı muhJemeldir. ..,.Jı.,, 
Şarap fabri~a~ının ~rulması. esa · 

sen her yıl gıttıkçe ;nkişaf etmekte 
olan bağcılığın d.a~~ fazla eherniyet 
kazanmasından Ş~·...,hesiz ki müessir 
olacaktır. .~. :n. 

Vekalet yap yat tetkiklerde Ü· 

zümlerin k~miıüz gö. keyfiyet bakt· 
mından vazıye lma kliyat ve ihra-

. k~ 1 ~an ıa 
cat ım an arı:ı . niı .. rctlerin\n. ye-
tiştirilen üzümnıznq;j:ı~rinin nazarı 
dikkate alınması, e0 b' l l' . t' __ ' ı ı ırmış ır. 

Yıldırım kurL b' k"ylu" 
1anı ır o 

İzmit, (Hususi}~ t 't'' Çu-
k .... d H - zmı ın 

buklu oyun e nı kk · · de bir 
k.. 1.. ld . ı ısmın 

oy uye yı ırım ı b d k ölu"-.. 1 zett. et e ere 
mune sebep o muşt .. 

sus· 
leyinceye kadar hizmetciler _ ne on-

Vali şehir dahilinde bir tetkik yap· 
mış, su deposunu ve Türktepedeki 
elektrik tesisatını görmüıtür. 

lar, ne de kimse - bu hususta bir şey 
·ımemelidir 
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B. Sükrü Saraçoğlunun beyanatl 
~· .. 

Hariciye Vekilimiz anlaşmanın 
bütün ana hallarını anlalll 

Beyanat sürekli alkışlarla karşılandı 
(Başı 1 incı sayfada) 

Yeti Akvamda mesele mevzuubahis ol
duğu zaman eski İskenderun sancağı
nın hudutları esas olarak alarak alın -
mış ve böylece Hatay devletinin hu -
dutları harita üzerinde ve yazı ile tes
bi t edilmi olan Hatay hududu bilaha 
re iki tarafın askeri heyetleri marife -
tiyle bir buçuk sene kadar süren sıkı 
hir mesai neticesinde bu hudut kağıt
lar üzerinden alınarak topraklar üze -
rine nakledilmiştir. Elyevın toprak ü
zerine nakledilmiş olan hududun yal
nız üç noktasında ufak tadilat yapıl -
dıktan sonradır ki bu hudut Türkiye 
ile Suriyenin yeni hududunu teşkil e
decektir. Hatay devletinin hudutları 
üzerinde yapılmış olan tadilat cenup 
hududunda denize yakın yerde Hatay 
devletinin hududu içinde bulunan üç 
ermeni köyünü, tarlaları ve toprakla
riylc beraber Suriye'ye bırakır. Bil
mukabele şarkta Köminid köyü deni
len bir köy vardır. Bu köy hududunun 
tesbiti esnasında hakikaten akıllara 
sığmıyacak kadar fedakarlık göster -
miş bütün köy halkı, gündüzleri eks -
perlerin, askerlerin koymuş olduğu 

hudut taşlarını ve işaretlerini gece 
kaldırarak kendi köylerini Hataya il
hak edecek bir surette mütemadiyen 
tadilat yapmışlardır. (Bravo sesleri, 
alkışlar). İşte ve kağıt üstünden top -
rağa nakilleri sırasında Türklüğe, Tür 
kiyeye ve Hataya rabıtasını filen is -
bat etmiş olan bu türk köyü tamamen 
türk topraklarına bırakacak bir şekil -
de tashih edilmiştir. (Alkışlar). Diğer 
bir tashih Hatay dahilinde uzun mesa
feler üstünde güzel bir yol vardır ki 
bu yol hududun tesbiti esnasında kıs
men Suriye topraklarında kalmış bulu 
nuyordu. Fransızlar bu yolun tama -
men Türkiyeye ve türk toprakları da
hilinde kalıcı bir surette hududun 
tashihine muvafakat etmişlerdir. Ar
zettiğlm gibi hudut üç no ta. üzerin
de tadilat yapıldıktan sonra yeni Tür
kiye hududu bu tadilatı ihtiva eden 
Hatay hududu olacaktır. 

Türk olmak istemiyenler 

Diğer bir hüküm, türk olmak iste -
miyen gayri türk anasırdan kim varsa 
altı ay içinde mahalli hükümete mii -
racaat ederek bu arzusunu, bu hiyar 
•hakkını istimal edecektir. Böyle hiyar 
hakkını istimal edenler de nihayet 18 
ay içinde Hatay topraklarını terket • 
ıniye mecbur olacaklardır. Binaena -
leyh ancak 18 ay sonradır ki bunlar
dan artık 6 aydan itibaren hiç bir kim 
ae o hakkı istimal edemiyecek ve 18 ay 
dan sonra da hiç kimse Hatayı terke • 
demiyecektir. Fakat benim kanaatım 
öyledir ki Hatay halkının Türkiyeye 
göstermiş olduğu alaka, odur ki ade -
ta ırk ve cins farkı olmaksızın bu hi • 
yar hakkının hiç kimse tarafından is
timal edilmiyeceğine ve Hatayı terk 
ctmiyeceğine kaniim. Eğer terkedecek 
ler olursa onlar zaten vatan sinesinde 
bulunmıya Iayik olmıyan kimselerdir 
ki bu suretle biz de bir safra atmış O· 

lacağız. Bunu takip eden bir hüküm 
de yazılmış olan hudutların kati ve ni
hai hudutlar olduğunu ifade eden hü -
kümlerdir. Kati ve nihai olduğu bir ke 
re daha tesbit edilen hükümden ı;onra 

Meclisinde mukavele tasdik edilince 
hususi kurye ile Parise göndereceğiz. 
ve hariciyemizce mümkün olan süratle 
teati edilecektir. Boylece mukavele 22 
temmuzdan çok daha evel mevkii me
riyete girmiş bulunacaktır. (Bravo ses 
leri) 

Mukavelede diğer bir hüküm, fran
sızlarla ecnebi tebaalarına ait olup da 
Türkiyenin bura hakkındaki mevzua -
tı Hatayda tatbika başlanılmazdan e
ve!, yedlerinde ecnebi dövizler mev -
cut olanlar bu dövizleri para kaçakçı -
lığına mani olmak için bizim koyduğu
muz tedbirlere riayet şartiyle harice 
götürmek hakkına malik olacaklardır. 

Hatay'lı ve Sııriye'li mütekaitler 

Anlaşmanın diğer bir hükmü de, 
Hataylı ve Suriyeli mütekaitler hak· 
kındadır. Elyevm bazı hataylı müte -
kaitler Suriye kasalarından tekaüt ma
aşlarını almaktadırlar. Keza bazı su -
riyeli mütekaitler de Hatay kasaların
dan maaşlarını almaktadırlar. Çünkü 
üç hükümet arasında bir anlaşma ya -
pılmıştır. Bu anlaşmanın icabı her bi
ri tekaütltre maaş veriyor. Sene niha
yetinde bunlar hakkında muhasebe ya
pılıyor. Mukaveleye koyduğumuz mad 
de, yarın türk olacak olan ve çoktan -
beri türk bulunan Hatay mütekaitleri
nin Suriyedeki alacaklarını ibra et -
mektir. Kezalik onlar da suriyeli olup 
da Hatay tekaüt sandığından para a· 
lacak mütekaitlerin hakkı için bizi ib
ra etmiş bulunuyorlar. 

Bu takdirde herkes kendi tekaütle
riyle başbaşa kalmış bulunuyor. An
cak bizim llatayh mütekaitler için 
mukavelede herhangi bir ahkam olma
dığı için mevzuubahis olmadı. Yakın
da tetkik edeceğiniz Hatay vilayeti 
teşkilatı hakkındaki kanuna bu hakkı 
muhafaza edici hükümler koyduk. 

Fransızlara ait mülkler 

viz olarak diğer bir kısmı da kle
ring hesabiyle tedricen ödenecektir. 
Bundan başka arkadaşlar, diğer bir 
hüküm de Payas'la İskenderun ara
sındaki 'imendifer hattının mukave
lenin meriyete girmesinden evel kum
panyalar tarafından bizim devlet de
miryolları idaremize teslim edileceği
ne dairdir. 

Hafriyat §irketleri 
Nihayet Hatay"da birkaç senedir 

çalışan hafriyat şirketlerinin mukave
leye merbut hakları tanzim edilmiş -
tir. Birisi ingiliz, diğeri İngiliz ve 
fransız, üçüncüsü de Amerikalı ol
mak üzere üç şirket mevcuttur. Bun
lardan mukavele müddeti en uzun o
lan şirketin müddeti 1941 senesinin 
nihayetinden evel hitam bulmaktadır. 
ve gene hükümler arasında gördük 
ki bunlar. buldukları asarı atikadan 
sadece çift olanlarını alıp götürmek 
hakkını haizdirler. Bunlar mukavele· 
!erinin hitamına kadar bizim tarafı -
mızdan muteber addedileceği ken· 
dilerine ifade edilmiş bulunuyor. 

Gene mukavelede yer bulmamakla 
beraber bu münasebetle geçmiş olan 
resmi bir vesikadan da burada iki ke
lime ile bahsetmeyi faydalı görüyo -
rum. Fransa hükümeti Suriyeyi her -
hangi bir üçüncü devlet lehine terket
miyeceğini beyan etmiştir, biz de bu 
beyanatı bir senet ittihaz ettik. 

Fransa ile dostluğumuzun 

mahiyeti 
İşte arkadaılar, birkaç keli -

me içinde hülasa "e izaha çalış
tığım vesikalar Hatay'ın kati 
ve mutlak olarak ana vatana 
kavuştuğunu tesbit eden senet· 
)erdir. 

Bu senetlere ve bu neticeye 
vasıl olmak için iki taraf u:z:un 
ve çetin bir müzakere devresi 
geçirdi. Evet arkadaılar, müza
kere filvaki uzun ve çetin oldu. 
Fakat hiç bir vakit bir taraf di
ğer tarafın İ§İni bozmağa çalı§• 
madı. Bilakis iki taraf işin en 
iyi hal şeklini ve en İyi hal za
manını bulmak için yekdiğerine 
yardım etti ve meselenin meç· 
hul noktalarını karşılıklı aydın
lattı. İşte bu aydınlık ve karşı
lıklı yardım iki taraf için çok
tanberi bir zaf yatağı olan Ha
tay meselesini o şekilde ve öyle 
bir zamanda halletmiştir ki bu 
hal şekli ve zamanı gene iki ta
raf için yeni bir l<uvet, yeni bir 
kudret, yeni bir nüfuz kaynağı 
olmu§tur. ( Alkı§lar). 

Polilikala11m11 muvazidir 
• 

Zaten umumi politikaları tama -
men yekdiğerine muvazi olan Tür
kiye ve Fransa Hatay meselesinin 
halli üstiinde yekdiğerinin elini o 
kadar samimi ve candan sıkmışlar -
dır ki bu ellerde ve bu ellere bakan 
gözlerde Fransa ve Tiirkiyenin nü -
fuz ve kudretlerinin arttığını duy -
mamak kabil olmaz ( Bra ~ıo sesleri. 
alkışlar). 

her iki taraf kendi topraklarında di -
ğer tarafın emniyet ve rejimini tehli
keye sokacak bir surette hasıl olan faa-
liyetleri tamamen bertaraf etmek va -
dında bulunmuşlardır. Bunu takip e • 
den hükümler, müddeti bitmek üzere 
olan Suriye • Türkiye dostluk muahe
desinin yenisi yapılıncaya kadar yani 
940 martının 15 ine kadar temdit edil
miş bulunuyor. 

Mukavelenin meriyet ta;ihi 

Bundan sonra mukavelenin mühim 
maddelerinden birisi de Hatay dahi
linde bulunan Fransız eşhası hususi
ye ve hukukiyesinin emval, menafi ve 
hukukunun satın alınması keyfiyeti • 
dir. Uzun ve mücadeleleli olan bu 
mevzuda nihayet iki taraf tamamen 
bütün maziyi temizlemek ve istikbal
de herhangi bir ihtilafa mahal verme
mek için Hatay'da bulunan bütün 
fransız emval ve hukukunu türk dev
leti muayyen bir fiyatla satın almış

tır. Bu muayyen fiyat, ilk tesbitinde, 
36 milyon frank olarak tesbit edil -
mişti. Fakat mukaveleye 35 milyon 
olarak konmuştur. Bunun sebebini 
ayrıca arzedeceğim. Fransızlar tara
fından bize vaki olan ve hakikati ifa
de ettiklerini söylediklerine göre bi
ze geçen emval, hukuk ve menafiin 
belli başlısını teşkil eden Ii$teye göz 
atacak olursak görürüz ki Antakya'da 
bir hastane vardır, sekiz milyon frank 
takdir edilmiştir. Soğukoluk'ta ra -
hiplere ait bir müessese vardır, 500 
bin frank tahmin edilmiştir. Antak
ya, İskenderun elektrik şirketlerinin 
bilumum tesisat ve menafii vardır. 
13 milyon frank tahmin edilmiştir. 
Tütün rejisinin ki bizim bıraktığı · 
mız reji orada halfı yaşamaktadır, id
dia ettiği menafi 3,700.000 franktır. 
İskenderun limanının bilcümle tesi -
satı emval, hukuk ve menafii için 
6,800,000 frank istenmiştir. Kezalik 
bizde ömrü hitam bulmuş olan fener
ler şirketinin orada bir iki feneri ve 
tesisatı vardır, bunun için de bir mil
yon frank takdir edilmiştir. Cezayir 
ve Tunus bankasının ahalide 1,800,000 
frank alacağı vardır. Fakat bu alaca
ğı, daha Hatay hükümeti zamanında 
Hatay hükümeti üzerine almış ve hal
kı bu borçtan ibra etmişti. Hatay'ın 
taksit taksit ödemekte olduğu bu pa
rayı da bu münasebetle hesaba koy
mak ve arkasını kesmek istedik. 

Arkndaşlar, bir kere daha sabit ol
muştur ki Fransa hasmane vaki o
lan talepleri reddetmek hususunda 
ne kadar kuvetli ise dostane vaki o
lan haklı miiracaatlnrı tetkik husu -
sunda o kadar hak taraftarıdır. Ha -
tay meselesinde davamız tamamiy
le haklı idi. l\liiracaatlarımız tama -

Diğer hükümler 

rçiyle dostane vaki oldu. Ve böylece 
mesele her iki tarafın şerefini artı -
ran bir hal şekli bu~u. (Bravo se~
leri) 

Hatay meselesinin muallak bu -
lunduğu sıralarda bu iş iki devletin 
münase.'.>atınt zaman zaman, için i
çin yıpratmak ve kemirmekle kal • 
mıyor, menfaatlarım iki taraf mü -
nasebatının bozulmnsmda görenler 

B. Cevat Açıkahn 
Hafay'hlann yurtseverliğini 
saygı ile anıyor 

Antakya, 30 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün Hatay meclisinin dağılmasın -
dan sonra, fevkalade murahhasımız 
Cevat Açıkalın, gazetecilere beyanat
ta bulunmıış ve ezcümle demiştir ki: 
"- Türkiye cümhuriyeti ile dost 

Fransa hükümeti arasında imza edi -
len mukaveleler mucibince türk ca -
miasının a;rılmaz ve ayrılmamış bir 
parçası olan güzel Hatay anavantana 
avdet temiş bulunuyor. Bu müteyem
men netice ile 20 sene biitün ruhu ile 
bu gayenin tahassulü için cansipara· 
ne ve fedakarane çalışmış ve bu mut
lu giinü beklemiş olan mücahit bütün 
Hatay ahalisinin vekili olan Hatay 
meclisi, Hatayın dört gözle beklediği 
emniyetinin tahakkuku üzerine Hata· 
yın anavatana avdeti mesut hadisesi
ni, misali vatanperverlik sayfalarında 
nadir görülmüş heyecanlı ve salabetli 
bir celsede verdiği kararla tesbit et
mek suretiyle vazifei tarihiyesine ni
hayet vermiştir.,. 

Yeni vali Hat ay' a gel inciye 
kadar 

Fevkalade murahhasımız bundan 
sonra Hatay davasında çalışanları ve 
çalışanların başında bulunan Antal
ya mebusu Tayfur Sökmen'i hürmet 
ve muhabbetle yadetmeyi bir vazife 
bildiğini, Hatayın tarihi ülküsünün 
tahakkuk ettiği bu son aylarda ana -
vatana karşı muhabbetle çarpan bü -
tün kalpleri kendinde tecessüm ettir
miş olan millet meclisinin güzide aza
ları Hatay mebuslarını ve meclis rei
si Abdülgani Türkmen'i selamladığı
nı, vazifesini yapmış olan Hatay hü -
kümetini ve onun başında Antep me
busu Abdurrahman Melek'i yadetme
nin kendisince bir zevk olduğunu söy 
lemiş ve demiştir ki: 
"- Hatay devlet ve hükümetinin 

şu suretle tarihin altın yazılarla kay
dedeceği sayfalarına geçtikten sonra 
Hatay ana vatanın bir vilayeti olacak 
tır. Yeni vali gelinciye kadar devair 
başında bulunanlar merkezden fev -
kalade murahhas vasıtasiyle alacakla
rı talimat dairesinde umuru cariyeyi 
temşiyet edeceklerdir.,, 
Vilayet merkezi Antakya olacak 

Antakya. 30 a.a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Dörtyol ve Payasın Hatay vilayeti
ne bağlanacağı ve Hatay vilayeti mer 
kezinin Antakya olacağı muhtemel gö 
rülmektedir. 

tarihin ve asırların derinliklerinde o
lan tl1rk - iransız dostluğunun sulh i· 
çinde vereceği yeni meyvalan topla -
mak için hazırlanıyor. 

Türk Fransız dostluğundan .şüphe 
edenlere tek bir tavsiyem var: Kendi 
şüphelerini bizim dostluğumuzun mi
henk taşına vurmağa kalkışmasınlar. 
Çünkü bıı takdirde kendilerini bek/i
yen yalnız hezimettir. (Sürekli alkış
lar). 

Milli ~ef'in emir ve alakalan 

Meclis devlet baremini kabul elli 
( Başı 1 incı sayfada) 

çok encümenleri alakadar ediyorlar. 
Hepsinden ayrı ayrı dolaşması hayli 
vakit istiyecektir. Ten~ip buyurursa
nız biitün encümenlerden seçilece~< 

Bütün maddelerin müzakeresi ta • 
mamlanmış olduğundan proje reye ko
narak kabul edildi. 

Askeri barem 
arkadaşların iştirakiyle muvakkat bir Evelki toplantıda da heyeti umumi-
encümen teşkilini rica ediyorum.,, yesi üzerinde müzakereler tamamlan-

Bu teklif kabul edildikten sonra mış ve maddelere geçilmesi kararlaş -
Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat mı olan askeri baremin müzakeresine 
Cebesoy söz almış, şu tekliflerde bu- başlandı. 

lunmuştur: İkinci madde üzerinde, General Ka-
.. _ Kısmen matbuattan da haber al- zım Karabekirin bir tadil takriri red -

dığınız veçhile Ankara elektrik ve ha- 1 d~dil~i ve. maddeler. aynen ~a~ul e~~l
vagazı, Adana elektrik şirketlerini dı. Boy~elıkle asken barcının ılk mu • 
hükümetiniz satın almıştır. Buna ait zakeresı tamamlanmış oldu. 
bir kanunumuz vardır. Bir de Bursa 
elektr(k şi rketiyle müttehit elektrik 
şirketine ait Edirne, Tekirdağ, Balı· 
kesir, Gaziantep şirketlerinin muka
velesi imza edilmiştir. Aynı zamanda 
Mersin hisse senetleri alınmıştır, bu
na dair de evrakı varidede kanunla· 
rımız vardır. Bu kanunların bu devre
de tasdikinden cok fayda memuldür. 
Bunların muvakkat bir encümen teş
kili ile oraya havalesini rica ediyo
rum. İkinci bir ricam daha var. Ruz

Bir proje adliye encümenine 
gitti 

Vakıf paralar ikrazatından mütevel
lid alacakların takip ve paraya çevril -
mesine dair olan kanuıı layihası do o
layısiyle söz alan Adliye encümeni ra
portörü B. Salah Yargı, ibu projenin ad 
liye enciimeninde de tetkikini istedi 
ve takriri kabul edildi. 

