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Botvekilimizin dün Ek•ellin• Galenko fere/ine verdiği öğle ziya/etinden bir intibil gu n u ev a m e 1 ec:e Moıkova'ya giden B. Stranı 

B. Gaf enko dün B. Sara(oğlu 
ile görüsmelerde bulundu 

Barem 
kanunları 

-ı Muhterem misafirimiz dün şehrin 
muhtelif yerlerini gezdi 

1 

Kemal ONAL 
. Geçen kıştanberi üzerinde kesif 

hır alaka toplıyan barem kanunla • 
~ ııihayet dün Büyük Millet Mecli

~llli1l ruznamesine ginni§tİ. Meclis 
beye ı umumıy , au liUkU etin 
b~rcnı nıcvıı:uundAlci t•klifl•ri il .. 

lltçe encümeninin bunlarda yap
lnıı olduğu tadillerin ana hatları Ü· 
2 • er1nde geç vakte kadar meıgul ol-
lnu!tur. 

Devlet hizmetinde maa§la çalı· 
!anlar için ilk barem 1926 yılnıda 
l-'apdra.ı§tı. Bunda devlet memurla· h muayyen derecelere aynlmıı ve 
el er dairede hangi dereceden ne ka-

ar memur bulunacağı tesbit edil
~itti. Her derecenin maa§ miktarı 
ı e Ol'aya yükselme ıartlan da ge • 
:e hal'em kanuniyle tayin edilmiı • 
.~· Bu yıllarda devlet hizmetindeki 
~cretli miktan mahdut ve bazı is-
ısnai vaziyetlere münhasırdı. Bu 
~~lık için hükümler aramağa bile 
lll:uın görülmemitti. 

Dünya buhranı devletin iktısadi 
" .. 2 ifelerini genişletti. Dıı ticaret 
?~Un idaresine kaldığı gibi yurt 
~ınde de birçok teıebbüslere müda
\r al.esi İcap etti. Ötedenberi imtiyaz 
ele 1nhisara bıraklımıt birçok itler 
.. e devletin iktısadi faaliyeti arası· 
··a g' d" h ır ı. Buhran ydlanndan sonra 
r e.ıtıyan inkişaf ise memlekette um-
a.n hızını arttırdı. 

.J 8iitün bu mesai devlet hizmetin
~e .. 
.. 

1 
llcretle çalrtanların aayısmı ço· 

:• ttı. Ancak bu kuruluı ve intikal 
a eVrinin tiddetli eleman ihtiyacı, 
/ 1 nı Vasıfta iki namzedin devletten 

•cag"' .. ·ı d b" l-'"lt 1 ucret ı e maaı arasın a U• 

ı: 
1 

farklar yaptı. Gerçi, maaı a
f a :rı dar İçin tekaüt olmak gibi ileride 
'rn ! ası tahakkuk edecek bir te· 
h~n~t vardıysa da birçok hallerde 
dii~u~.ii.n Yafayı§ ıartı yarını düıün-

l't:ıuyol'du. 

kı' .D
1
evletin az çok aynı mahiyette· 

ıt e . d .,ra. rın e aynı vasıfla çalııanlar 
art ~nda nisbi bir teadül yapmak 
tat~ik zar~ri olmuştu. 1926 danberi 
l't:ıi .. edılen devlet maaıları hare • 
ha lll:erinde de tashihi icap eden 
l:ı\l 21 

:oktalar belirmişti. Hükümet 
llin~e e~.le~ içinde 1935 ikinci te§rİ· 
etti~~ Buyuk Millet Meclisine tevdi 

gı bir lA 'h ·ı .. •t k .. l . ayı a ı e ucret ve ma· 
ttılıtı ut elerı arasında bir teadül ku 
ha21 a~ını . ve eski hükümlerde de 
etti. C ashıhler yapılmasını teklif 
ci b' eçen sonbaharda yaptığı ikin· 
Hin 

1~ teklifle de hükümet, bu teadü· 
bank e

1
"1etle alakalı müesseselerle 

ler-e ada.rca "erilen maaı ve ücret· 
l\1e<:}' e tatbikini İs<'tdi. Böylece 
kııta:be ~Ütçe Encümeninin geçen 
na !U .. rı de~~m eden çalıımaları • 
l'ne..,:z:u uçl ne"ı ış zümresinin baremi 

l odu: 
-Ek" b illa.il 1 ı al'eme göre devletten 
1 alanlar , 

(Sonu S inci sayfada) 

Romanya büyük elçisi ankara 
Palas'ta parlak bir suare verdi 

•h erem mıtatirım z Romanya Hariciye N zır• El elA.ı. Ga.· 
fenku, dtin sabah Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile görütmeler
de bulunmuştur. Bayan Gafenko ise, refakatinde Romen gazete
cileri olduğu halde, Gazi Terbiye Enstitüsünü ziyaret etmiştir. 