Kömür fiyatları 

namenin 18 inci mad'iesinde Küçük- Yabancı memleketlerden getirtile -
menderes nehri ile tevabiinin ıslahı cek 55 bin ton kok ~omüı Unün güm • 
hakkındaki kanunun daha iki sene rük resminin indirilmesi !ıakkındaki 
temdidi hakkında bir kanun vardır. kanun layihası göruşülürk,..n söz alan 
Buna ait müddet 6 ha7.iranda bitmiş- B. Rasih Kaplan şu suali sordu : 
tir. Gerek bütçe encümeni ve gerekse "-Bir sual soracağım. Şimdiye kadar 

{ ·· · b k ·· t gümrük resimlerinden ne kadar na ıa encumenı u anunun mus ace· . . 
1 k k b 1 t ·ı d" y tenzilat yapmışsak mahyet fıyatından en çı masını a u e mış er ır. az . .. .. .. d d 

· · d · · · d k · hıç tenezzul olmamıştır. Komur e e 
mevsımın e ışımıze evam etme ı- . • . . 1 . 
· .. .. 1 tenzılat yapmak ıstıyoruz. ktısat ve-

çın bu kanunun mustacelen muzakere· T" kT k · "d" 1 k" b 
sini teklif erli yorum. Lfıtfen kabulü- ya . ı,~aret ve.:ıtı hl~knlımı. ıtr.ferd ı d u 

·· . d . tenzı ctttan mus e ı • er ıs ı a e e e-
nu rıca e erım. " ceklerdir, kömür de ucuz satılacak 

Meclise memleket için hayırlı iki 
haber veren bu teklifler de kabul edil-
miştir. 

mı? 

İktisat vekili B. Hüsnü Çakır u ce
vabı verdi : 

iki tayyarecimiz için aylık "- B~ tenzilat ?1~mleketin ihtiya -
cını temın etmek ıçın geçen sene he-

Devlet hava yollarında vazife uçu- ı yeti vekilece ittihaz edilen karar üze -
şu sırasında şehit düşen pilot Ekrem rine yapılmış ve şimdi de tasdik için 
Ermek'le makinist Sami Demirel'in yüksek huzurunuza arzedilmiştir. E 
dul ve yetimlerine aylık tahsisi hak- sasen dahildeki istihsalde lazım gei.en 
kındaki kanun layihasının müzakere· miktarda tenzilat yapılmıştır. Yani 
sine başlanmıştır. Maliye encümeni dahildeki kömür fiyatlarında matlup 
mazbatasında şunları söyliiyordu: olan tenzilat icra edilmiştir. Ton ba.-

.. _ Kanun layihası esas ve mahiye- şına 225 kuruş ucuzlatılmıştır . ., 
ti itibariyle bir kanunu makabline teş
mile matuf olmasına ve hükümlerin 
makable teşmili esasen doğru olmadı· 

ğı gibi bilhassa mali kanunlarda daha 
ziyade sakınılması icap edeceğine ve 
muahhar tekaüt kanunları hükmün-

Et meselesi ve belediyelerin 
kontrolü 

Belediye kanununun 19 uncu mad • 
desinin beşinci fıkrasinın değiştiril • 
mesine dair olan 2571 sayılı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi den müstefit olmak istiyen binlerce 
hakkındaki kanun Hiyihası görüşülür

vatandaş mevcut olup bunların yük· ken söz alan Osman Şevki Uludağ 
sek meclise akseden talepleri daima 

(Konya), Proje münasebetiyle et me -
reddedilmiş bulunmasına ibinaen, şim- selesi ve su işleri üzerinde durmuş, 
diye kadar mahfuz tutulan ademi teş- dahiliye vekilimiz B. Faik Öztrak şu 
mil esasının işbu kanun layihası mü- cevabı vermiştir: 
nasebetiyle dahi ihlal yoluna gidil-

,.n, ··- Sayın arkadaşım, etlerin sıhi memesini encümenimiz muvaını:: gör-
b. 1 h 1• ·h dd" şartlar dahilinde kesildikleri yerler .. 

mu~ ve ınaena ey ayı anın re ı - . . 
k .1 . . den satıldıkları yerele kadar naklının 

neB a~ar vetı ~ış\ır . ., . A zaten belediyelerin cümlei vezaifin -
. . . ema ettın Kamu (Rıze), Bu la· den olduğunu söylemekle bu bahiste 

yıha ıle konulmak istenen hükmün bizimle müttefiktir. Yalnız bunun i . 
mahi.~eti .~zerinde durarak, ?u hadise- çin bir kanuna lüzum olmadığı kana -
den uç gun sonra kabul edılen 3424 atindedirler. o halde ihtilafımız ibasit 
numa~alı devlet hava yolları te~ki~~." ve kolayca kabili haldir. 
tı.na .. aıt k~nunla bu ~~kla~ın. verı~~ı~ı· Etlerin diğer yenen maddelerle sı • 
nı s?yledı, .n~f~a en~umenının huku - hi şartlar dahilinde bulundurulması ve 
metın teklıfını. ~d_ılfıne . bulud~~unu bir yerden diğer yere nakledilmesi 
h~tırlattı, kendısının ~alıye e~cum:. - hakikaten belediyelerin vazifeleri cüm 
ı:ınde bu ka.rar~ muhalıf kaldıgını soy lesindendir. Bunu yapmakla onu in -
lı~.erek dedı kı: .. kar etmiş olmuyoruz. Burada istedi· 

Arkadaşlar, tasvibinize arz
olıınan eser Şefimiz lnönü'nün 
sıkı emir ve talimatlariyle iş
lenmi§tir. Ve kanaatime göre 
cümhuriyetimize yaraşan bir 
eser olmuıtur. (Varolsunlar 
sesleri). 

Hatay'ın ıstıraplarını 
unutturacağız 

Bunun tasvibini sizlerden ri
ca ederken derhal ilave etmeli
yim ki hükümetiniz yirmi sene
dir ana vatandan uzak ya§ıyan 
hataylıların acılaı ını unuttur
mak kararındadır. istiyoruz ki, 
mektepleri, yolları, kanalla
rı, limanları, ticareti ve ziraati 
ile Hatay türkün hudut Üzerin -
de dilcilmiş aşılmaz ve erişilmez 
bir kalesi olsun. (Bravo sesleri, 
alkışlar). Öyle bir kale ki o ka
lenin her taşında türkün kuve· 
ti, türkün kültürii ve türkün 
medeniyeti okunsun. 

-: B~ kanuna maseba~ gostererek ğimiz şey bu işin bizzat belediyenin 
h_ak ıddıa edecek başka hır dul ve ye- eliyle yapılması keyfiyetidir. Zaten 
tım .yoktur. . . her kim bu işi yaparsa ona nazaret et-
~ır kanunu mak~blıne teş~ı~ etmek mek ve gıhi şartlar altında bu işleri 

caı~ ol":adığı~a daır de Teşkılatı E - yapmağa mecbur etmek zaten beledi • 
sasıy.e~ız~e ~ır madde yo~t.ur. Ve bu- yelerin saHihiyeti dahilindedir. Fakat 
nun ıçın?ır kı .B. M. Meclısı her k~ - biz bu işi bizzat belediyenin eline ver
nunun nıhayetınde .o kanunun neşrı~- mek istiyoruz. Çünkü 0 da teminatlı
den muteber olduguna veyahut hır dır. Bu kanunu onun için getirdik. 
kaç ay sonra muteb:r olacagına ;e_ya - Bu maruzatımdan sonra kasap dük • 
~u~ daha evele te '.11ıl_ etmek salahıye- kanlarının da diğer yiyecek ve içecek 
tını her zaman haız?ır: Burada mev. satan dükkanlar gibi belediyenin na -
zuu bahsolan, ~ususı hır k~nunla. ~ır zareti altında olduğunu ve bunlan sı
hak .v~ ad~!e~_ ıcabının yer.ınc getırı~ - kı şeraite tabi tutmak sıfat ve salahi
"?esıdır. Hukume.t ~ok dogr~ ve adı - yetini haiz olduğunu ifade etmiş oldu
lane hareket etmıştır .. Bu~u ıfa ed_er - ğumu zannediyorum. 
ke~. bu_nun .. devlet hazınesı~e t~hmıl e- Gelen maddenin diğer fıkralarına da 
cegı hır kulfet yoktur. Çunku devlet temas ettiler ve onlar hakkındaki mil· 
demiryolları sandığından ay~ı salahi- talealarını da söylediler. Su mesele • 
yet~~ bağ.la.nacaktır. Bendenız ~a~ıa sinde olduğu gibi. 

Arkadaşlar, daha dün vata· 
nımızın harici emniyetini takvi· 
ye eden kararlar almıştınız. Bu
gün ise Hatay'ı türk toprakları
na bağlıyan bir ki\rarı almak Ü· 

zeresiniz. Sizler bu kararı alır· 
ken ben de cümhuriyetimizin 
altıncı ve çok uğurlu meclisinin 
önünde hürmetle eğilerek ve bu 
vesile ile Büyük Atatürk'ün bü
yük namını sevgiler ve saygılar
la anarak sözlerime nihayet ve
riyorum. (Bravo sesleri, şiddet -
li ve sürekli alkı~lar). 

encumenının mazbatasının kabuliı ıle 

maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

B. İzzet Arıkan (Eskişehir) de aynı 
noktai nazarı müdafaa etti ve misal -
ler verdi. 

Bütçe encümeni mazbata muharri -
ri B. Sırrı Day'ın maliye necümeninin 
görüşünü müdafaa eden mütaleası 
dinlendi ve fakat B. Kemalettin Kamu 
nun, vazifesi başında ölen tayyareci -
mizin yetim ve dullarını devlet hava 
yolları teşkilat kanununa göre müka -
fatlandırmayı talep eden takriri kabul 
edildi. 

Devlet baremi kabul edildi 

Su politikamız vardır 
Arkadaşlar, arzedeyim ki buyurduk

ları şeyler yeni hükümler değildir. 
Bunlar zaten belediye kanunlarında 

bulunan maddelerin değişmiyen fık • 
ralarıdır. pahiliye vekaleti bunu mad
denin şeklini göstermek için yapmış -
tır, nasıl ki hükümetin teklifi de bu 
yoldadır. Binaenaleyh onlar zaten mer 
idir. 

Nihayet muakavelenamenin 
ihtiva ettiği kuvctli hükümler -
den birisi de, mukavelenin meri
)"ete gireceği tarihi tesbit eden 
rnadd dir. Mukavele, meriyetin 
iki tarafça tasdilt muamelesi· 
hin vukuundan sonra hazırlana· 
cak tasdiknamelerin teatisi tari
hidir, Ancak bu tarihten muka
vele makbul ve muteber olacak
tır. Fakat hiç bir vakit ten.ti 
keyfiyeti 22 temmuzdan ileriye 
gidemiyecektir. Şayet gidersek 
23 temmuzdan sonra yapmı§ ol
duğumuz mukaveleler kati ola
rak meriyete girmiş olacaktır. 
(Bravo sesleri). 

• Esasen daha çok süratle mukavele -
Y~ rneriyete koymak için Hariciye ve -
k~leti tertibat almış, Fransa bunu 
husnü telakki etmiştir. Büyük Millet 

Uzun bir silsile takip eden bu ra -
kamların yekfınu onların mütevazı o
larak iddia ettikleri rakama göre 52 
milyon franktır. Biz bunu 36 milyon 
franka bağladık. Fakat bilahare Liib
nan'da bulunan iki binayı konsolosa
ne ittihaz etmek için Fransa hüküme
ti iadesini istedi. Onun için 36 mil -
yon frank olarak tesbit edilmiş olan 
tediye yekfınumuz bir milyon frank 
noksaniyle 35 milyon frank olarak 
tesbit edilmiştir. Yani Hatay devle
tinin toprakları üstünde bulunan fran 
sız hukuki ve şahsi bütün menafii 
emval ve hukukunu ceman 35 milyon 
franka satın almış bulunuyoruz. Bu
nun buyük bir kısmı peşinen ve dö-

bu yara üsti.ine zaman zaman zehir
lerini dökiiyor ve propagandalarına 
geniş bir mecra veriyorlardı. Şimdi 
onlar bilsinler ki bµ yara tamamen 
tedavi edilmiş ve her çeşit propa -
gandalara karşı kapılar sımsıkı ka -
panmıştır. (Alkışlar) 

Hariciye Vekilimizin bu mühim be
yanatını, Büyük Meclis, tam bir has
sasiyet ve alaka ile dinlemiştir. Kor
diplomatik locasında Sovyet ve Yu -
nan Büyük Elçileri, Fransız Büyük 
elçiliği ve diğer elçilikler ileri gelen· 
leri bulunuyorlardı. 

Bundan sonra devlet memurları i -
çin hazırlanmış ve ilk görüşmesi ya -
pılmış olan baremin ikinci müzakere -
si~e başlandı. \ 

Maddeler üzerinde bazı mütalealar 
ileri sürüldü ve tadilnameler verildi. 
Bu tadilnameler encümenin verdiği i
zahattan sonra kabul edilmedi ve 
maddeler encümenin, altıcı muvak
kat madde için kabul ettiği bir tadil 
hariç olarak aynen kabul edildi. 

Arkadaşım su işlerinin fena gitti -
ğinden bahsettiler. Zannederim ki bu
nun münakaşasını bütçenin müzakere
si esnasında uzun uzadıya yapmıştık. 
Bu kadar kısa bir zaman içinde tekrar 
bunun münakaşasına rücu etmek zan
nediyorum ki faydasız yere heyeti a -
liyenin vaktini işgal etmek olacaktır. 
Bunun için bundan tevakki ediyo
rum ve gene buna istinaden Dahiliye 
Vekfıletinin bir su siyaseti mevcut 
olmadığını tekrar ifade ettiler. 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) 
- Dahiliye Vekaletinin su siyaseti 
olmadığını söylemedim, şemmesinl 
hissetmediğimi arzettim. 

Sulhun samimi iki yolcusu 

Bundan sonra sulhıın samımi yolcu
ları olan Türkiye ve Fran a kökleri 

B. Sar·açoğlundan sonra birçok ha
tipler söz almışlar ve mesut hadise -
nin değerini tebarüz ettirmişlerdir 

Bu izahat digen_ "'.itunlarınuzdadır. (Sonu 8 inci sayfada) 
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• Cümhuriyetin güzel eserı 

HATAY 
111111111111111111111111111111111111111111111 

Mebuslanmız netice üzerinde takdirle durdular 

Alalürk'ün aziz hallrası minnetle anıldı 
Milli ~ef'in isimleri ıükranla tekrarlandı 

(Başı ı incı sayfada) 
temsil eden bu manzarayı görür gör
mez Büyük Dahi durdu: Türk Hata
yı da, hıçkırıkları arasında kurtarma
sını rica eden hataylı kıza, hiç tered
düt etmeden, türkiln büyük Atası şu 

mukabelede bulundu: kırk asırlık türk 
yurdu esir kalamaz! (Alkışlar) 

Hotoy'm 
iktisadi 
vaziyeti 

luğun vesayet ve himaye altına girişi
ni, yıkılışını ve nihayet parçalanma
sını bir tarafa koyalım. Sonra bu kap
karanlık mazinin karşısında içimize 
gurur veren, göğüslerimizi kabartan 
büyük kahramanla birlikte bir İnönü
nü, bir Lozan'ı, bir Montröyü, ve bir 
Hatay anlaşmasını göz önüne koya -
hm. Hayır yalnız bunlar da değil, 

dün yük olur diye, dert olur diye iti
len türk eliyle bugün, bütün dünya 
politikasındaki, dünya barışındaki ve 
dünya muvazenesindeki müspet rolü
nün kuvet ve kudretindeki ve gün -
den güne artan ve kabaran satvetli va
ziyeti karşısında uzatılan elleri ve 
dostlukları bir mukayese edelim. On
dan sonra mütesanit, Şeflerine inanç
lı cümhuriyet 'J'.ürkiyesinin dış poli
tikasının da bu kuveti ifade eden bir 
vaziyette bu görüş ve anlayışla ne gü
zel idare edildiğini ve ne iyi program 
la ilerlediğini çok kolaylıkla anlamış, 

vekilimizin okudukları bağlanma ve
sikasını aktetmekte fayda gören 
cümhuriyet hükümetini ve Fransa 
hükümetini bilhassa tebrik ve takdir 
etmek isterim. 

Şeflere §Ükran 

Ebedi Şefimiz Atatürlc'ün hayatla -
rında bu vatan parçası için ne derin e
lem duyduklarını biliyoruz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
müzakereleri onun yüksek ruhlarını 
şad edecektir. 

Grubumuz, hükümetin bize getirdi
ği vesikayı tam bir itminan ile karşı -
!ar, ve üç senedenberi Hatay manevi 
seferberliğini bütün teferruatına ka -
dar tesbit ve takip eden ve bugünkü ne 
tice ile aziz Hatayı vatana kavuşturan 
Büyük Milli Şefimiz ismet lnönünün 
yüce huzuruna sonsuz tazim ve şük -
ranlarını arzetmeyi vazife bilirim. 

Bir hatıra .. 

Meclis devlet baremini kabul elli 
(Başı 7 inci sayfada) 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak (de -
vamla) - Zannediyorum ki bu §ekil
dc ifade de bulunmanız ıu siyaseti ta
kip etmediğimiz hakkındaki sözünti -
ze daha kuvet veriyor. Bu, çok zayıf 
da olsa bir su siyaseti olsaydı koku
su gelirdi demektir. (Gülmeler) Yani 
hiç yok demek istıyorsunuz. V ekale
tin bir su takip ettiğini bendeniz büt
çenin müzakeresi esnasında söylemiş 
ve bütün vesaikiyle ispat etmiştim. 

Böyle basit işler için kanun getiril
memelidir diyorlar. Biz bu kanunu 
boşluğu doldurmak için getirdik.,, 

Bu izahattan sonra B. Fuat Sirmen
in suallerine encümen namına B. E
dip Ergin cevap vermiş, B. Galip Bah
tiyar Göker (İstanbul) Su ve et fi -
yatlarını ve bu fiyatları terkip eden 
amiller üzerinde durarak bazı temen
nilerde bulunmuş, Dahiliye Vekili· 
miz B. Faik Öztrak şu izahatı ver -
miştir: 

şe ettiler. Zannediyorum ki, su bele 
diyenin eline geçtikten sonra bir p 
halılık olmamıştır. Bu işi içinizde ge 
ne en iyi bilen arkadaşımız kendileri 
dir. 

5 - 10 giln evel cereyan eden bi 
şayiadan bahsediyorlarsa ona dai 
meclisin ittihaz ettiği karar şuyu p 
halılaştırmak için değildi, ucuzlaştır. 
mak içindi. Fakat maalesef yanlış a 
laşıldı ve esasen tatbik mevkiine d 
girmedi. Binaenaleyh su eskisine ni 
beten pahalılaşmış değildir. Zanned· 
yorum beyanatları bundan ibarettir 
cevaplarını arzettim. 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya 
- Bir sual arzedeceğim; etlerin bele 
diye tarafından nakline teşebbüs edil 
mesinin doğrudan doğruya esbabı sı 
hiyeye müstenit olduğu e.sbabı muci 
bede yazılıdır. Galip Bahtiyar başk 
bir noktainazar ortaya attılar, zatıali 
leri münhasıran aıhi esbap ile olduğu• 
nu beyan buyurdunuz. Fenni mezbah 
olursa bunu kabul ediyorum. Mezba 
hadan alınan et kasap dUkkanına ka 
dar olsun temiz gelmelidir, vakıa o 
rada da televvüs edebilir ama o başk 
meseledir. Fakat fenni surette yapıl 
mamış ve sıhi şartları haiz olmıyan 
bir mezbahadan etin kasap dükkanına 
belediye tarafından naklinde ne fayda 
tasavvur buyuruluyor. 

öğrenmiş olacağız. 

Arkadaşlar; 

Yaratıcısının ağzından çıkan han· 
gi söz veya vadi türk milleti yerine 
getirmemiştir? Tam yerinde söylenen 
bu sözler, bütün türk milletini ve ida
recilerini harekete getirdi ve bugün· 
kü hayırlı neticeye varıldı. 

Arkadaşlarım; Hatay anlaşmasını 
yalnız bir zaviyeden görmek de doğ
ru olmaz. Bu anlaşma yalnız bir va -
tan parçasının ilhakından ibaret de
ğildir. Bu anlaşma dünya sulhunda ve 
Akdeniz havzasında huzur ve süku -

B. Sırrı İçöz §U tarihi hatırayı an
lattı: 

"- 1921 senesinde ve birinci Bil· 
yük Millet Meclisinin toplandığı yu -
karı binada Ankara itilafnamesi - ki 
buna Franklen Buyyon itilafnamesi 
diyorduk - müzakere edildiği sırada 
samiin locasında Hatay'dan gelmiş ve 
memleketlerinin mukadderatlarının 

ne olacağına intizar eden bir heyet 
vardı. Müzakere şiddet ve heyecan i
çerisinde devam ettiği sırada biz sa
miine baktığımız zaman bunların yüz
leri sapsarı balmumu kesilmiş ve göz
lerinden yaşlar aktığını görüyorduk. 
Nihayet biz vatanın yüksek menfaati 
namına Hatay'ın ana yurda kavuşma
sını atiye bıraktık. Nihayet o zaman 
Urfa mebusu bulunan rahmetli Haya
li efendi kürsüye geldi. "Arkadaşlar, 
nasıl oluyor da beni kolumdan tutup 
fransızlara atıyorsunuz?., demişti. 

Şimdi ben Hayali Efendinin ruhuna 
hitap ediyorum. Müjde sana, arzun, e· 
melin işte bugün yerine geldi. Sen 
Büyük Ata'nın manevi huzuruna git, 
teşekkürünü ifa et diyorum. (Bravo 
sesleri). 

Su pahalrlaşmamı§tır 

Atatürk'ün mukaddes vücudunun 
aramızdan kayboluşu bazılarına şu 

kanaati vermiştir: Türkiye'nin yeri· 
ne getirecek adamı yoktur. 

Fakat arkadaşlar; bu kanaati besli
yenler birkaç saat sonra inkisarı ha -
yale uğradılar. Çünkü Atatürk'ün en 
yakın arkadaşı ve yegane halefi, mil
letin makus talihini yenen İnönü'nü, 
temsil ettiğiniz türk milletinin duy
gusuna tamamiyle tercüman olmak 
suretiyle Milli Şef seçtiniz. (Alkış· 
lar). 

Ebedi Şefin başladığı bu mukad -
des davayı Milli Şef yarıda bırak
mazdı, bırakmadı. Sabır ve imanla 
bekliyen Türk Hatay'ı ana vatanın 

kucağına verdi. 

Başvekil Refik Saydam Hatay ik - nıı da mühim rolleri olan iki büyük 
tısat müşaviri Celal Akyürek'i kabul devleti, Türkiye ile Fransa'yı biribi
ederek Hatay'ın ticari ve iktısadi va- rine yaklaştırmak, biribiriyle anlaştır 

mak ve mukadderatlannı biribirine ziyetleri hakkında uzun uzadıya taf • 
silat ve izahat almış ve Ticaret Veka· bağlamak gibi mühim ve tarihi bir 
Jeti ile temas edilerek bu izahatın bir fayda da temin etmiş oluyor. 

rapor halinde verilmesini emretmiş· 
Onun için bize bugünkü bu parlak, 

şerefli, öğünçlü vaziyeti yaratmakta 
tir. rehber olan Büyük Ebedi Şefimizin 

Celal Akyürek, Hatay'ın iktısadi manevi huzurunda, Büyük Asil Mil
ve ticari durumu ile İskenderun lima

li Şifimizin yüksek huzurlarında de-
nının ticari ehemiyeti hakkında tan - rin minnet ve şUkran duygulariyle 
zim ettiği iki raporu Vekil Cezmi eğilir, ve bu muvaffakiyetli eserlerin
Erçin'e takdim etmiş ve raporlar hak· den dolayı muhterem Refik Saydam 
kında ayrıca tafsilat vermiştir. hüklimetini ve kıymetli Hariciye Ve-

·-

P_P_?_? O O_?_ ... O AJ010L1tiJlt70L ·· kilimiz Şükrü Saraçoğlunu saygı la -
senelerce muharebe eden ve binlerce, rımla tebrik ederim. (Alkışlar). 
yüz binlerce şehit veren bir millete 
mütcfessih diyor. Diyorlar ki biz Ha- Mütsakil grupun beyanatı 
tay'ın türklere verilmesine müsaade Bundan sonra müstakil grup na -
etmiyebiliriz. mına B. Ali Rana Tarhan (İstanbul) 
Hatay muhakkak biz.im olacaktı, şu beyanatta bulunmuştur : 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak (Te
kirdağ) - Arzedeyim. Herhangi bir 
mezbaha ne kadar iptidat olursa olsun 
bir belediyenin elindedir. Bir dokto -
ru, bir baytarı, hiç olmazsa bir sıhiye 
memuru vardır, az çok sıhi şartlara 
riayet edilir. Şimdi bir doktor sıfatiy
le ben kendilerinden sorarım. Bu . e -
kilde bir etin rastgele ellerde nakline 
nasıl taraftar olurlar? 

Hüsnü Açıksöz (Kastamonu) -
Etlerin fenni surette naklinden mak • 
sat nedir? 

Arkadaşlar; 

Ancak kendi haris arzularını tat
min etmek istiyen müstemlekeci me
murlarının sözlerine ve yazılarına 

kapılarak, Fransa hükümeti, türk mil
letinin bünyesinden ayrı kalmasına 

imkan bulunmıyan Hatay'ın ana va
tan dışında bırakılmasını terviç edi • 
yordu. Nihayet Fransa hükümeti de 
türk Hatay'ın ana vatana kavuşması • 
na muvafakat etmekle, türk milleti 
gibi mert ve yüksek kudretli bir mil
letin dostluğunu kazanacağına kana
at getirdi.,, 

çünkü Atatürk istedi "- Muhterem arkadaş arım; 1918 
Türk milleti kudretini başkalarının yılındanberi bizden ayrı kalan bir va -

iradesine tevdi etmiş, mukadderatını tan parçası Fransa ile yaptığımız an
tesbit ederken başkalarının rey ve i- taşmalar neticesinde tekrar bizim o -
radelerini alacak milletlerden değil- luyor. Geçen 21 senelik ayrılığın iz • 
dir. Hatayı biz istedik, biz aldık. Biz dirabını Hatay kadar ana vatan da 
istedik dostumuz Fransa verdi. Ha· çekmiştir. Tarihi bünyesiyle türk va
tay zaten şimdi değil bizce çoktanbe- tanının cidden ayrılmaz bir parça.sını 
ri bizimdi, ayrıldığı gündenberi bi- teşkil eden Hatay Anadolunun bütün 
zimdi. Arkadaşlar sonteşrin günlerin- tabii vasıflarını ihtiva eden tefrik ka

Orada fransızlar Hatay için ayrı 
bir idare te§kil edeceklerdi. 20 sene 
zarfında edilmedi. Çünkü onlar da 
haklı idiler. Biliyorlardı ki, Hatay 
türktür ve bir gün gene türkün ola · 
caktır. Onun için yapmadılar. Ben 
kendilerine teşekkür ediyorum. 

"-Efendim; bu layihanın takdimi
ni mucip olan sebep münhasıran sıhi 
düşüncedir, varidat temini gayesi dü
şünülmemiştir. Eğer bunun zımnın -
da kendiliğinden belediyeye bir vari
dat gelecek olursa bundan memnun 
olacak Galip Bahtiyar arkadaşımız • 
dır. Çünkü kendilerinin İstanbul be
lediyesinde çok hizmetleri vardır. 

Bunun bir varidat menbaı ittihaz edi
lerek belediyece fahiş fiyatla satıl -
ması yoluna gidiJmeıinden endişe e
delim mi, etmiyelim mi? Bilmiyorum, 
İstanbul gibi büyük bir meclis tara -
fından idare edilen bir yerin vazife
sini görmesinden bizim eqdişe uhar 
etmemizin manası var mı? Elbette 
onlar da, bizim gibi, memleketlerinin 
vilayetlerinin idaresini düşünecekler 
ve idaresiyle mükellef oldukları şehir 
halkını, tahammül kudretini, maişet 
halini hesaba katacaklardır. Ve niha
yet belediyeye verdiğimiz ıetahiyet
ler içerisinde en kuvetliıi ve en çok 
suiistimale müsait olanı bu değildir. 
Diğer vazifelerin hepsine birer firen 
mi koyduk ki böyle yapacağımız her 
tadilde birer müeyyede koyalım. Zan 
nediyorum ki, İstanbul şehir meclisi
nin kerıaisi bizim için lazım olan te
minatın en kuvetliaidir. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak (Te
kirdağ) - Temiz nakli için neye ria
yet etmek lazım gelen şerait ne ise 
hepsini temin etmek şartiyle nakil de
mektir. 

Hüsnü Açıksöz (Kastamonu) -
3000 lira kıymetinde kamyonlarla 
nakletmek meselesi .... 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak (Te
kirdağ) - Böyle bir şey yoktur. 

den birinde dünyanın en büyük ada- bul etmez bir cüzüdür. 

Bize bu mesut günü yaşatan Büyük 
İnönü'ne ve onun hükümetine huzu· 
runuzda teşekkür ederim. (alkışlar). 

Burada, bu işin, icabında başkası -
na, iştirak ıuretiyle veya müstakillen 
devredilmesi işine iliştiler. Bunun gi

Bu izahattan sonra madde kabul e
dilmiştir. 

Hatip, Milli Şefe, türk ordusuna, 
türk milletine saygı ve minnetlerini 
sunarak sözlerini bitirdi. 

Bir iftira karJısında ... 

Bundan sonra B. Muhittin Baha 
Pars (Bursa) söz aldı. Yirmi seneden
beri alıştığımız büyük günleri hatır
lattı. Hatay'ın bize yalnız gelmediği
ni, beraberinde fransız dostluğunu da 
getirdiğini söyliyerek dedi ki: 

mı ve bizim göz bebeğimiz Atatürk Mondros mütarekesinin meşum hü -
burada beş senelik programda siyasi kümlerinden biriyle filen bizden ayrıl 
ve idari ahvalden bahsettikten sonra dıktan sonra 1921 Türkiye - Fransa 
durdu ve sizin gözlerinizden ruhları- muahedesinin bizden hükmen de ayır
nızı okumak ister gibi ruhunun ate- dıgı, fakat hususi maddeleriyle bize 
şini, azametini sizin gözlerinizden, eskisinden daha ziyade yaklaştırdığı 
kalplerinize sokmak ister gibi ve dün Hatay, bütün müşküllere rağmen kur
yaya benim söylediğime dikkat edin tuluş mücadelelerine devam etmekten 
ben hakkı, hakikati, doğruyu söyle- hali kalmadı. Bu türk yurdunun kur -
rim der gibi, bakarak Hatay bizimdir, tuluş aşkının ne güç şartlar altında 
bizim olacaktır, dedi. Biz o gün Ha- ne büyüle azim ve metanetle devam et· 
tayın bizim olduğuna inandık. tiğini eserleriyle gördük. 

d 1927 de, felaketinden dokuz sene 
Arkadatlar, kalpleriniz e a- sonra, Hatay, mücadelesinde istiklal 

tef, gözlerinizde birer inci ola- ilanına kadar giden celadetler göster 
rak tekrar yaşıyan Atatürk'ü miştir. 

"-Diyenler var ki bize ve fransız- burada hu"'rmetle. ıelam· larım. 
l l d ld · Türkiye Cümhuriyeti, türk milleti, 

lara, neden fransız ar a ost ko u- Hataylılar; unutmaynız ki bu rok sevgili vatan parrasının iztirab 
nuz? Ve fransızlara neden tür lerle ~ ~ 
dost oldunuz? Onlara cevap verece· Atatürk sizin için ııhatini, bel- !arından büyük elemler duymuş ve o -
ğim, çünkü onların hayat sahası diye ki de sizin için hayatını verdi. nun imdadına koşacak zamanı dört 

E ll'm bı'r ha•talıgwın tesı'r·ı gözle beklerken kabul etmiş olduğu fe bütün milletlerin hayatına taarruz e- n za " 
den bir sahaları ve idealleri yoktur. altında bile size koştu. Hatay ragatlerin Hataya hiç bir vakit şamil 

f h d 'l · t' olamıyacağını ilandan geri durmamış-Çünkil onların Hariciye Vekilleri ge- o zaman et e ı mış ı. 

ne o hariciye vekili ailesine mensup Bizi de kaburga kemiği kırık oldu- tır;936 yılında Fransa, Suriye ile bir 
bir gazete ve mecmuada biz Boğazları ğu halde kurtardı. O bize yalnız Ha- muahede aktederek Hatayın bize kar _ 
zaptedeceğiz ve rusları Karadenizde tayı mı, O bize yalnız vatanı mı, O §ı taahhüt edilen ayrı ve türk hüviye _ 
esir edeceğiz demiyor. Çünkü onla- bize bugün burada bu şekilde bağır- tini bir kalemde silivermiye teşebbüs 
rın Hariciye Vekilleri ailelerine men- mak kudret ve kuvetini de verdi. (Al- edince hükümetiıniz, hattı hareketini 
sup, kont cenaplarının ailesine men - kışlar) O bize, onsuz dahi yaşıyabi • tayinde bir an tereddüt göstermedi. 
ıup Tetegrafo gazetesi türk milletine lecek bir millet kabiliyeti verdi, O bi- İşte 0 vakitten başlıyan ve bu sefer, 
miıtefessih dedigi halde fransızlar ve ze yeti tirdigi en büyük kardeşi bil- zamanı geldiği için anavatan tarafın • 
ingilizler gazetelerinde biz türklerle diği emsal olarak bulduğu İnönü'nü dan idare edilen kurtarma mücadelesi, 
müttefik olmakla şeref ve kuvet bul- Şef olarak bıraktı, (Alkışlar) Bize çetin safhalardan geçtikten ve bizi iz. 
duk. (alkışlar) Çünkü fransızlar ve Onu da bıraktı. Milli Şef, Milli Şef, tiraptan iztiraba sürükledikten son • 
ingiliıler tlirklerle beraber biz Bahri· zaten tabii şef. ra bugün hitama ermiş bulunuyor. 
sefitte bir majino hattı kurduk ve o- Arkadaşlar, Atatürk sağ iken bir 
nun kilidinin anahtarı da türklerin e- yerde Atatürk relıicümhurdan, İnönü iki millet biribirine 
Jindedir, diyorlar. Biz tlirkün haysi • başvekilden bilyilktü demişti. Haki - bağlanmı§tır 
yet ve şerefine ve türklüğe hürmet e· katen öyle. Hangi Cümhurreisi Ata - Hükümetimizin muvaffakiyetini teb 
denlerle beraberiz. Çilnkü biz sulhLl türk'ten daha büyUk olur, hangi Baş- rik için, Hatayın mukaddes olan kati 
ve insaniyeti seven bir milletiz. Sulhu vekil, hizmetten çekildiği halde, İs- kurtuluşundaki şekli de tebarüz ettir
ve insaniyeti korumağa kimin arzusu met İn6nü'nden daha bilyük olabil - meliyim : 
varsa, insaniyeti mahvetmek istiyen · miştir. Elbette Atatürk'ün arkadaşlı- Türkiye, dünya sulhunu tehdide uğ 
lere kim karşı çıkıyorsa biz onlarla ğını yapmış olan, elbette Şefin, İnönü ratan emrivakilerden tevakki etmiş • 
beraberiz. (Alkışlar). Biı gazetesin· nUn itimadını kazanmış olan muhte · tir. Beynelmilel kanunlara riayet et • 
de tilrk milletine mUtcf essih diyenler· rem Başvekilimizin de, onun Harici- mek istediği içindir ki Türkiye Hatay 
le mi dost olacaktık? J'e Vekilinin de ve bütün mesai arka- müzakeratının iztiraplı safhalarına üç 

B · b .. ı· b 'l k · · da tarının da tanzim ettiği ve namU- sene tahammül etmiı:ı. ve nihayet dost ıze unu soy ıye ı me ıçın h" •1 • b il 1 . • s 

k ·· k.. h l k l • tena 1 mesaı erı u g ze netıceyı ve- Fransa ile bu haklı davayı dostça hal -
or ve usta 0 ma azım... recekti. Onlara da hürmetle, minnet- !etmek imkanını bulmuştur. 

Arkadaşlar; türk milletine bu la- le, her zaman olduğu gibi eğilmeyi Muhterem arkadaşlar, Türkiyenin 
kırdıyı söyliyebilmek ıçin çok kü:s· ve derinden, yalnız kendim için değil, beynelmilel sahadaki münasebetleri 
tah, çok k6r olmak IBzım. 20 senede milletin şilkranını arzetmeği bir vazi- bize hazan göstermiştir ki iki millet 
hangi millet bu azameti ve bu kudreti fe bilirim. Burada bize bu lakırdıları arasında bir zihniyet tekarrürü bin 
gösterdi? Hangi millet tarihin yaz- bu kadar kuvetle söyletenlerden biri vesikadan eviadır. Hatay mesele
madığı günlerdenberi türk milletinin de mukaddes ordudur. sinin halli, Fransa ile Türkiye ara -
gosterdiği harikaları yarattı? Hangi Hatip; orduya, Büyük Meclise, mil- sında, müteaddit vesikaların, sayısız 
millet; mUtefessih diyen o adama, o lete şükran ve minnetlerini sunarak teşekküllerin, daimi temasların bugü • 
adamlara soruyorum, hangi millet sözlerini bitirdi. ne kadar yapamadığını, yapacaktır, 
kendi hududuna iltica etmiş olan bir ümidi kavisindeyiz. 

Politik zafer adam için senelerce onu teslim etme- Fransa - Türkiye münasebetlerinde-
mek için muharebeyi göze aldı? Mil· Hatay'ın diplomasi tarihimizde bir ki yeni zihniyet artık şüphelerden, te-

B. Rasih Kaplan'ın •Özleri 

Riyaset makamı, daha 6 hatibin söz 
aldığını fakat müzakerenin k§.filiği 
hakkında bir de takrir bulunduğunu 
söyledi, okunan takrir kabul edildi ve 
maddelere geçildi. 