Romen gazeteciJeri, ayrıca, Usta Okulunu da gezmişlerdir. 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Aynı ziyaletten btı§ka bir görünü§ 

Lord Halifaks bir nutuk verdi 

İngiliz siyaseti hiç 
kimseyi tehdit etmiyor 
Sulhü bozmak istiyen zorbadar olmazsa 

İngiltere'nin taahhütlerinden hiç 
birini tatbika mahal kalmaz 

Londra 12 a.a. -Lord Halifaks'ın bugün öğleden sonra Lordlar Ka
marasında söyliyeceği nutka ve mezkur Kamarada harici meseleler hak
kında cereyan edecek olan müzakerelere büyük bir ehemiyet atfedil • 
mektedir. Bu nutuk, geçen perşembe günkli nutku itmam edecektir. 

Lord Halifaks'ın bugün öğleden 

sonra Lordlar kamarasında söyliyece
ği nutka intizaren ingiliz gazeteleri, 
Lord Halifaks'ın geçen perşembe gün 
kü nutku hakkında bilhassa İtalyan 
matbuatı tarafından yapılan ve ingi • 
liz hükümetinin harici siyasetini de • 
ğiştirmek tasavvurunda bulunduğu 

şeklinde olan tefsirlerin lngiltere'nin 
"yatıştırma,, lehindeki usullere ricat 
ettiğine şahit olmak arzusıın<lan baş 
ka bir esas olmadığını yazmaktadır 

lar. • 

Lord Halilaka'ın nutku 
Londra, i! a.a. - Bugün Lordlar ka 

( Sonu 8. inci sayfada) Lord Halilalu 

Büyük Millet Meclisi dün saat 15 de 
Dr. Mazhar Germen'in reisliğinde top 
landı ve ruznamesindeki işleri konuş
maya başladi. Dünkü ruznamede ba -
rem kanunu layihası da bulunduğu i
çin dinleyicilere ait localarda her za-

mankinden büyük bir kalabalık göze 
çarpıyordu. 
Bazı azalara makbul muazeretlerine 

binaen reislik divanınca izin verildiği 
hakkındaki tezkeresinden sonra üç ki

(Sonu 7 inci sayfada) 

T ürkkuşu BQ§öğretmeni Sabiha Gökçen ve diğer kız 
tayyarecilerimiz l stanbul' da 

Türkkuşu filosu 

İstanbul ve Bursada bugün 
akrobasi uçuşları yapacak 

lstanbul, 12 (Telefonla) - lstanbul' da bulunan Türkkuşu filo
su yarın (bugün) Y eşilköy' de akrobasi uçuşları yapacaktır. İstan
bul halkı bu uçuşlarda bulunmıya davet edilmiş ve gidip gelme
yi kolaylaştırmak için Yeşilköy'e hususi trenler temin olunmuştur. 
Akrobasi hareketlerine öğleden sonra saat 14 te ba~lanacaktır. 

----, 11 tayyareden mürekkep olan filo 
. _ 1 çarşamba günü öğleden sonra da Bur-

Ad liye Vekaleti :~·~:~~::~:;;~ar için akrobasi uçuşla-
Edirne hava meydanının çamurlu 

Mu .. sfecarlıg\Jı olma~.ı !.üzü~den yf.il~n~n uçuş hattın-
'J da kuçuk hır degışıklık yapılmış ve 

1 Edirne seyahati daha müsait bir za-
Açık bulunan Adliye vekaleti müs-

1 

mana talik olunmuştur. 
tcşarlığına Temyiz mahkemesi dör • .. . . 
d .. ·· h k k d · . - d B S Turkkuşunun şımdıye kadar yeti~ uncu u u aıresı azasın an . e· • · ld y k' · :ır; 
1. N f. Ak 

11 
• 

1 
tırmış o ugu es ı ve yenı bütün pi • 

ım a ız yo u tayın o unmuştur. 1 . 
B S 1. N f" Ak 

11 1 2 
. lot ar, tayyarecıler bu uçuşlar esna_ . e ım a ız yo u 3 5 scnesın-

de h -k· l"kl dl" 
1 

.. . • . sında meydanlarda hazır bulunacak_ a ım ı e a ıye mes egme ıntı • 1 d 
· h l"f 1 d h-k· ar ır. • sap etmış, mu te ı yer er e a ım • 

Geniş selahiyetlerle 

B. Strang dün 
Moskova'ya 
hareket etti 

Hafta içinde kati 

neticenin alınacağı 

Londra'da umuluyor 
Londra, 12 a.a. - Sir Strang, tay

yare ile bu sabah Boston meydanın • 
dan Varşova ve Moskova'ya hareket 
etmiştir. B. Strang, Varşova'ya kadar 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz 
Bugün ıehrimizde 