Birinci madde okunduğu zaman söz 
alan B. Rasih Kaplan, Atatürk'ün bü
tün davalarını türk milletiyle ve mec
lis ile beraber hallettiğini, her şeyi 
hazırladıktan sonra fikirlerini tatbi
ke geçtiğini, Hatay davasında da böy
le olduğunu söyledikten sonra dedi 
ki: 
"- Büyük Ata, türk mitleti ve o -

nun meclisi, verdiği sözü, başında mil
li Şef İnönü ve hükümeti olduğu hal
de hallederken, bu davanın hallolun
duğunu yüksek huzurunda tekrar e
diyorum. Büyük Ata, her davada dai
ma üstünlüğünü elinden bırakmıyan 
bu davada da bunu gösterdi. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, O'nun bu 
davada da koyduğu prensip, türk esir 
olmaz, davası idi. 

Çünkü esir yaşıyamaz, tarihi tetkik 
ediniz hangi tlJrk yurdu esarete düş
müşse orada tü:-k bulamazıınız. Onun 
esir yaşamak giarı değildir. 

Onun için esasen Hatay misakı mil

li hududuna dahildi. Tamamen tlirk -

tü, orası esir kalamazdı, çünkü yaşı

yamazdı. Türk bugün mesuttur. Ha -
tay da mesuttur. Bütün varlığı ile 
türk milleti: bu Mdiseyi bütün mil -
letlere karıı, tUrkiln hüriyete a~kının 
derecesini, bugün bu kanunun kabu
lü ile bütün dünyaya ilin etmiştir. 
(Alkışlar). 

Layiha irtif akla kabul edildi 
Bundan sonra maddeler okunarak 

kabul edilmiş ve layiha açık reye ko
nulmuştur. Reyler tasnif edildikten 
sonra riyaset makamı, §U neticeyi teb
liğ etmiştir: 

"-Türkiye ile Fransa arasında Su
riye hudutlarının kati surette tesbiti 
ve Hatayın Türkiyeye ilhakı hakkın
daki kanuna 334 zat rey vermek sure
tiyle iştirak etmiştir. Layiha mevcu
dun ittifakiyle, 334 rey ile kabul ve 
tasdik olunmuştur.,, 

Bu netice alkışlarla karşılanmıştır. 
Meclisin ilk celsesine ait tafsilat 

diğer sütunlarımızdadır. 

Sıhiye müstefarının lıtanbul 
tefessih İtalyan milletinden mütefes- zafer olarak kalacağını söyliyen B. Ca reddiltlerden sıyrılmış olarak iki mil
sih bir gazete türk milletine müte· vit Oral (Niğde), anlaşmanın muhte- !eti birbirine bağlıyacaktır. Bu zihni - İstanbul, 30 (Telefonla) _ Sihat 
fessih diyor. Hotgamlığı mukaddes lif bakımlardan güzel bir izahını yap- yeti Hatay işindeki temiz düşüncele - müste arı teftişlerine devam etmek _ 
ııfatfyle tavsif ederek senelerdenbcri tı, bize ıstırap veren eski anl:ıcımaları rin müşterek muvaffakiyetlerı' olarak t d' B ·· M ·d· k 

teftiıleri 

-r·· e ır. ugun ecı ıye öyüne gide -
müttefiki olan bir millrte silAh çeken kaydetti, sözlerini §Öyle bitirdi: kaydeder ve o zihniyeti tesis etme- rek yeni yapılacak hastanenin arsası • 

bi belediyelerin diğer birçok hiZltlct- Kamut!ryın dünkü .topl~tmnda 
teri vardır. Onlar için aynı selahiyet r~znamede bulunan . ve . ılk muzakere
verilmiştir. Bu da aynıdır. Bu demek sı y~p~la.cak .. o_~a~ yır~ı ~adar ~an~n 
değildir ki, belediyeler hangi işte proJcsının goruşulmesı ıcra edılmış, 
menfaat görüne onu ihtiyar eder. toplantı geç vakte kadar sürmüştür. 

Arkadaşımız su itinde olduğu gibi ı Büyük Millet Meclisi pazartesi 
bunda da fiyat yükıekliğinden endi· günü toplanacaktır. 

Anlaşmanın 

tasdiki 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Hatay, kartı cephenin tecavüz 
ve genitleme ihtiraslarından hiç 
biri ile kıyaı edilemez. Türkiye 
kom,uları için huzur ve emniyet 
amili olmakta devam edecektir. 
Bugünkü nizamın müdafaaaını, 
hem sulh, hem milli menfaat 
meselesi addetmekteyiz- Türkiye 

hudutları dışından tamamen me
talip•iz bir devlettir. Tek bir ta
lebimiz, beynelmilel normal hu
kuk ve ahit münasebetlerinin te
sis ve takviye olunmaıından, mil
letlerin hüriyetlerine ve toprak 
bütünlüklerine riayet edilmesin-

den, zorun ve harbin, icabederse, 
zorla ve harple menedilmesin
de·n, yani barış ve emniyet niza
mının ameli, fili ve müspet inan
calar altına alınmasından ibaret
tir. Müttefiklerimizin dahi aynı 
ıamimiyetle bu fikre bağlı ol
duklarından eminiz. 

Ba,ıbot kuvet salgınlarının, 
insaniyeti daimi bir kaygı ve tet
hit havası içinde buna.ltmasrna 
müsa:ıde etmek devri geçmi~tir; 
geçmıt olmak lazımdır. Küfür
baz tehditlere ehemiyet verece
ğimizi zannedenler aldanmakta -
dırlar. Onların bu çılgınlıklarını, 
kati karar adamlarının soğuk
kanlı tebe11ümleri ile karı ılı ya -
cağız. 

Hatay I!IDtn hallinde en bü
yük kazanç, ıulha iiddir. Böyle 
olduğu içindir ki ondan yalnız 
sulhu ıevmiyenler, istemiyenler 
ve sulh cephesinin kurulmasın • 
dan endişe edenler memnun ol -
mamışlar, Hatay meselesi ile, 
Yakın Şark'ta her türlü fesat ve 
tahrip için müsait bir zemin zu
hur ettiğine sevinenler hayal ıu
kutuna ujramıtlardır. 

izmirde ıiddelli 
bir kasırga 

İzmir, 30 (Telefonla) - Akşam il· 
zeri ıehrimizde çıkan kasırga şidde -
tini gittikçe arttırarak bir saat kadar 
devam etti. Müthiş fırtına gehirde ve 
civarda tahribat yaptı. Kasırgadan 

bilhassa bağların zarar gördüifü anla
şılmaktadır. 

Bir haf ta icinde 69 
~ 

kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta fs;inde gümrük 

muhafaza teşkilatı, Suriye hududun -
da: 58 kaçakçı, 1462 kilo gümrük, 7 
kilo inhisar kaçağı ile 69684 defter si· 
gara kağıdı, ı silah, 19 kaçakçı hay
vanı.!ran ve Irak hududunda:ll kaçak 
çı, 269 kilo gümrük, 132 kilo inhisar 
kaçağı ile ı silah, 7 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. (a.a.) 

Hidivin köşkü otel haline 
konuyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Eski 
Kidiv Abbas Hilmi pa1anın Çubuklu
daki köşkti otel ve ecnebiler için ku • 
marhane haline getirilecektir. 

Yeni denizyolları idaresi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Gemiler

deki denizbank forsu kaldırıldı. Yeni 
denizyolları ve liman idareleri yarın 
filen vazifeye ba§lıyacaklardır. 

Zayi - 319-320 senesinde Beşiktaşta 
Hamidiye mektebinden aldığım şeha
detnamemi kaybettim. Yeniııini çıkar
tacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Gümrük Muhafaza Genel K. fında 
memur kaymakam Mehmet Şevket 

kızı Halet. 2419 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 2324 numaralı bisiklet plakası
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı itan olu -
nur. İlhan Ağakay 

bir milletin bir gazetesi bir sfüü ile "- MUdahale devrinin, imparator- den geçen cuma günA muhterem Ba~· nı g6rmüştUr. 
wt -=.;:...,:.;'---l---....ı=.==::;:;....------..:...._-----'-~-=-..:.-.~---~~~~~__;=---=.....:.......::.......:._;_ __________ ~~~~~~~~..L&..B:....a..f...a.---.-.11-Aoll&oM-.-----------------

Zayi - 333 senesinde Ankara U'u
canlar ilk mektebinden aldığım şcha
detnamemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i-
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Levazım Amirliği 
3 - Eksiltmesi 7. 1. 1939 cuma günü 3 - Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma Koyun eti ahnacak ı da teslim montaj masrafı vekalete m 

taj müteahhide ait olmak şartiyle saat 15 dedir. günü saat 16 da Eıkitehir Lv. amirli -
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- ği satın alma komiıyonunda yapılacak Nafia Vekôleti 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- tır. 
Ankara Levazım Amirliği Satın palaı zarf usuliylc eksiltmesi yap11 

cü maddelerinde istenilen belgeleriy- 4 - Tahmin bedeli 38500 liradır. 
Hastane binası yaphrıla<ak le birlikte ihale gün ve saatinden en Muvakkat teminatı 2887 lira 50 kuruş-

Alma Komisyonundan : caktır. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat Eksiltme şartnamesi ve teferrü 

Aııkara ı _ A · 1. - . S t geç bir saat evetine kadar teminat ve tur. 
a...evazım mır ıgı a ın . • • 

'•ima Kom· d • tckhf mektuplarını Erzurum asken 5 - İstekliler ticaret odasında ka-" 11yonun an • · • 
1 - Çanakkale müstahkem mevki - satın alma komısyonuna vermeler~. yıtlı. olduklarına dair veıikalariyle 

inde l·nıı.a ett' .1 k b. h b' Şartname ve evsafı kolordunun tekmıl teklıf mektuplarını mezkilr günde sa-:r ırı ece ır astane ına- . 
sı kapalı za fi k .1 k garnızonlarında mevcut ve aynıdır. at ıs e kadar Eskiıı.ehir Lv. A. Sa. r a c sı tmeye onmuş • H .. h d .. "l b'l' Y 
tur. er gun er yer e goru e ı Jr. Ko. na vermeleri. (2628) 12603 

2 İh 1 • 7 .. .. (2382) 12340 u 1 k - a csı • 7. 939 cuma gunu saat • n a ınaca 
11 de Çanakkale Müst. Mv. satın al - J0.000 kİIO bakla aflnacak 
ma komisyonunda yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

3 - Hastane binasının keşif bedeli Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
70931 lira 52 kuruş olup muvakkat te- Alma Komİsyo?.unda~ '. . 1 - Kağızmanın 700,000 kilo unu -
minatı 4796 lira 60 kuruştur. • ı -:-- Evelce mutea~hıdıne ıhale e - na talip çıkamadığından yeniden pa. 

4 - Hastane binasına ait hususi ve dıl.mış 0!a~ 3o.ooo k~:~ taze baklayı zarlıkla alınacaktır. 
fenni §artnameler ile projeler Ankara müteahhıdı vere.?1edıgınden nam ve he 2 - Taliplerin 10 Temmuz 939 pa -
M M VekaAI t" k' · t be · sabına alınmak uzere 12. 6. 939 da ek- zartesi günü saat 10 da Aı-rı satın al · · e ı ema ın ınşaa şu sın . . . . . . -
de görülebilir. Ve bir de İstanbul, lz- sıltmesı yapılı:"ış ıs~ de ıs:e~lısı çık - ma komisyonuna müracaatları. 
mir leva . l ' kl . t 1 k madığından yıne muteahhıdı nam ve (2713) zım amır ı crı sa ın a ma o- .. . 
misyon d .... 1.. M k A t he sabına satın alınmak uzere bır ay 

12660 
un a goru ur. ez ur ıar - .. 1 ~ H d · · t 

namelet . l Ç kk l M" t muddetle pazar ıga konmuştur. ayvan erlSI sa ıcı ve pro1e er ana a e us . 
1 

- :ti 
Mev ı' t k . d 350 k 2 - ·Pazar ıgı 7. 7. 939 cuma günü • nşaa omısyonun a uruı 
mukab.1. d 1 b'l' saat 10 da dır. 

ı ın e a ına ı ır. . 
5 M " k · b'I ki . 2 - Muhammen bedelı 3000 lira 0 _ 

ı.h le-k una aaa2ya3 gırdedlı e~ed erın lup ilk teminatı 225 liradır. 
a anununun , ma erın e ya- . . . 

Zllı vesa"k .. .. .. dd d 1 3 - Pazarlığa gıreceklerın bellı ı ve uçuncu ma e e yazı ı .. A 
muvakkat teminat akçeleriyle birlikte gun ~e sa:ttc. nkara Lv. amirliği sa
ihale saatinden bir saat evel satınalma tın a ma omısyonuna müracaatları. 
komisyonuna vermeleri lazımdır. (24S3) 12426 

~-Postada vak.i gecikmeler ko- Koyun eti alınacak 
uusyonca kabul edılmez. 

(2373) 12337 Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Sade yağı alınacak 1 - 273580 kilo koyun eti K. zarfla 
Ankara Le•azım Amirliii Satın eksiltmeye konmuştur. 

~ima Komisyonundan : Tahmin bedeli 11 7.639 lira 40 Kr. o-

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alma Komiayonundan : 

ı - Ankara muhafız alayına ait al 
tı adet ölmüş hayvan derisi pazarlık -
la arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 - Taliplerin 3 Temmuz 939 pazar
tesi günü sat 10 da Ankara Lv. amir -
liği satın alma komisyonuna gelmele 
ri. (2709) 126S6 

Benzin ve yağ alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşaiıda cins ve miktarları ya -

zıh mevat pazarlıkla satın alınacak -

81000 lira olan 180 ton koyun etine tek Yapı işleri tesisat ilônı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğ' 
lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden N f y kA 1 t• d den alınabilir. 

a ıa e a e ın en : · 72 ı· lf k 
Yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon - 1 Ek 'lt k 1 • A k Muvakkat temınat 1 ıra e ı - sı meye onu an ış: n a -
muştur. ra'da yaptırılmakta bulunan gençlik rururkl'l . kl'f kt l 

2 - Şartnamesini görmek isteyenle- parkına filitre istasyonundan su isa _ kskte ı er.ın te ı me up .ardını 
rin her gün öğleden sonra Ankara Lv. 1 . . d va at temınat ve şartnamcsın e Y 

esı tesısatı ır. 
1 

"k ·ı b' l ' k · 
8 amirliği satın alma komisyonuna gel- K 'f b d r 65 9S2 r 50 k zı ı vesaı ı e ır ı te aynı gun 

meleri. eşı c. e ı · ıra uruş~u:: ıs e kadar mezkur komisyona makb 
2 - Eksıltme 14. 7. 1939 cuma gunu k b'l' d 

1 
· )A d 3 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa - A . . mu a ı ın e verme erı azım ır. 

.. .. . saat 15 de nafıa vekaletı yapı ve ımar (
2666

) 12668 
yılı kanu~un 2, 3. unc~ maddes~nde işleri reisliği eksiltme komisyonu oda-
yazılı vesıkalarla S300 lıralık temınat- sında kapalı zarf usuliyle yapılacak. --------------""! 
lariyle birlikte ihale günü olan 17. tem 
muz 939 pazartesi günü saat 10 da mez 
kur komisyona müracaatları. 

(2714) 12677 

.,, . 
Askeri Fabrikalar 

tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 330 üç otuz kuruş be
del mukabilinde yapı ve imar işleri re-
isliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4547 dört bin beş yüz kırk 

yedi lira 63 altmış üç kuruşluk muvak 

Milli Müdafaa V. 

Sahra pili alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K 

misyonundan : 
kat teminat vermeleri ve nafıa veka - H · h · d"l f" . . . . . d . 1 - epsıne ta mın e ı en ıy 

2 adet ukul"ı Ye 1 adef ufkı" ıetınden bu. ışe gır~bılece.klerıne aır 4910 lira olan 6500 tane sahra pili aç 
,_ alınmış ehlıyet vesıkası ıbraz etmele- k .

1 
k t 

. . . . e sı tmeye onmuş ur. 
rı lazımdır. Bu vesıka eksıltmenın ya- 2 Ek ·ı · 15 8 939 1 .. üniversal freze tezgahı alma' ak pılacağı günden en az sekiz gün evel -11 d sdı" tmesı . . sa ı gu 
. ki') . b' . "d ·ı f kAl saat e ır. ıste ı erın ır ıstı a ı e na ıa ve a e- 3 İlk t. · t 398 ı· 2S k Askeri Fabrikalar Umum l\1ü. 

dürlüğü Merkez Satın Alnta Ko· 
misyonundan : 

• .. 1 • 
1 

. - emır a ı ıra ur 
tıne muracaat arı ve dılek,.e erıne en 

1 
· 1 • d .... 

1
-

b. k d . b' 1. 1 k •o up şartnamesı ıcomısyon a goru ur1 az ır alem e 50 000 ellı ın ıra ı 'l:"k · ı · kl · 'Ik t . . 4 - .r .. sı tmeye gırece erın ı ( 
bu ışe benzer bir iş vaptıklarına daır . t 2490 a ı ka n 2 3 
. · • L • mına ve s yı ı nunu , . 

Tahmı"n edilen bedeli (14.000) lira ışı yaptıran ıdarclcrden alınmış vesı . d 1 • d 1 b lgele b g'bı' ı' . . . .. e erın c yazı ı e r ve u ı 

olan 2 adet şakuli ve l adet ufki üni - ka raptetmclerı ~mıktazıd.ır. Bu mud • lerle iştigal ettiklerine dair ticaret 
vcrsal freze tezgahı Askeri Fabrika · det zarfında ~esıka tal:bın~e bulun · dasından alacakları vesikalarla birli 
}ar Umu m'u'dürlüğü merkez satın al • mıyanlar eksıltmeye gıremıyecekler · .. k tt M M 

d · te muayyen, gun ve va ı a . . 
ma komisyonunca 7.7.1939 cuma günı.i ır. . . . satın alma komisyonunda bulunmala 
sat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek - 5 - .!s~:klıler teklıf mektupları~.' ~~ rı. (2700) 12648 

Sarnsun garnizonları birliklerinin lup muvakkat teminatı 7131 lira 97 
aenelik ihtiyacı olan 40.000 kilo sade- Kr. 

tir. Şartname parasız olarak komisyon hale gunu olan 14. 7: 1939 cum~ gunu 
tır. dan ver lir. Taliplerin muvakkat temi- sa~t .ı_4. e kadar eksıltme .. komısyo?u 

2 - Taliplerin 4 Temmuz 939 salı nat olan (l080) lira ve 2490 numaralı reıslıgıne ı_nakbuz mukabıhnde teslım Uçuş pisti yağı kapalı zarfla ekıiltmeye konmut 3 - Eksiltmesi 13. 7. 1939 perşembe 
tur. Parası 37600 ilk teminatı 2820 Ji- günü saat 15,30 dadır. 
radır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

lbalesi 4. 7. 939 salı günü saat 10 da me günü 2490 sayılı kanonun 2, 3 ün
tümen binasındaki komisyonda yapı • cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
lacaktır. Şartnameyi almak ve görmek birlikte ihale gün ve saatinden en geç 

bir saat eveline kadar teminat ve tek
isteycnlerin her gün iştirak edecekte • lif mektuplarını İstanbul Lv. amirli _ 
rin vesika ve teminatlariyle birlikte i
hale gün ve saatinde müracaattan ve ği satın alma komisyonuna vermeleri. 

zarflarını bir saat evel komisyon re • <2591) 12564 

isliğine vermeleri. (2311) 12335 Sığır eti alınacak 

Et ahnacak Ankara Levazım Amirliği Satın 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Al a K · d 1 - Tümenin Çatalcadaki alayı ih-
m omıayonun an : • . . · 70 000 k"l ç k k"' 

1 - lstanbul komutanlığına bağlı tı.~adcı kı.çınl . 'h . ı o ~~ 62er00e0sk?l -
b . lı"klc · "ht" i · 220000 k"l yun e ı a ayı ı tıyacı ıçın . ı o ır rın ı ıyacı çın ı o sı- _ . . . 
x. vey k · ti · d han • . . f" sıgır etı kapalı zarf usulıyle eksıltme-51r a eçı e crın en gısının ı- . 

t m ·u· "t 1 • t "t ye konulmuştur. Eksıltme Çatalcada ya ı saı o uru o cıns e şeraı ve . A . 
vsafı d h·ı· d t al kt Ka tümen kararıahında komısyon odasın-e a ı ın e sa ın ınaca ır. • d 

1 
cakt 

1 fl .h 1 . 3 a yapı ı ır. 
pe& ı zar a ı a esı temmuz 939 pazar 2 İh 1 ç t 1 d k" ı · · · · .. d 1 - a c a a ca a ı a ay ıçın tesı gunu saat 15 yapı ca ır. 13 939 

be .. .. 11 
L--...ı. - • temmtu perıem gunu saat 2 - MuıMU11111en tutarları sıgır etı - d 

nin 72600 ve keçi etinin 68200 lira - e. 
dır. Teminatları aığır etinin 4880, ke- Çerkesköydeki alay için ayın gün 
çi etinin 4660 liradır. Şartnamesi bede saat on beştedir. . . . 
1. k b'I" d "l b'I" 3 - Çatalcadakı alay ıçın alınacak 
ı mu a ı ın e verı e ı ır. • h · d'l 18900 "Ik 

3 ı kı ·ı · ·ık t i __ 1_ etın ta mın e ı en tutarı ve ı 
- ıte ı erın ı em nat ıua& • • 1 1. ç k k'" d k" ı . temınatı 14 8 ıra. er ez oy e ı a ay 

buz veya mck~uplarıyle ~490 ~ayılı ka için alınacak etin tahmin edilen tuta
nunun 2, 3. cü maddelerındekı yazılı rı 16740 ve ilk teminatı 1256 liradır. 
vesikalariyle ihale günü saatinden bir 4 _ İsteklilerin eksiltme saatinden 
saat evcline kadar teklif mektuplan • bir saat evel Çatalca için saat 10 na ve 
nı F.ındıklı'da komuta?lık satın alma Çcrkcsköy için saat 14 de kadar tek • 

günü saat 10 da teminatlariyle birlikte kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa. , edeceklerdır. 
Ankara Lv. amirliği satın alma koims- ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu Postada olan gecikmeler kabul edil- M. M. Vekaleti Satın Alma K 
yonuna gelmeleri (2712) işle alakadar tüccardan olduklarına mez. (2488) 12592 

Kilo dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 

misyonundan : 
ı - İzmir uçuş pisti yeniden kap 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşi 
bedeli (131096,36) lira olup ilk temi 

325 Benzin k · gün ve saatte omısyona müracaatla -
35 Kalın vakum yağı 126S9 (2702) 2650 

Matbaacılara 
Muhtelif yağlar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Aşağıda cins ve miktarları ya -

zıh mevat pazarlıkla satın alınacak -
tır. 

2 - Taliplerin 4 Temmuz 939 salı 

günü saat 10 da tcminatlariyle birlik -
te Ankara Lv. amirliii Sa. Al. Ko. 
gelmeleri. 

Kilo 

1000 Benzin · .. 
100 
50 
50 

Vakum yaiı 1.7.939 
Valvalin 
Gaz ya;ı 

50 Grec yaiı 
10 Oatüpü 
10 Kaül 
10 Güderi 
10 Fanila 
6 Sünger 
3 Arap sabunu 
S Temizlik sabunu 

3.7.939 

12658 

rı. 1 

S ton ferro - Molipten 
6 ton Silico - Mangan 

Nafıa Vekaletinden : nat miktarı (7805) liradır. 
13. 7. 939 pr.rşembe günü ıaat 11 de 2 _Kapalı zarfla eksiltmesi 19. i 

An karada nafıa vekaleti binası içinde 939 çarşamba günü saat 11 de vekale 
malze müdürliıiü odasında toplanan satın alma komisyonunda yapılacak 
malzeme eksiltme komisyonunda bu u:. 
sene içinde ödenecek basım ücreti tak 3 _ Plan proje ve şartnamesi 6 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. ribi 8000 lira bedeli tahmin edilen ve - kuruş mukabilinde her gün komisyo 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- kaletin neşretmekte olduğu fenni ve İ· dan alınabilir. 
misyonundan : dari mecmuların tertibi ve tabının ka- 4 _ İsteklilerin kanunun iki ve Ü 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira palı urf usulü ile vahidi fiyatları üze- çüncü maddelerinde yazılı vesaik 
olan beş ton Ferro Molipten ve 6 rinden eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt birlikte ilk teminat ve teklif mektu 
ton Silico - Mangan Askeri Fabrika - me şartnamesi ve tcferrüatı bedelsiz ıarını ihale saatinden bir saat eveli 
lar umum müdürlüğü merkez satın al- olarak malzeme müdürlüğünden alına- kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
ma komisyonunca 17. 7. 939 pazartesi bilir. (2701) 12649 
günü saat ıs te pazarlıkla ihale edile- Muvakkat teminat 600 liradır. 

cektir. Şartname parasız olarak komis- lıteklilerin teklif mektuplarını mu- Demir tel ve fincan ahna<ak 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 
teminat olan (1125) lira ve 2490 sayılı b vesaik ile birlikte aynı gün ve ıaat 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa - ona Jcadar mezktlr komisyona makbuz 
ikle komisyoncu olmadıklanna ve bu mukabilinde vermeleri lhımdır. 
itle alAkadar Tüccardan olduklanna (2623) 12598 
dair Ticaret odası velikaaiyle mezkQr 
cOn ve saatte komiıyona müracaatları. Çam kalası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 
miayonundan : 

t - Hepsine tahmin edilen fiya 
3150 lira olan 150 kilometre demir te 
ile 3000 tane fincan açık eksiltmcy 
konmuştur. (2609) 12S82 

Nafıa Vekaletinden : 2 - Eksiltmesi 18. 7. 93! salı 

Yevmiye asgari SOO ve azami 
1500 kilo desfere ve kaba 

17. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da sat 11 dedir. 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 3 - İlk tcmi?atı 2~6 lira 25 .. k.~~~ 
malzeme müdürlüğü odasında topla • olup şartn~mesı ko~ısyonda .gorulu 

komısyonuna vennelerı. lif mektuplarını komisyona vcrmiı Sıg.._ 1 r eti ah nacak 
(2375) 12339 bulunmalıdır. f 1 1 

S 1 k 5 - Her iki ete ait şartname ve ev. Ankara Levaznn Amirliii Satm a aJ Sa IJI 
1ğtr eti a lftaCa aaflan tatil günleri hariç her komis. Alma Komisyonundan : Aıkeri Fabrikalat Umum Mü· 

nan malzeme eksiltme komisyonunda 4 - Eksıltmcye gıreceklerın kanu 
5300 lira muhammen bedelli l,5 X0,30 ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
X0,05 ebadında 4700 adet çıralı çam 3. maddelerinde yazılı belgeler ve ? 
kalasının Derince de vagonda teslim gibi işlerle iştigal ettiklerine ~air tı 
şartiyle ve kapalı zarf usulü ile eksilt- care~ ~dasından alacakl.~rı vesıkal~r · 
mesi yapılacaktır. la bırlıkte muayyen gun v_e vakıtte 

Ankara Levazım Amirliii Satm yonda görülebilir. (2604) 12S77 1 - Hepsine tahmin edilen fiyat dürlüiü Merkez Satın Alma Ko· 
Alma Komiayonundan : d I k 112000 lira olan 320 ton sığır etine tek miıyonundan : 

1 - 239350 kilo sıfır eti K. zarfla ek Et ve o un a ınaca lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
aJitmcye konmuıtur. Ankara Levazım Amirliği Satın yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon • Azami ve asgari miktarı yukarıda 

2 -Tahmin bedeli 7898S lira 50 ku- Alma Komisyonundan ı muştur. yazılı talaşlar Askeri Fabrikalar u -
ruı olup muvakkat teminatı 5199 lira 1 _ Sarıkamışın eylül 939 batından 2 - Şartnamesini görmek isteyen • mum müdürlüğü merkez satın alma 
27 kuruttur. Temmuz 940 sonuna kadar ihtiyacı 0 • lerin her gün öğleden ıonra Ankara komisyonunca 17. 7. 1939 pazartesi gü 

3 - Ekıiltmesi 13. 7. 1939 perıem- lan 15S.OOO kilo sığır eti alınacaktır. Lv. amirliği utın alma komiıyonuna nü sat 14.30 da açık artırma suretiyle 
be günü saat ıs dedir. Tahmin bedeli 263SO lira ve ilk temi • gelmeleri. satılacaktır. Beher kilosunun tahmini 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- natı 1976 lira 2S kuruştur. 3 - Paıarlıfa gireceklerin 2490 sayı bedeli (50) santimdir. Şartname para-
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - 2 -Karsın eylül 939 başından Tem- lı kanunu!' 2, 3. üncü . maddeler.inde sız.olarak komisyon.dan verilir. Tali_P
c:ü maddelerinde istenilen belgeleriyle muz 940 sonuna kadar ihtiyacı olan ya~ılı ve~ı~alar!a 6850 ~ır~lık temınat- lerın muvakkat temınat olan (196) lı -
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 140.000 kilo sığır eti alınacaktır. Tah- larıyle bırlı~te .~hale günU olan 17. 7. ra (88) kuruş v~ 2490. sayıl~ kanunun 
bir saat evetine kadar teminat ve tek- min bedeli 22400 liradır. İlk teminatı 939 ~azartesı gunü sat 10 da mczkıir 2 ve 3. maddclerındekı vesaıkle mez -
lif mektuplarını Tophane !at. Lv. a • 1680 liradır. komııyona müracaatları kıir gün ve saatte komisyona müraca -
mirliği satın alma komisyonuna verme 3 _ Sarıkamıtın Ağustos 939 başın- (2715) 12678 1 atları. (2607) • 12580 
led. (2592) 12565 dan haziran 940 sonuna kadar ihtiyacı 

E 1 k olan 3.S00.000 üç milyon bet yüz bin 
t a ınaca kilo çam odunu alınacaktır. Tah~in 

Ankara Le9azım Amirliği Satm bedeli 31500 lira ilk teminatı 2362 lıra 
Alma Komiayonundan : SO kuruıtur. Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Sığır eti ahnacak 
Muhammen 1 - Çatalca müstahkem mevki bir- 4 - Karsın ağustos 939 başından ha 

Cinsi liklerl ihtiyacı olan 164000 kilo sığır ziran 940 sonuna kadar ihtiyacı olan Kilo 
veya keçi etlerinden hanciıinin fiyatı üç milyon kilo çam odunu alınacak. -
müsait oluraa 0 cins et terait ve evu- tır. Tahmin bedeli 39000 lira ilk temı- lOSOOO Sığır eti 

bedeli İlk tem. saati İhale yeri gün 
Eksiltme 
Şekli 

fı dahilinde satın alınacaktır. Kapalı nat 2925w lira~ır. 
zarfa ekıiltnıeıi 3. 1. 939 pazartesi 5 - Sıgır etı 13. Temmuz 939 perşem 
&ünü saat 15,30 da yapılacaktır. be glinü saat dokuzda ve odunun aynı 

2 - Mulıammeıa tutarı ıığır etinin gün saat on otuzda kapalı zarfla Sarı-
44280, keçi etinir. J7720 liradır. llk te- kamıı mıntaka levazım satın alma ko 
minatı keçi etinin 2829. sığır etinin misyonunda yapılacaktır. 
3321 liradır. Şartnamesi bedeli muka- 6 - Teklif m~ktupları ~u :ıaatten 
bilinde verilebilir. bir saat evci komısyona verılmış ola -

3 - İsteklilerin ilk teminat makbm caktır. 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu • 1 - Şartları ve evsafı Dokuz~ncu 
nun 2, 3. cU maddelerinde yazılı vesi • kolordu tarafından 374 sayılı .~~~ap 
kalarında ihale gün ve saatinden bir her garnizonda ve her zaman gorule-
saat evet teklif mektuplarını Fındık • bilir. (2606) 12579 

lıda komutanlık aatınaıma komi•yo. Et alınacak 
nuna vermeleri. (2374) 

22,050 1653 75 ıs Niğde Tüm. Sa. A. 18.7.939 kapalı 
pazartesi zarf 

1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Ve parasız alınır. 
btekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen zamanın . 

dan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. (2il0) 12657 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Lüleburgaz süvari tümen birliklerinin iki taksitte ve birlikler anbarları
na teslim ıartiyle ıenelik Yulifı kapalı zarf usuliyle eksiltme yapılıp mu . 
kavcleye baflanacaktır. Evaaf ve prtları komisyondadır. İsteklilerin aşağı
daki cetvelde gösterildifi veçhile belli ıün ve saatten bir ıaat evvel kanuni 
vesikalariyle teminat ve teklif mektuplarını komiıyon batkanlığına vermiş 
bulunacaklardır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı M. M. V. satın alma komısyonund 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün- bulunmaları. (2698) 12674 

den alınabilir. 1 • 
Muvakkat teminat 397 lira 50 kuruş y 0 1 nşaSI 

tur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu- M. M. Vekaleti Satın Alma K 

vakkat teminat ve şartnamesinde yazı misyonundan : 
lı vesaik ile birlikte aynı gün saat 16 1 - Keşif bedeli 12982 lira 15 kuru 
ya kadar mezkur komisyona makbuz olan Mamakta gaz kışlası ve mask 
mukabilinde vermeleri lazımdır. fabrikası yolu inşaatı kapalı zarfla e 

(2650) 12662 siltmeye konmuştur. 

Muhtelif le gahf ar ahna<ak 
2 - Eksiltmesi 17. 7. 939 pazartes 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 973 lira 66 kuruı 

Nafıa Vekale.~i~~en : olup şartnameıi 6S kuruş mukabilinde 
15. 8. 939 sal~ gu.nu. saat :1. de Anka komisyondan alınır. 

rada na~ıa .. vc.~~~.etı bınası ıçınde mal · 4 _ Eksiltmeye gireceklerin ilk te 
zeme mudurl.ugu odas.ında toplanan minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. ma 
~alzeme cksıltme kom_ısyonunda 54SO delerinde yazılı belgelq ve bu gibi 
lı.ra muhammen bedellı 1 ~det torn~, işlerle iştigal ettiklerine dair ticare 
hır adet kolonlo makkap, hır adet daı- odasından alacakları vesikalarla birlik 
re destere ve iki adet planya tezgah - te ihale saatinden behemhal bir saa 
ları~ın Çu~ra istasyo~unda vagonda! evetine kadar zarflarını M.M.V. satı 
teslım şartıyle montaj masrafı vekile alma komisyonuna vermeleri. 
te ve montajı müteahhide ait olmak l (2699) 12675 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmesi --------------
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 75 kuruş 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu-

Polis 
Matbaacılara 

vakkat teminat ve şartnamesinde va - Emniyet Umum Müdürlüiün-
zılı vesaik ile birlikte ayın gün saat den: 
10 a kadar mezkur komisyona makbuz 1 - Emniyet umum müdürlüğünce 
mukabilinde vermeleri lazımdır. ayda bir çıkarılacak 7000 adet polis 

(2667) 12669 gazetesinin kağıdı dahil basım iti 10. 
7. 939 pazartesi saat 15 te açık eksilt • 

S t •f ·· t 1 b meye konmuştur. 
Ankara Levazım Amirliği Satm (260S) 12578 an rı UZ U Um a Ve 2 - 7000 adedine 255 lira fiyat tah-

Alma Komiayonundan ı Miktan M. Bedeli ilk teminat I k . k min edilen gazetenin nümune ve şart-

12338 

Sığır eti ahnacak 
ı - Eskişehir garnizonunda bulu · Birlik İsmi Cinıi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Eka. tekli tarihi saati e e trl grupU namesini almak isteyenlerin Emniyet 

Ankara Le9 uan Amirliii Satın nan hava ve kara birlikleri ihtiyacı i - Nafıa Vekaletinden : umum müdürlüğüne müracaatları. 
Alma Komia,.onundaa : çin 140000 kilo ıığır eti veya keçi eti Tümen anbarı Yulaf 180000 9450 708 75 Kapalı 13-7-939 11 ıs. 8. 939 salı günil saat 16 da An - 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -

1 - Erzurum garnbonunun ihtiya- kapalı zarf uauliyle eksiltmeye kon· Mer. Sv. Alayı " 545000 28612 50 2145 97 " 13-7-939 11 karada nafıa vekAleti biqası içinde'rin 229 lira 50 kuruıluk teminat mak-
cı olan 120.ooo kilo sıtır eti C nrfla muıtur. Babaeski ,. .. 740000 38850 2913 75 ~. 13-7-939 11 malzeme müdürlilfil odasında topla - buz veya banka mektubunu ve 2490 sa-
eksiltıne19 lronmuttıır· 2 - Evaaf ft prtnameeini ,armelı: ., Topçu nan malzeme eksiltme komisyonunda yılı kanununun 4. üncü maddesinde 

2 - T~n bedeli::22-1500la.J11Gir1_a..Jaıoıılu.ipi..1.Jia1ted..J,e11ınal11erun.Eüi..-dteı:lhilJ.l:tr,LuAıtı~ı.a..ıllaıa.Jtsıutan-.iia..L.Jıı.._,.a..bl.ırı...1.Jikt.l ..... erl....A.......:::"'_.aM>OOOMll!ıaa....ıı49-S50-._ ...... 37 ... o .. ı_2 .. 5..____;" __ ı .. 3 ..... 7 ...... 93 .. g.._ _ _ 1 ... ı ....ı...(._2_300_.;..) .. 1_ir_•_m..._ub_•._m_m...._en_bed_.._e_ı_u __ ı_a_d_e....Jt L..:yu __ ıl_ı _ve_uı-..:..·k_l_e_b_i_rl_ik_t_e_e_k_s_il_tm_e--=güıı--fl llluvabt ... M'-u. !O 
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~ Vil6yetler :" .. ·. 
& 

Harita işleri 
diye heyeti fenniyesince tetkik edile
bilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 
Kayseri Belediyesinden : lira 40 kuruştur. 

Göçmen evleri yaptırılacak 
Belediyemizini hali hazırasını gös - 5 _ Eksiltme 20. 1. 939 tarihine mü-

Elekfrİk malzemesi ah nacak terir mevcut 1/ 2000 mikyasında~i. har sadif perşembe günü saat 15 te Sam • 
Diyarbakır iskan Müdürlüğünden: 

' 
Çankırı Belediyes~nden : 

ta yapı ~e yollar kanunu _ mu.cı~ın~e sun belediyesinde müteşekkil beledi -
1/ 1000 mıkyasının yapılacagı gıbı yı- ye encümeni tarafından yapılacaktır. 
ne bu ha~ta halen ?1evc~t 1/5.00 ve 6 _Eksiltmeye iştirak edebilmek i-
1/ 2000 mı~yas~ndakı şehrı~ ha~ı ~a - çin Samsun Nafıa müdürlüğünde mü -
zırasını gosterır hartaları uzerıne ış • teşekkil komisyonu mahsusul'da bu 
l~nmesi ~-ir a~ müddetle nafıa vekale- işi yapabileceğine dair vesika ibraz et
tınden goster.ıle? şartn~e ve muka • mesi ve inşaatın devamı müddetince 
velen~e pro1esıne tevfıkan açık ola - diplomalı bir mühendis veya mimar ve 
rak munakasaya çıkarılmıştır: yahut fen memuru istihdamı ve Tica-

Cinsi Mevkii Adedi Muhammen 
bedeli 

Güveni 
% 7,50 

İhale 
şekli 

İhale 
Tarihi 

İhale 
günü 

İhaJe 
saati 

Belediyemiz elektrik enstalasyon 
malzemesi 6. 7. 939 tarihine kadar pa
zarlıkla ahnacağından taliplerin be -
lediyemize müracaatları veyahut o 
günden evel tekliflerini belediyemize 
göndermeleri ilan olunur. 

(4518/ 2522) 12518 

2 - Yukarıda yapılması . ıcab~den ret odasından kayıtlı olduğuna dair 
h_artaları~ muha~e~ bedelı . tahple- senei haliye vesika ibraz ve yapı ek -

Kırklareli iskan Müdürlüğün- rın be~e~ıye encume.nıne teklıf ede - siltme şartnamesinin 4 üncü madde _ 
den : c~kle~ı fıya~lar tetkık ol.unacak bel: • sindeki vasıfları hazi olması şarttır. 

Gö~men evleri yaptmlacak 

Tek tip Göç
men evi 

,, .. 
" " 

n 

Bismil kazası
nın Çoltepe 
köyü 
Özmen köyü 
D. Bakır mer
kezi Matrani 
köyü 
Karabaş Kö. 

100 

50 

100 
50 

300 

70361 

34256,~ 

58082 
26721 

5278 

2570 

4357 
2005 

Kapalı zarf 

.. " 

" " 

7-7-939 

8-7-939 

10-7-939 
11-7-939 

Cuma 

Cumartesi 

Pazartesi 
Salı 

11 

11 
11 

1 - Kırklareline 19 kilometre uzak dıye~ın nefıne olan tekhf kabul edıle 7 _ Teklif mektupları yukarıda ya-
ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 cektır. . zılı gün ve saatten bir saat evel bele • 
kilometrede Tekkeşehler'de 50 ve 22 . 3 - İrr_ıar heyetınd.~n musad~ak e~- diye encümen riyasetine makbuz mu
kilometrelerde Kızılcamüsellim kö • hyet vesıkası olan yuksek muhendıs kabilinde verilecektir. 

1 - Diyarbakır vilayeti göçmen evleri için keşif, plan ve şartnameleri mucibince mevki ve miktarları, keşif 
bedelleri ve ihale gün ve saatleri yukarda gösterilen tek IX köy tipi kerpiç, iskeletli 300 adet göçmen evinin 
inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltme ye konulmuştur. 

2 - İhale günleri her köy için yukarda gösterildiği üzere ve sırasiyle 7, 8, 10 ve 11 temmuz 939 günleri saat 
on birdedir. yünde 50 ki ceman 200 göçmen evi in- ve bu gibi şehir p!anlann.ı yaptığına 8 _ Kapalı zarfların hizalarında tek 

şaatı yalnız kerestesi hükümet tara - v~ m~vaf~ak. ~ldu~~na daır nafıa ~e - lif mektuplarının yazılışında ve bu 
fından verilmek üzere toptan veya gu- k~l.etı şehırcıhk mutehassısları gıre - zarfların tevdiinde ve posta ile gön _ 
rup halinde eksiltmeye konulmuştur. bılırler. derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka-

3 - Eksiltme ve ihale işleri Diyarbakır iskan müdüriyeti binasında müteşekkil komisyon tarafından yapıla· 
caktır. 

2 - Umum keşif tutarı 64452 lira 4 - Bu işin yapılması belediye en- nunun 32 . 33 34 üncü maddelerine ve 
96 kuruştur. cümenince kendisine tevdi ve ihale bu husust,aki' şartname hükümlerine 

4 - İsteklilere usu len verilmesi lazım gelen keşif ve eksiltme, idari ve fenn1 şartname, ptan ve buna müteat 
lik evrak ve tafsilatı her gün iskan müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar- olunan mühendis veya mütehassısla - harfiyen riayet eylemeleri lüzumu i • 
tesi günü saat 15 de Kırklareli iskan rın yapacakları bu hartaları yapı ve lan olunur. (443012465) 12440 
müdürlüğünde müteşekkil komisyo - yollar kanunu mucibince belediye mec 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanunda muayyen ve kabule şayan olan% 7,50 güvenlerine ait evrakı ile 
ehliyetnamelerini ihtiva eden teklif mektuplarını gayet açık ve okunaklı bir surette kapalı zarfla mühürlil 
olarak ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına vererek sıra numaralı makbuz almaları lüzumu i-

nu tarafından yapılacaktır. lisine ve viiayet makamına ve nafıa 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle - vekaleti imar reisliğine tasdik ettir -
dir. miye mecburdur. 

5 - Münakasa şartnamesi, plan ve • 5 - Talipler teklif edecekleri fiyat 
sair evrak 322 kuruş bedel mukabilin- üzerinden arttırma ve eksiltme kanu
de Kırklareli iskan müdürlüğünden a- nunun bu baptaki hkümleri mucibince 
lınabilir. yüzde yedi buçuk teminatı muvakka-

6 - Muvakkat teminat akçesi: te olarak belediye veznesine yatırı} -
Arizbaba için "2565" lira 46 kuruş, ması şarttır. 

Tekkeşehler için "1129" lira 15 kuruş, 6 - Talipler ellerindeki vesikayı 

Kızılcamüsellim için "1137" lira 11 ku- en az ihale gününden sekiz gün evel 
ruş olup 200 eve birden teklif vere- Kayseri nafıa müdürlüğüne ibraziyle 
cekler için de "44 72" lira 65 kuruştur. tasdik ettirilmesi ve 19. 7. 939 tarihi -

7 - Teklif mektuplan eksiltme sa- ne müsadif çar~amba günü saat 15 te 
atinden bir saat eveline kadar komis- belediye encüm~nine ve fazla iza • 
yon başkanlığına tevdi edilmiş bulu • hat almak isteyenier belediye mühen -
nacaktır. disliğine müracaatları ilan olunur. 

8 - Eksiltmeye talip olanların eh - (4520/2524) 12519 
liyet vesikalariyle birlikte müracaat · 
ları ilan olunur. (4542/ 2551) 12522 Ekmek alınacak 

lan olunur. (2393) 12359 

Yol ve köprü inşaatı 
6 - Keşif ve şartnamesini görmek 

Zonguldak Valiliğinden : istiyenler her gün, eksiltmeye girecek 
Zonguldak vilayeti içinde Safran - olanlarda kanunun icap ettirdiği ve

bolu - Araç hududuna kadar mevcut saik ve teminat mektuplarını havi tek
tesviye üzerinde yapılacak yüz otuz lif mektuplarını ihale saatinden bir 
beş bin lira muhammen bedelli yirmi saat eveline kadar makbuz mukabilin
bir kilometre şose ve elli iki adet büz de komisyona vermiş bulunmaları. 
ve kırk sekiz adet köprü ve menfez i- (2401) 12397 
şi kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat s 1 k 
üzerinden eksiltmeye konulmuştur. atı 1 vapur 

Eksiltmesi 7. Temmuz 939 cuma gü- Kocaeli Defterdarlığından 
nü saat on beşte Zonguldak vil~yeti 1 - Gölcük limanında bulunan 
d.aimi encümeni~de yapılacakt~.r. Ek ~ 178-00 X 29-4 X 13-2 ebadında ve 
sıtme şartnamesı ve buna muteferrı . . . . A 
d . - k z ld k f .. d.. 662 gayrı safı ve 393 safı tonılatoda ve 
ıger evra ongu a na ıa mu ur· h 1 

1 
.. - .. d d . A •• k 1 . amu e tonası 800 bulunan Trabzon ad ugun en ve aımı encumen a emın-

1 
. 

d ·· ··1 b'l' M kk t t · t ı vapur kapalı zarf usulıle 13.7.939 ta-e goru e ı ır. uva a emına on . . .. . 
b. ·· · · b ı· d Ek 'lt rıhıne musadıf perşenbe günü saat 10 
ın yuz yırmı eş ıra ır. sı meye . _ .. 
· k · t 1 · 'h 1 .. .. d da Kocaelı defterdarlıgında muteşek -

gırme ıs eyen erın ı a e gunun en . A . 
k. ·· 1 z ld k ·1aAyet'ne kıl hususı komısyonda satılacaktır. 

B C
.. h . M''dd . se ız gun eve ongu a vı ı 2 . 

ursa um urıyet u eıumu- .. d k .1A k d - Muhammen bedelı "11000" on 
T-. d muracaat e ere vı ayet ma amın an b' b" r . . İnsaat münakasası 

mı ıgınB en : . . . h alınacak müteahhitlik ehliyet vesikasi "8ır25'~n kı~a ~.uva~ka~ temlı~atd akçesı 
1 - ursa cezaevının 939 senesı a-

1 
. d d b 

1 
.. d 1 se ız yuz yırmı beş ıra ır. 

ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 e tıcar~tko as~n ankku yı ıç~n tela ı~- 3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def-
.. .. k d 939 1A . f mış vesı a ve muva at temına arı ı- d 1 k .. 

_, 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

Muvakkat teminat 878,12 liradır. 1 nakasaya konmuştur. Demir direkler 
Bu işe ait evrak: grafik, tafsilat ve belediyece verilecektir. Talip olanların 

hülasa keşifleri silsilei fiyat bordro - kanuni vesaik ile ihale günü olan 24 
su, hususi fenni şartname, eksiltme Temmuz 939 tarihli pazartesi günü sa 
şartnamesi ve mukavele projesinden at 2 de belediye encümenine müıaca. 
ibaret olup her zaman nafıa müdürlü- atları v,e proje şartnameyi Kırklareli 
ğünde görülebilir. belediyesinde ve 1stanbul'da Galata .. 

İsteklilerin ihale tarihlnden en az da Askiyorasyon hanında yüksek e • 
sekiz gün evel vilayete müracaatla ala lektrik mühendisi Hasan Halet Işık • 
cakları ehliyetname senesi içinde ti - pınardan bir lira mukabilinde alabile-
caret odası vesikasını teklif mektup - cekleri ilan olunur. (4705/2692) 
larına eklemeleri şarttır. 12672 

Mektuplar ,.ihale saatinden en az bir 
saat eveline kadar daim1 encümen ri -
yasetine makbuz mukabilinde tevdi e
dilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplar iadeli taahhütlü ve mühür mu-

Bursa ziraat mektebine kayıt 
ve kabul ıartla11 

mu ile mühürlü olacaktır. Bursa Ziraat Mektebi Müdürlü-
Postada olacak gecikmeler kabul e- ğünden : 

dilmez. (2664) 12667 

Sose 
-» 

tamiri 
E&kifehir Vilayetinden : 

1 - Türkiye tabasından olmak. 
2 - Orta mektebi bitirmiş çifçi ve

ya arazi sahibi evladı olmak. 
3 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 

17. 7.939 pazartesi günü saat 15 de 
1stanbulda nafıa müdürlüğü eksiltme 
odasında (49641.63) lira keşif bedelli 
İstanbul Valide bağ talebe ve öğret • 
men sanatoryomu ikinci kısım ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konulmuştur. 

gunune a ar ma ı senesı zar ın - 1 b' l"k kl'f k 1 k ter ar ı tan alınabılır. 
d B . . k k . . e ır ı te te ı me tup arını yu arı- 4 T . . 

a ursa cezaevının e me ıhtıyacı d k' .. d 'h 1 . d b' t - alıp olanların teklıf mektup • Eskişehir • Sivrihisar yolunun 3 x 
- d k" ı d · · a ı gun e ı a e saatın en ır saa e- . . . 

aşagı a ı şart ar aıresınde kapalı 1. k d .1., d . " .. . !arının ıhale zamanında bır saat evelı- 080 13 + 000 inci kilometreleri a-

4 - Tahsil esnasında mektebi maze• 
reti olmadan bırakmamak. Ve bıraktı
ğı takdirde kendisine yapılmış olan 
bütün masrafları ödeyeceğini bildirir 
Noterden musaddak (nümunesi mek • 
tep ten alınacağı veçhile) bir kefalet • 
name vermek. 

f 1. 1 k ·ı k ve ıne a ar vı ayet aımı encumenı d v •• " -

zar usu ıy e e sı tmeye çı arılmış - . ı·v· 1 .. 1A 1 ne ka ar Defterdarlıga vermelerı ılan rasında 22262 75 lira keşif bedelli şo. 
'h l ·· ·· ·· 15 6 9 b reıs ıgıne verme erı ı an o unur. , 

v~ ı .. a e gununun . . :9. ~erşeıı_ı e (4413/ 2467) 12441 olunur. (4669/ 2660) 12664 se esaslı tamiratı 1. 7. 939 tarihinden 
g~n~ saat 16 da yapılacagı ılan edıl - 24. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş • 

leri genel hususi ve fenni şartnamele· 
ri proje keşif hülasasiyle buna müte -
ferri diğer evrak (248) kuruş mukabi
linde dairesinde verilecektir. 

mış ı.se ae baz~ noksanıı ~uameıe do- ı·nıaat mu"nakasası Kalorifer tesisatı günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
layısıyle yevmı mezkurda ıhale yapıla 1. 1 k ·ıt k ı t Ek _ • . " . l b l N ,. d .. 1 .. v •• d usu ıy e e sı meye onu muş ur. - S l kl'l Uf -:-.: . 
madıgından yemden ılanat ıcrası ko - atan u aıua Mü ur ugun en: siltme vilayet daimi encümeninde ya. - ste ı er, n· us tezKeresı, mek 
misyon kararı iktizasından bulunmak- Kastamonu Vilayetinden : 20. 7. 939 perşembe günü saat 15 te pılacaktır. tep şahadetnamesi, hiç bir hastalığı 
la keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üze- 1 - Kastamonu vilayet dahilinde ve İstanbul'da nafıa müdürlüğü eksilt • · . . . . A olmadığını ve ziraat işlerine mukavim 

Muvakkat teminat (3723) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (40.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol. 
du ğu vesikalara istinaden İstanbul vi
layetinden eksiltme tarihinden 8 gün 
evel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 17.7.1939 pazartesi günü sa· 
at 14 e kadar İstanbul nafıa müdürlü-

re ilan olunur. merkezi kasabaya 12 kilometre mesa - me komisyonu odasında 41142.35 lira Bu ışe aıt evrak: grafık, tafsılat ve bünyede bulunduğunu bildirir sıhıye 
ı _ Safi buğday unundan yapıl • fede bulunan Ziraat vekaletine ait fi. keşif bedelli İstanbul teknik okulu ka hülasa k~şiflerAi, silsillei fiya~ bordro - heyeti raporu, aşı kağıdı, hüsnühal va 

mak ve belediyenin piyasada ikinci danlıkta yeniden inşa edilecek meyva lorifer tesisatı ve kazan dairesiyle kö- su hus~sı fennı şartname. e~sıltme. şart rakası, çiftçi veya arazi sahibi evladı 
nevi addedeceği ekmekten olmak ve lı ağaçlar binalarına ait tanzim edilen mürlük inşaatı kapalı zarf usuliyle ek namesı ve mukavele proJeS~.n~.en .. :.~~ • olduğunu bildirir vesikanın dilekçe i
aynı şerait dahilinde pişirilmek üzere (43108) lira (22) kuruşluk evrakı keş- siltmeye konulmuştur. ret o.~u~ he.r.zaman nafıa mudurlugun- le birlikte mektep müdürlüğüne gön. 
beheri 960 gram itibariyle her gün i - fiyesine göre inşaatı kapalı zarf usu - Mukavele, eksiltme, ba~mdırlık iş - de gorulebılır. dermeleri. 
çin en az 300 en çok 900 ekmek tes - Iiyle ve bir ay müddetle eksiltmeye leri genel, hususi ve fenni şarnamele- İsteklilerin ihale tarihinden en az 6 _ Dışarıdan olacak müracaatların 
lim edilecektir. konulmuştur. ri, proje, keşif hulasasiyle buna müte- sekiz gün evel vilayete müracaatla a - en büyük mülkiye memuru vasıtasiy-

2 - Ekmekler sabahları saat 9 da 2 - İsteklilerin bu işe ait evrakı ferri diğer evrak (206) kuruş mukabi- lacakları ehliyetname senesi içinde le yapılması. 
cezaevine teslim edilmiş olacaktır. keşfiyesini Kastamonu nafıa müdür - linde dairesinde verilecektir. ticaret odası vesikasının teklif mek -

3 - Evsafı ve miktarı gösterilen lügvünde görebilecekleri gibi fazla bir Muvakkat teminat (3086) liradır. 1 kl ı · tt · M kt 7 - Mektebe alınacaklar şahadetna-tup . arına e .eme erı şar .ır. e u~- me sırasiyle alınacaklarından sıra ile 
ekmeğin muvakkat teminatı 1977 lira izahat isteyenler de mezkur müdür - İsteklilerin teklif mektupları ve en lar ıhale saatınden en az bır saat evelı-

1
A k' . d 

1
. 

1 1 
t• 

ğüne vermeleri. (4537 / 2527) 12558 

İnşaat münakasası k (25 000) 1. ı k b · b · . . eve a pe ıyı erece ı o an ar, ye ışme-94 kuruştur. lükten bir me tupla sorabilirler. az · ıra ı u ışe enzer ış yap ne kadar daimi encümen rıyasetine d• v• kd" d .. 
1 

b 
1 

d · 
4 - Teminat banka mektubu veya 3 - İhalesi 15. Temmuz 939 cumar- tığına dair idarelerinden almış olduğu makbuz mukabilinde tevdi edilecek - ıg~.:~ 1~d~ :ır1 er, ~nar r~ yetı~ • Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunce -
li vilayeti Mameki kışla ve ahırları ik 
mal inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 
46208.66 liradır. 

mal sandığına yatırılacak nakit veya tesi günü saat 11 de Kastamonu Zira- vesikalara istinaden İstanbul vilaye - t' me ıgı ta ır e orta erece ı er seçı • 
· d ır. cektir. Şahadetnamesi aynı derecede 

tahvilata ait nakit ve ayniyat makbu - at müdürlüğü odasında toplanacak ek tın en eksiltme tarihinden (8) gün e-
l 1 1 . Posta ile gönderilecek mektuplar i- olanlardan Tabiiye ve Riyaziye ders • 

zudur. siltme komisyonu tarafından yapıla - v.e a ınmış ehliyet ve 939 yı ına aıt adeli teahhütlü ve mühür mumu ile !erinden yüksek derece almış olanlar 
5 - İhale 10 7. 939 pazartesi günü caktır. tıcaret odası vesikalarını havi kapalı 

mühürlü olacaktır. tercih edileceklerdir. Bunun için vesi-2 - Bu işe ait şartname ve saat 16 dadır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için % zarflarını 20. 7. 939 perşembe günü sa-
t 1 Postada olacak gecikmeler kabul e- kalar arasında çıktıkları mektep ida • 

şunlardır: 6 - hale Bursa C. müddeiumumi - 7,5 dan 3233 lira 12 kuruşluk verile - at 14 e kadar stanbul nafıa müdürlü-
dilmez (2663) 12666 resinden alınacak ve bu dersler dere • 

A - Eksiltme şartnamesi. liğinde yapılacaktır. cek teminatın 2490 sayılı kanunun 16 ğüne vermeleri. ( 4567 / 2585) 12661 · 
cesini gösterir vesika bulunacaktır. B - Mukavele projesi. 7 - Talipler teklif mektuplarını ve ve 17 inci maddesine göre eksiltme J 

c - Bayındırlık işleri genel şart - teminatlarını ayrı ayrı zarflara koya- komisyonu namına her hangi bir Zira- Doğum evi binası fesisafl Okul binası yaptrrı 'ocak 8- Mektep 15 eylülde açılacağm. 
namesi. rak 10. 7. 939 da komisyona azami saat at bankası veznesine yatırılarak mak- den isteklilerin en son ağustosun yir-

D - Keşif hülasa cetveli. 16 ya kadar ibraz etmeleri· lazımdır. buzunun komisyona gönderilmesi ve Erzurum Valiliğinden : Erzurum Valiliğinden : mi beşine kadar müracaat etmeleri. 
E - Hususi şartname. · Bu müddet geçtikten sonra yapılacak nafıa vekaAletince evelce kendilerine 1 - Erzurumda yeniden yaptırıl - 9 - Orta mektep son sınıfında olup · 1 - Erzurumda yeniden yapılacak 
F - Yapı işleri umumi ve fenni tPlclifler kabul edilmiyecektir. verilmış olan müteahhitlik vesikası i- makta olan doğum evi binasının on ı- da ikmale kalanların da dilekçeleri ve 

k . . k olan beş sınıflı cümhuriyet ilk okul 
Şartnamesi. 8 - Bu hususa ait masraflar ve ila- le ihale gününden bir hafta evelı' ne ka- ı bin altmış lira yetmış beş kuruş e- evrakı kabul edilecektir. Ancak ikmal 

f 1. binasının on beş bin lira keşif bedelli 
G - Seridöpri nat ücretleri alıcıya ait olacaktır. dar bulundukları vilayete resmen mü- şif bedelli tesisatı kapalı zar usu ıy · siz pek iyi ve iyi dereceli şahadetna • inşaat kısmı vahidi kıyasi fiyat üze -
E - İsteyenler bu işe ait evraktan 9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz o- racaat ederek 

0

bu inşaatı yapabilecek - le eksiltmeye konulmuştur. rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme _ me alanlar mürettep sayıyı doldurma-
yapı işleri umui ve fenni şartnamesiy- lup da münakasaya iştirak edecekle - }erine dair alacakları ehliyet vesikası- 2 - İhalesi 13. 7. 939 perşembe gü - dıkları takdirde müracaat edenlerden - k - d k' ye konulmuştur. 
le bayındırlık işleri genel şartname - rin fazla malllmat almak ve şartname- nın ve 939 yılı T. C. odasınca tesçil e- nü saat 15 de hükümet onagın a ı 
sinden maadasını 2 lira mukabilinde yi görmek üzere Bursa C. müddeiu • dilmiş vesikaların ihale günü ve saa • daimi encümen odasında yapılacak - 2 - İhalesi 12. 7. 939 çarşamba gü -

ikmallerini verip pekiyi ve iyi derece
de mezun olanlar arasından seçilip 
kadro tamamlanacaktır. 12679 Tunceli nafıa müdürlüğünden satına- mumiliğine veya cezaevi direktörlü - tinden laakal bir saat önce Kastamonu tır. nü saat 15 de hükümet konağındaki 

labilirler. Yapı işleri umumi ve fenni ğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan ziraat müdürlüğünde toplanacak ko _ 3 - Muvakkat teminat dokuz yüz daimi encümen odasında yapılacak • ----------------
şartnamesini ve bayındırlık işleri ge - olunur. (4408/ 2466) 12515 misyona gelmiş bulunması şarttır. dört lira elli kuruştur. tır. 
nel şartnamesini görmek isteyenler. 5 - Posta ile gönderilecek teklif 4 - İstekliler eksiltmeye girebil - 3 - Muvakkat teminatı bin yüz yir J 

Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz ola- Mezbaha yoptınlacak mektuplariyle istenilecek vesika ve mek için ihale gününden en az sekiz mi beş liradır. 
rak görebilirler. makbuzlar iadeli ve taahhütlü gönde gün evel vilayete müracaatla ehliyet 4 - İstekliler eksiltmeye girebil • 

P. T. ve T. Md. 
3 - Eksiltme 8. 7. 939 cumartesi gü- Samsun Belediye Reisliğinden: rilmesi ve ihale saatine kadar komis vesikası alması lazımdır. mek için ihale gününden en az sekiz 

nü saat 10 da Tunceli nafıa müdürlü- 1 - Eksiltmeye konulan iş: Sam - yona gelmiş bulunması lhımdır. 5 - Talipler bu işe ait şartname ve gün evel vilayete müracaatla ehliyet Manşon ah nacak 
ğü binasında kapalı zarf usuliyle yapı sunda Çarşamba şosesi güzergahında 6 - Postaların gecikmesinden do - saireyi her gün vilayet encümeni kale- vesikası almaları lazımdır. 
lacaktır. Mert ırmağı ile koşu yeri arasında ya- layı zamanında gelmiyen teklif mek minde ve nafıa müdürlüğünde göre - 5 - Talipler bu işe ait şartname ve P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- pılacak olan mezbaha inşaatı muham- tupları ve evrakı müsbiteler nazarı i . bilirler. saireyi her gün vilayet daimi encümen den : 
teklilerin 3465.65 lira muvakkat temi - men keşif bedeli 60467 lira 99 kuruş tibare alınmıyarak sahibine ret oluna 6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun kaleminde ve nafıa müdürlüğünde gö-
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye cağı ilan olunur. 12435 2 inci ve 3 cü maddelerinde yazılı ve- rebilirler. 
iz olup göstermesi lazımdır. konulmuştur. sikalarla birlikte teminat ve teklif 6 - İstekliler 2490 sayıl kanunun 2 

ı 1 d k . ·· 1 S • I k mektuplarının 32 inci madde veçhile dd · d 1 ·k 1 A - ha e en en az se ız gun eve 2 - İş vahidi fiyat üzerinden veri- U teSISOtl ya ptr rr OCO ve 3 üncü ma esın e yazı ı vesı a ar 
ihale saatinden bir saat eveline kadar Tunceli viliiyetine müracaat ederek bu lecektir. la birlikte teminat ve teklif mektup -

işe girebilmek için alınmış ehliyet ve- 3 - Bu işe ait şartname ve evrakı Kütahya Garnizon Satm Alma vilayet daimi encümeni reisliğine ver- !arını 32 inci madde veçhile ihale sa -
ıikası. saire aşağıda yazılıdır. Komisyonundan : meleriuin ve postada vukubulacak ge- atinden bir saat eveline kadar vilayet 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve- A - Yapı eksiltme şartnamesi 1 _ Kütahya'da tayyare garnizonu- cikmelerin muteber sayılmıyacağı. daimi encümeni reisliğine vermeleri -
sikası (939) senesi. B - Mukavele p101'esi h' b k · d "t'b C47o3/ 2690) 12670 nin ve postada vukubulacak gecikme· na şe ır şe e esın en ı ı aren yaptı- • 

5 - Teklifle• 3 üncü maddede yazı- C - Bayındırlık işleri genel şart • rılacak su tesisatı eksiltmeye konul _ Şose !erin muteber sayılmıyacağı ilan olu -
1ı saatten bir saat eveline kadar Tun - namesi. muştur. 1 nşaSI nur. (4704/ 2691) 12671 
celi nafıa dairesindeki eks iltme komis D - Nafıa işleri umumi ve fenni 2 - Muhammen keşif bedeli 20.125 Eskişehir Vilayetinden : ( b k ( • f • 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde şartnamesi yirmi bin beş yüz yirmi beş liradır. Sarayköy - Mihalıçcık yolunun ~S e e ma zemeSI Ve mOD aj 
teslim edHecektir. Posta ile gönderile- E - Fenni şartname 3 - Eksiltme 6 temmuz 939 perşem- 4 + 400 - 13 + 293 uncu kilometre -

· Kırklareli Belediye Riyasetin-cek mektupların nihayet 3 üncü mad - F - Keşif ve sılsilei fiyat cetveli be günü saat 11 de Kütahya merkez leri arasında 11708,27 lira keşif bedel-
dede yazılı ıaate kadar gelmiş olması G- Proje ve sair evrak. komutanlığındaki komisyonumuzda li yeni şose inşası ı. 7. 939 tarihinden 
ve artırma eksiltme ihale kanununa C - Ve D fıkrasındaki evraktan yapılacaktır. 24. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi 
uygun olarak mühür mumu ile iyice başka diğer evraklar taliplerine 302 4 - Eksiltme kapalı zad usuliyle günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usu-

~----lr2n2t.Jmt<: nlm::ı"'-ı l!inmrlı.1'. ı:>,...ett..d<t ı. rnıılc:lhilinM..n lvo.ledi · ' 

den: 

Nafıa vekaletinden musaddak pro -
jesi mucibince Kırklareli belediyesi -. . 

1 - İdare ihtiyacı için (30.000) a
det 3 m/ m bakır ve (100.000) adet 4 
m/ m aliminyum manşon ki ceman 
(130.000) adet manşon kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştı::. 

2 - Muhammen bedeli (6650), mu -
vakkat teminat (498,75) lira olup 8. 8. 
939 (salı) günü saat (16) da Ankarada 
P. T. T. umum müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektupbiyle ka -
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları -
nı o gün saat 15 e kadar mezkur komis 
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın· 
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Çocuk Esirgeme Kurumu 
• 

Genel merkezinden : 
Sömikok kömürü ahnacak 

Kurumumuz ve müesseselerinin kıtlık ihtiyacı olan azı 
500 çoğu 600 ton sömikok (Türk Antrasiti) kömürü kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuttur. ihalesi 11 temmuz 
939 salı günü saat 10 da Çocuk Esirgeme kurumu genel 
merkezinde yapılacaktır . . Şartnamesini görmek iatiyenlerin 
kurum hesap itleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

Odun ahnacak 
Kurumumuz ve müesseselerinin kışlık ihtiyacı olan 

150000 kilo keıilmit kuru meıe odunu alınacaktır. Eksilt -
mesi 11 Temmuz 939 salı günü saat 14 de Çocuk Esirgeme 
kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müra
caat etmeleri. 

Kuru ot ahnacak 
Anakucağı müessesemiz ineklerinin kışlık ihtiyacı olan 

(35) bin kilo ot alınacaktır. Eksiltmesi 11 temmuz 939 sa
lı günü saat 15,5 da Çocuk Esirgeme kurumu genel merke -
zinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ku
rum hesap itleri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 2381 

Peşin para ve açık 
arttırma ile satılık emlôk · 

Emlak ve Eytam Bankasmdan ı 

Esas No. Mevkii ve nevt Mukadder K. Depozitosu 
T. L. T.L. 

124 Necatibey M . Taksim So. (Giizeller 688 
ada 5 parselde 80 M 2 • arsa. 640.- 128.-

129 Necatibey M. Ayhan So. 688 ada 10 par-
selde 70 M2• arsa 560.- 112.-

131 Necatibey M. Meçhul asker So. 688 ada 3: 
parselde 30. M:ı. arsa. 340.- 48.-

528 Necatibey M. Meçhulasker So. 688 ada 
2 parselde 16 hissede 4 hisse arsa (tamamı) 
79. M 1• 198.- s~.60 

580 Necatibey M. Meçhul asker 687 ada 7 

parselde 141 M2• arsa. 1128.- 225.60 
581 Necatibey M. Meçhulasker So. 687 ada 

8 parselde 18 hissede 6 hisse (tamamı 

120..M2
.) arsa ~ou.- 56.-

583 Necatibey M. Muallimler ve Ayhan So. 
687 ada 10 parıelde 248 Mt. arsa 1488.- 297.60 

l - Yukarıda mevki ve nevileri yazılı arsalar, peşin para ve açık artır
illa ile satılıktır. 

2 - Artırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle
rini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel, mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitelerini niabet dairesin
de tezyit eylemeleri lizımdır. 

3 - İhale 3. 7. 939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, Hüviyet cüzdanı 
•e lki vesika fotoğrafı ile Bankamız evrak servisine müraatları. 

(2427) 12384 

İnşaat ilônı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

1.) lzmit'te yapılacak Klor Fabrikası ile buna mütef erriğ İf· 
ler vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
IDUftur. 

İtbu inıaatın muhammen keıif bedeli 569.800.- liradır. 
2.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank lnıaat fU

hesinden alınabilir. 
3.) Eksiltme 17 Temmuz 1939 pazartesi günü saat 16 da, An

kara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4.) - Muvakkat teminat miktarı 26.540.00 liradır. 
S.) İstekliler teklif evrakı meyanına, ıimdiye kadar yapmış ol

dukları bu kabil i,lere, bunların bedellerine, firmanın teknik bir 
tetkilitı olup olmadığına, varsa kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalar ve 
malumat koyacaklardır. 

6.) Teklif mektuplarrnı havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
ıaat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank U
mumi Muhaberat tubesi ~üdürlüğüne teslim edilecektir. 

7.) Posta ile ıönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir 
ıaat evveline kadar gelmiı ve zarfın kanuni tekilde kapatılmış 
olması lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itiba
re alınmıyacaktır. 

8.) Banka bu in,aah dilediği müteahhide vermek veya bu ihale
den tamamen sarfınazar etmek hakkını muhafaza eder. 

Orman Umum Md. 

Satılık kereste, kömür 
. 

ve saıre 
Ankara Vilayet Orman Müdür

tüiünden ı 

(2649) 12621 

liosu 2,5 kuruştan ve 40 adet çam Bo
yunduruğun beher adedi 30 kuruştan 
ve 79 adet çam ıepet ve sepet tahtası-
nın beher adedi bet kuruştan olmak 
üzere 16. 6. 939 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık artırmaya konul • 
muıtur. 

2 - Satıt Ankara vilayet orman mü 
dürlüğü binasında 7. 7. 939 tarihine 
müsadif cuma gUnU saat 15 de icra o
lunacaktır. 

1 - Müdüriyetimiz depolarında ve 3 - Taliplerin % 75 teminat mak • 
yedi etninlerde mevcut muhtelif çap • buzlariyle birlikte aatıt gilnü teşek -
ta 559 adede muadil 29 metre 441 desi- klll edecek komisyona ve satış ıartla
nıetre mikap mamul çam keresteeinin nnı görmek için de her gUn orman 
beher metre mikabi 18 - 30 liradan ve mildürlüiüne müracaat etmeleri ilan 
14430 kilo meıe kömUrUnUn beher ki- olunur. (2358) 12331 

urus 
.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. li bir istida. 

§ N A N Q N E 2 - Liseyi bitirmiı ve askerlik hiz-
: E metini yapmı§ olduğuna dair vesika -

: Pek yakında Yeni Sinemada E lar. 
Maarif Vekaleti 

: 3 - Hüsnühal şahadetnamesl 
,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 4 s h t - ı a raporu Muallim muavini 

isteyenlere 
olmak 

Ziraat Vekaleti · 

Benzin alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Ziraat vekaleti makam otomobili i
çin açık eksiltme ile (5950) litre ben -
zin alınacaktır. 

1 - Benzinin bir litresinin muham
men bedeli (17.70) kuruı (5950) litre 
benzinin muhammen bedeli (1053) li -
ra (15) kuruş muvakkat teminat (78) 
lira (99) kuruştur. 

2 - İhale 21. 7. 939 tarihine müsa -

Müsabaka 12. 7. 939 çarşamba gunu 
saat 18 de belediye salonunda yapıla -
caktır. 10. 7. 939 tarihinden sonra mü
racaat kabul edilmez. (2705) 12653 

, Kazalar · 

Mazot ve makine yağı ahnacak 

Maarif Vekaletinden : 

1 - Orta okullarda türkçe, tarih • 
coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 
almanca ve ingilizce muallim muavini 
olmak istiyenler için bu sene imtihan 
açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 
İstanbul üniversitesinde batlıyacak -

Bayındır Belediyesinden: tır. 
Bayındır belediyesinin bir senelik 3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

takriben ihtiyacı olan 30 ton mazot ve A) Türk vatanda§• olmaları, 
4320 kilo makine yağının satın alınma B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 
sı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış tazla olmaması, 
tır. Muhammen bedeli takriben 2898 C) Hüsnühal erb:.bından oldukları, 
liradır. Müddeti 20. 6. 939 dan 10. 7. .:r hangi bir surette mahkumiyetleri dif cuma günü saat 15 te vekalet bina-

.. . . . 939 za kadar olup ihalesi 10. 7. 939 pa· olmadığı hakkınd~ bulundukları vili • 
sında muteşekkıl komısyon huzurıyle . .. .. t 16 d b 

1 
d ' .. 

1 kt 
zartesı gunu saa a e e ıye encu yet veya kaza idare heyetinden alınmıı 

yapı aca ır. . 1 k . . . menınde yapı aca tır. bi. ma zbata ibraz etmeleri (halen me-
Talıplerın bu saatte komısyonda bu- z fi 2490 ı k h .. k .. 

ı 1 
ar ar sayı ı anunun u um- mur ve muallim olanlar bu kayıttan 

unma arı. 1 . d . . d 'h 1 d .. d . 
3 Ş t 1 

•. d .. 
1 
.. ğ.. erı aıresın e ı a e en yarım saat e· mustesna olup mensup oldukları aıre 

- ar name evazım mu ur u un- . . .. d ' l · b J! • • • d T (2613) 
12663 

vel verılmış ve gon en mış ulunma- dmırının vereceği vesika kafidir.) 
en parasız ven ır. Iıdır. Şartname Bayındır belediyesin- D) Her ttirlü hastalıktan ve mual -

Ankara Belediyesi 

2 İmdadı sıhi otomobili ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye sıhat işleri için alına
cak olan (10400) lira kıymeti muham
mencli iki adet imdadı sıhi otomobili 
on beş gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma gün sa
at l 1 de Belediye encümeninde yapı -
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (780) lira -
dır. 

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

Matbaacılara 

deQ aranılmalıdır. (2196/ 2587) 12561 !imlik etmeye mani vücut arızaların

Hidro elektrik 

tesisatı münakasası 

dan salim olduklarını ispat eder tas -
dikli hekim raporu ıbraz etmeleri, 

E) En az Ii;;e veya 4 veya 5 sınıflı 
öğretmen okulu mezunu veya bunların 

Düzçe Belediye Riyasetinden muadili tahsil görmüş olmaları. 
Nafıa vekaletinden musaddak pro - Muallim mektehil"den mezun olan -

jesi mucibince kasabamıza 9 kilomet _ tarın en az iki ders senesi muallimlik 
etmiş bulunmaları l?.zımdır. re mesafede kain Şakoç şellalesinde ya 

pılacak olan Hidro - Elektrik santral 4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
tesisatına ait techizat ve bunların 'ldukları takdirde kanuni tartlar da • 

roilinde her hangi bir orta tedrisat mu· 
montajı işleri 25 haziran 1939 tarihin-

llim muavinliğine tayin edilecekler -
den 8 ağustos tarihine kadar 45 gün . 

dır. 
müddetle ve aşağıda gösterileceği gi -

5 - Yukarıdaki ıartları haiz olan 
bi ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya namzetler biı istida ile vekalete müra-
konmuıtur. caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi· 

1 - 7150 liralık keşifli türbün ve katar bağlamıcaktır. 
cebri boru ve teferrüatı. A) Nüfus tezkeresinin aslı veya taı-

2 - 10427 lira bedeli keşifli alter • dikli sureti. 
natör, tablo, santral, muhavvilesi, şe - B) Tahsil deret.elerine ait şahadet. 
hir muhavvilesi şehir yeraltı kablosu name veya vesikalarının asıl ve yahut 
ve teferrüatı. suretleri. 

3 - 27554.64 lira bedeli keşifli yük- C) Hüsnühal mazbatası. 
sek tevettürlü havai hatla alçak tevet- Ç) B ı d ki · "f .. .. h . . u un u arı yerlerın maarı i . 
turlu .şe ır şe~eke~ı. .. . . . daresinden nümunesine göre alınmıı 

Ankara Belediyesinden : . Talıpl~r bu ışle_rın. c.umlesı ıçın tek- to.ı;dikli sıhhat raporu. 
1 - Otobüs idaresi için bastırılma - lıf verebıleceklerı gıbı ayrı ayrı da E) Maarif idaresinden tasdikli ve 

sına lüzum görülen (5280) lira kıyme- teklif ~erebilirler. . • . fotoğraflı flt 
ti muhammeneli 16 milyon bilet kapa- Eksıltme _ şartnamesı pro1e keşıf~a F) Altı adet 4x6,5 büyUklillUndt 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş- me. ve fennı. şartname. v_e evra~.ı mute- kartonsuz fotoğrafları. 
tur. fenası beş lıra mukabılınde Duzce be- Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari-

2 - Muvakkat teminat 396 liradır. lediye.~inden ve İstanb~l'da Galatada hine kadar vekalete gönderilmiş olma-
3 - İhalesi 18. 7.' 939 salı günü saat A~sık~:asyo~~ ceneralı ~anında elek· sı lazımdır. Bu tarihten ıonra vekilete 

11 de belediye encümeninde yapıla trık muhendısı Hasan Halet lşıkpınar müracaat etmiş olanlar imtihana alın -
caktır. dan alınabilir. mıyacaktır. (2200) 12172 

4 - Şartname ve nümunesini gör • Taliplerin kanuni vesaiki haiz ola -

2 eser leKüme ettirilecek 

-11-

Zayi evrak 
25. 6. 939 tarihinde !stanbul'dan An 

karaya dönüşümde Compartmanda bu
lunan giri çizgili renkteki ceketimin 
zayi oldufunu lzmitte haber alarak 
zabıtaya lazım olan müracaatı yaptım. 
Mesele tahkikatına devam ediliyor, bu 
caketimin cebinde bulunan cüzdanım
daki zayi evraklarım şunlardır : 

1 - 600 liralık Hüseyin derici im • 
zalı ve Ohannes Sucu namına muhar • 
rer bir kıta bono. 

2 - 281 lira 91 kuruş Celal KeSKın 
imzalı ve Mükerrem Çankaya namına 
yazılı ve Ohannes Sucu namına ciro • 
lu senet, 

3 - Yüz liralık Resul imzalı ve yine 
Ohannes Sucıl namına bir bono, 

4 - l tane Ankara nüfus müdürlü • 
ğünden aldığım nüfus kağıdım, 

5 - Sakarya kurumunda aza bu1un· 
<luğuma ait karne, 

6 - 8 tane benim ve aileme ait ufaif 
ve büyük fotografım, 

İşbu evraklarım zuhurunda ve zabı
tadan gayri üçüncü bir şahsın eline 
geçtiğinde hi~· bir hükmü hukukisi ol 
mıyacağı ilan olunur. 

Ankara At pazarı yokuşu 
Ohann~s Sucu 

Adliye Vekôleti 

Sömikok Kömürü ahnacô 
Adliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet ve temyiz binaları ka .. 
loriferleri ihtiyacı için alınacak olan 
365 ton yerli tilrk antraıiti sömikok 
kömürü kapalı .zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10. 7. 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşte An
karada temyiz binasında vekilet leva
zım ve daire müdürlüğü odasında top
lanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden parasız alabilirler. 

4 - Kömürün beher tonu için tah • 
min edilen bedel yirmi beş liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
iıteklllerin bedeli muhammenin % 
7,5 &u nisbetinde olan 685 lirayı nak • 
den veyahut devletçe nakit makabi • 
!inde kabul edilen tahvilatı mal san • 
dığına teslim etmif olduklarına dair 
olan sandık makbuzlariyle teklif mek· 
tuplarını havi mühürlü zarflarını ek • 
ıiltme ıaatinden bir saat eveline ka .. 
dar komisyon riyasetine vermeleri. 
taşradan teklif mektubu gönderecek o 

mek isteyenlerin her gün encümen ka- r~k _ihale günü ol.~n .. 8 ağustos 1939 ta
lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa- rı.hh perşembe gunu saat 16 da be1e • 

1 .. ·· t k d t kl'f ktup- daye encümeninde hazır bulunmalara 
ı gunu aaa ona a ar e ı me il" 1 ( ) 

1 
.. 1 . ·ı i lu dn o unur. 4670/ 2661 12665 

Maarif VekiJlifinden: ianların da aynı saate yetişmeıini te· 
arını encumene verme erı ı n o • 

nur. (2703) 12651 1 F t 
. . . b' . . k minen daha evelden postaya tevdi et-

- aus pıycsının ırıncı ısmı · 1 1 .... ·1 J " l s· . . . mış oma arı ve dış zarflarını muhur 
ı e u czar pıyesının en iyi bir ı:ekı' l · ı .. h .. ı · ı 

• • • • • :r mumu ı e ayrıca mu ur enmış o ması 
de dılımıze çevrılebılmeleri "ıçı'n bu ı'kı' · · • . .. . . . ve komısyon muvakkat temınat ola • 
cserın tercumesı ışı 15. VI. 1939 tari - rak nakit mahiyetinde tahvil alamı • 
hinden itibaren iki sene müddetle mil- yacağından beşinci maddedeki sara .. 
sabakaya konmuştur. hata riayet edilmesi. 

Çelik dolap alınacak 
Ankara' Belediyesinden : 

, Fakülteler 

Sade yağı alınacak 1 - Otobüs idaresi için alınmasına 
lüzüm görülen sekiz adet onar gözlü 
çelik dolap 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler, Maarif (2508) 12481 
vekilliğince tetkik edildikten sonra, -------------

Ankara Hukuk Fakültesinden: Faust'u tercüme edenler arasında bi -
Huk~k :fakillte.si içi.n alınacak 4500- rinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı 

5?0~ kılo sadeyagın kılosunun tahmi • terciime edenler arasında birinciliği 
nı fıyatı 115 ve muvakkat teminatı kazanana 500 lira mükafat verilecek -
431,50 liradır. 15 Temmuz 939 cumar - tir. 

2 - Muhammen bedeli 1280 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 96 liradır. Ankara Valiligi 
4 - Şartnamesini görmek isteynle -

rin her gün encümen kalemine ve istek 
lilerin de 18 7. 939 salı eünü saat 10,30 
da belediye encümenine mUracaatları. 

tesi g" ·· 11 5 d k 1 f . ~nu s~t • a apa ı zar usu - 3 - Bu eserler doğrudan doğruya 
l~yl~ ıhalesı ~apılacağından isteklile- yazılmış oldukları dilden dilimize çev 
rın ıhale saatınden bir saat evel fakül- rilecektir. 

$ose ve sınai imalat iıi 

teye müracaatları. (2708) 4 - Tercümelerin kolayca tetkik e-
12655 dilebilmelerini temin maksadiyle Ve- Ankara - K. Hamam - Gerede yolu• 

(2704) 12652 Ankara Valiliğinden : 

2 memur alınacak Ekmek ve et alınacak k!lete gönderilecek nüshanın m~kine nun ?S + 000-103 + 800 üncü kilomet
ile yazılması ve Türkçeye tercüme met ~elen ar;asında yapılacak şose ve sınat 

Belediye Reiıliiinden : Ankara Hukuk Fakültesinden: ninin, orijinal. met~in b~her sayfasile ~ı;:a{!~t?ivrİ:;;tg fa~irte:~c~':e~i::! 
Su işleri idaresine bir müracaat me- Hukuk fakültesi için alınacak karşılıklı tanzım edılmesı şarttır. ihalesi yapılmak .. k 1 f 

b
. · · S - Hazırlanacak t .. 1 uzere, apa ı zar u-

muru ve ır levazım katıbı alınacak • 45000 - 50000· kilo ekmek ile 25000 - .. . erc~~e er, en ıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
tır. 30000 kilo koyun etinin pazarlıkla a - geç musaba~a~ın hıtam tarıhı olan 15. Ke i be . . 
Aylık ücretleri 70 şer liradır. Müra lınması takarrür etmiıtir. Ekmeğin VI: l941 tarıhıne kadar Maarif veka - ş f deh ( 54683) lıra (88) ku • 

caat edeceklerin liseden mezun olmuş, kiloı;unun muhammen fiyatı 10,25 ku- let~ A.r genel direktörlüğüne teslim ruıtur. • • 
askerlik hizmetini yapmıı bulurunala- ruş ve muvakkat teminatı 384,5 lira ve edılmış olac~~tır. Muvakkat temınatı (3984) lıra (19) 
rı §arttır. koyun etinin kilosunun muhammen . 6 - Bu musabakaya iştirak etmek kuruıtur. 

İstekliler arasında müıaba imtihanı fiyatı 40 kuruş ve muvakkat teminatı ıs.teyenlerin adlariyle sarih adresleri • İsteklilerin teklif mektuplarını, ti· 
yapılacaktır. 900 liradır nı Maarif vekaleti Ar genel direktör- caret odası vesikasiyle teminat mek· 

Talipler 10 Temmuz 939 pazartesi 15 Tem~uz 939 cumartesi günü saat lüğüne yazı ile bildirmeleri ilan olu • tup veya makbuzu ile ihale tarihinden 
günü akş~mına kadar aşağıdaki vesi - 11 de kapalı zarf usuliyle ihalesi yapı- nur. (2160) 12297 en az 8 giln evel ~ilayet makamına 
kaları su ııleri idaresine vermelidir. lacağından isteklilerin ihale satinden mUraca:ıtıa bu işe aıt alacakları ehli • 

1 - İki münhalden hangisine talip bir ıaat eve! fakülteye müracaatları. za i _ Gered . . • Y~t vesıkalariyle birlikte s~zü geç~n 
olduğunu gösteren pullu ve fotografi- (2707) 12654 'Ik Yk 

1 
d e kazas~ Mıaakı mıllı ~~~de saat 14 de kadar encümen reıı· 

13 kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Cinsi En az En çok Tahmini fiyat Muvakkat teminat 

Un 4000 4500 16 54 
Kuru fasulye 3000 4000 Hi 48 
Nohut 350 400 ıs 4,50 
Kuru sogan 4000 4500 7 23,63 
Patates 5000 6000 7 31,50 
Ceviziçi 200 250 65 12,19 
Nişasta 75 100 30 2,25 
Kuru ilzUn 300 500 30 11,25 
Kuş üzümü 75 100 35 2,63 
Çam fııtık 35 50 110 4,13 
Kuru kaysı (Malatya) 150 200 55 8,25 
Tereyağ 250 300 150 33,75 
Kara ciğer 2250 2500 17,S 32,81 

Hukuk Fakültesi için Mayıs 940 nihayetine kadar alınacak olan yukarda 
cinsleri yazılı 13 kalem erzakın 19·6·1939 tarihinde yapılan münakasasında 
verilen fiyatlar haddi liyık görülmemiı olduğ•ndan ihaleleri 10 gün uza -
tılmıı ve tahmini fiyatları ile muvakkat teminatları hizalarında gösteril -
mittir. İhaleleri 8 Temmuz 939 cumartesi cUnü aaat 11 de yapılacaiından 
iıteklilerin fakülteye milracaatları. !27061 12676 

ı o u un an 926 senesınde almıt ol- lıgıne vermeleri. 
d~~u?1 şahadetnamemi zayi ettim. Ye- Bu ite ait ketif ve prtnameyi 137 
nısını alacağımdan eskisinin hilkmU kuru• bedel k b'l ' d f u 
yoktur. . .. ~... mu ~ ı ın e ~a ıa mı.& 
Öl" F 

1 
N . _ durlugunden alabıleceklerı. (2326) 

u az ı ecıp oglu Eırcf Eıemen 12310 

.:!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -E Türk Hava Kurumu 5 - -- -- -
~ Büyük Piyangosu ~ - -- -- -- -s Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır i - -- -- -§ Büyük ikramiye 50.000 liradır § - -- -- -S Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- 5 
i lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... S ,. ................................................................................. ~ 
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.111111111111111111111111111111111111111~ - -DİKKAT "' ~Viyana şapka salonu ~ - - EVİNPE ÇEHİR CE~EYANI OJ.MAYANLAPA 
ITfl . ~llKİPSİr 2 İPEAL 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünÜ2 şekilde 
kabartma pullar ilave edilmiştir. · 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutuları şiddetle reddediniz 7239 _______________________________________ _; 

.:!JllllllllllllJllllflllllllllflllllllllllllllllllffllfllllllllllflllllllllllllll!:. --- -=il ULUS,, gazetesinin ~ -
-- --- İstanbul ilônat acenteliği -- -

--
§ Müessesemiz, 1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren lstan- § 
- bul' da bir ilanat acenteliği açmış ve acenteliği 1. Ziya := 
=: Bersis' e tevdi etmiştir = - -
:: ADRESi: -- -=: Galata'da, Fermeneciler'de, Kenher hanında 8-10-11-12 =: 
:= numaralı dairedir. Telefon 49442 -
"=ill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllllllllllllllll~ 

ULUS MEYDANINDA MAGAZA 
Devren kiralık Büyük Mağaza 

Tank Edip Kitap evine müracaat· 2421 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -------------------------------------

-----------M. NEDİM İRENGÜN --... --Yeni hôl No. 1 • 59 TL. 2246 : ---Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- E 
ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan te- :! 
min edebilirsiniz. 22267 : -Airam ampulleri Ankara deposudur ~ 

':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' ,, 
Aradığınız 

A. f. G. Va nti lôtörleri n i .. 
A. E. G. Utülerini 

A. E. G. Çaydanlar1nı 

A. E. G. Toz emme makinalarını 
A. E. G. Ekmek kızartma aletlerini 

A. E. G. Motörlerini 

A. E. G. Cila makinalarını 
A. E. G. Yasdıkfarını 

A. E. G. Tesisat malzemesini 

Yalnız -
111111111111111111111 

Koç Ticaret Anonim Sirketinin Ulu~ 
.:> 

meydanındaki mağazalannda bulabilirsini7 

~- HE L L Y -~ - ............................ -- -: Yeni Adresi: : = -: Atatürk Bulvarı No: 57 : 
:E Ali Nazmi Apt. 3 2429: - -.,tııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"" 

Dans dersleri 
Öğrenmek isteyenlere müsait yer 
~ fivat temin edilmiştir. Müracaaı 

mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna 
2383 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -
~ Dr. A. RİZA TARLAN § - -- -: Cebeci Hastanesi : - -: Sabık Bulaşık ve İntani hastalık- : 

Hem Radyonuzu l~letır 
hem de evinizi tenvtreder 

~ RADYO 

: ları mütehassısı. -
: Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : 
: Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : 

6 lambalı 16 dlh :ro~ m . dal911lı 

1!•1'-!.Z 8 voltluk bir •kQmOlat6rle lfler ' 

~ ıambAh le dan 2000 m. dalgalı 
819tasyon ı~ın otom•tlk ııyer tertlb•tı vardır. 

t20 'l'ottluk bir ttn •• 2 •olttut. blJı ak.QmOlıtOfl• '-19!> 

= 2419 = - --.ıııııııııııııı111111111111111111111111r"" 

- Dr. Asaf Koryak -~ 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 

lan mütehassısı. Belediye sırelsı 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 
ve mu~yenehanede Ti.: 3618 

Veresiye 
SAHİBİNİN 

ANKARA 

sat ıs 
~ 

SESİ 
İSTANBUL 

Ko( Ticaret Türk Anonim Şirketi Ulus meydam Beyoğlu İstiklal caddesi No. 302 

Dünya sergilerinde daima birinci gelen ve bütün 
dinleyicilerinin takdirlerini kazanan 

BLAUPU T RADYOLARININ 
Gümrük tarifesinde yapılan tenzilat üzerine yeni fiyatlarını 

sayın müşterilerine arzeder. 

6 lambalı 118 lira 
6 ,, 125 ,, 
7 " 160 " 
8 " 200 " 
9 ,, 280 ,, 

11 ,, otomatik 315 ,, 
teşkilatlı 

Yeni mallarımız ve 

l .......... s~·~ .. d~i;;~;·~"da';i.:'i;;;;-·ı 
: ......................................................................................... ı 

KAZIM RÜŞTÜ 
:\dlive sarayı yanında Gencağa apartmanı ikinci kat No: 6 Tl: 2208 

Y 1 L D 1 Z 
Mağazası her sene olduğu gibi bu 
sene d~ sınıfı geçen çalışkan talebe. 
ye taksıtle. 

BİSİKLET 
Satışına başlamışt1r 

Ulus Meydanı No: 6 Ti: 1847 

Kayıp para 
27 Haziran salı günü saat 19 

sularında bir zarf içinde bulunan 
dört yüz küsur liradan ibaret bir 
paramı Özen Pastahanesi ve ci
varında kaybettim. 

MOZAYIK 

* Marka 

DAKTİL KURSU 
Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden: 
Maarif Vekaletinden yeni istihsal edilen muaddel talimatname 

mucibince Temmuz 1939 ilk haftasında başlıyacak olan 60 ıncı dev
resinden itibaren mezunlarına (BİR) ayda diploma verecektir. Tah
sil aranmaksızın herkes alınabilir. 

Belediye sırasında Hanef apart. kat 1 No. 4 Tel: 3714 

.::!.lllllJlllJlllllllJlllJllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll~ - -
~YILDIZ Mağazasmdaki~ 
§Meşhur B.M.W. D.K.W. N.S.U. § - -

Motosikletlerini ~ -----= Görnleden tetkik et.m.eden motör almayınız. _ 
_ her boy her keseye uygU'n ve en eyi şerait. Ti: 1847 := 
-==iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 
.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- --- -- ----------- EMLAK VE EYTAM BANKASI --- -- -- --------

MERKEZİ ANKARA ---------~ubeleri - İsi an bul, İzmir -------
-- . 

Bursa, lzmil, Adana, Ajanlar1: Eski~ehir -- -- -- -=: Yapılacak ve yapısına haşlanmış meskenler için vatan- := = daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım edtt- S - -- -- -----------------
-

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz sene% 8 1/ 2 dur. 

----------------------
Bulup da insaniyet namına ge

tirene yüz lirasını memnuniyetle 
vereceğim. Yenişehir: Bayındır 
sokak No. 7 Malul Albay İsmail 

Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer- =: 
Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti: ( 1.000) liraya kadar ---
Hakkı. 2411 

merden, kendine mahsus rengi, par- =: 
!aklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si-
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 

İstekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç 
edildiği takdirde 1 liradan a§ağı olmamak üzere av

rıca lira başına on paradır. 

------------Toplantı 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik· =: 
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi -
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O - Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat 

lığında Banka muameleleri yapar. 
rehni karşı- := -y-· k M 'f C . . d • rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -

ur aarı emıyetın en · kende satış yerleri: Nazmi Balkanoğ-
Türk Maarif cemiyeti umumi hey • lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 

ti yeni cemiyetler kanuna göre nizam- Hasan Baldudak Telefon: 1423 

---- -:= Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 1551 :E - -;ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 HF 
namesinde değişiklik yapmak ve mer- -----------------------------------
kez idare kurulu seçmek üzere tem -
muzun üçüncü pazartesi günü saat on- rr 
da Ankarad'a Cemiyet Koleji salonun-
da toplanacaktır. 

Kurucu ve faal üyelerin gelmeleri 
rica olunur. (2659) 12673 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6433 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

YENi 
BU GECE 

G8:sparon 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

Baş Rolde: Güzel sesli 
Marika Rökk 

Gilndüz iki film birden 
1-GASPARON 
2 - SAADET DURAGI 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz" matine 

Öğleden sonra 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

Geceleri yalnız bir film 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

Morena Klara 
Baş rolde: İmperio Argentino 

1 - Motonun yemini Gündüz iki film 

2 • Kara maça çetesi 1 - MORENA KLARA 
2 - KADlFE MASKE 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 
Öğleden sonra 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

Seanslar: 

14 - 16 - 18 • Gece 20,30 da 

10 ve 12 de ucuz matinede iki film 

1 • K. Garson - 2 - Lüks hayat 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SiNEMASINDA NAMUS LEKESİ 