B. Faik 
İslanbulda 

Özlrak dün 

Tetkikler yaptı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Dahili

ye vekilimiz B. Faik Öztrak, İstanbul 
vali ve belediye reisi B. Lfıtfi Kırdar-

(Sonu 8. inci sayfada) 

r ................................................ , 

Tayyare 
• 

pıyangosu 
27 inci tertip tayyare pi

yangosunun ikinci keşideıi
ne dün İstanbul' da devam 
edilmiştir. En büyük ikrami
ye olan 45.000 lira 26.178 
numaraya isabet etmiştir. 
Kazanan diğer numaraları 
sıraya konmuş bir halde 
5 inci sayfamızda bulacak-
sınız. 

\.. ................................................ J 
l~krde, Adl~emühtti~~lerindeve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

teftiş heyeti reisliğinde bulunmuş 
kıymetli adliyecilerimizdendir. B. Se· 
lim Nafiz Akyollu'ya yeni vazifesin -
de başarılar dileriz. 

İspanya İtalya ile 

askeri bir iltif ak mı 

aktedecek ! 
Londra, 12 a.a. - Hendaye 

dan Times gazetesine bildirildi
ğine göre, İspanyol gazeteleri
nin kullanmakta oldukları lisa • 
na göre, ispanya, İtalya ile as
keri bir ittifak aktedecektir. 

Deyli Telegraf ile diğer ga· 
zeteler de aynı tahminde bulun
maktadırlar. 

Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu kongresi 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu senelik toplantısını 
yapmıştır. Yukardaki resimde bu toplantıda bulunanları 
yorsunuz. Toplantıya ait tafsilat 2 inci sayfamızdadır. 

dün 
görü-



-2-

Mühim bir eser: 

''Tunceli medeniyete açılıyor,, 
Kitabı yazan: Nasit Uluğ. Basıldığı yer : 
Cumhuriyet Matbaası. Sayfa 207. 

Çocukluğumdanberi Dersim'i bir hında izah edilen bahisler bunlardır. 
Yemen gibi, bir Havran, bir Cebeli Kitabı bir coğrafyacı yurt bilgisi, 
Dürüz gibi zihnime yerleıtirmiıim- ve tarihçi, tarihi bilgiler, bir edebi
dir. HattA yakın vakitlere kadar etra· yatçı, masal ve ananelerinde yeni ye• 
fı asayiş. huzur ve medeniyete kavuş· ni mevzulara kaynak bulmak için o
muş olan bu memleket parçası, bir kumalıdır. 

kanser yarası gibi kalmıştı. Arkadaşımızı tebrik ve okurları-
Cümhuriyetimizin daha pek genç mızı eseri okumağa davet ederiz. 

olduğu yıllarda, bu kapalı ve meçhul N. ART AM 
memleket parçası hakkında ilk kitabı 
yazmak ıerefi, bir gazeteci olarak o 
tarafları dolaşmıı olan sayın arkada -
ı m Naşit Hakkı Ulug'a. nasip olmuş
tu. 

Bu ilk kitabın, nevinin bir baılan· 

gıcı olmakla beraber, gene oralar hak
kında bilmek ve öğrenmek iıtediğimiz 
her ıeyi bize verdiği iddia olunamaz· 
dı. 

1934 senesinde Elazığ'da bulunur· 
ken oradaki genç maarif müdürünün 
defterinde Dersim'den derlenmiş bir 
takım destanlar ve deyişler görmüş · 
tüm. Bir mezhep ve tarikat ayrılığı 

gayretiyle aykırılatmıt mevzularını 
bir tarafa bırakacak olursanız bu des
tanların ifadeleri ve dilleri o kadar 
güzel ve o kadar temiz bir tUrkçe idi 
ki derinden derine alakalandım. O za· 
man içimde ıu tahassür uyandı : 

- Burada enine boyuna bir tetkik, 
bir inceleme yapılsa ı:la şair ve aşık
ları bu kadar temiz bir türkçe yazan 
bir memleket parçasını, artık, ''meç· 
hul ülkeler., arasından çıkarılmıı. or
taya vurulmuı görsek ... 

Bu tahassUr ve temennimizi gene 
yerine getirmek ve bu an.uyu gerçek
leştirmek gene aynı arkadaşımıza, 

Naşit Hakkı Ulug'a nasip olmuştur. 
Onun İstanbul'da yeni basılıp An

kara'ya gelen "Tunceli medeniyete a
çılıyor,, isimli 207 sayfalık olgun ve 
dolgun eserini birkaç giındür okuyo
rum. 

Parti işleri ve edebiyatla yakından 
alakalı genç bir arkadaşımız bu kita· 
bı okuduğumu görünce bana şu sözle · 
ri söyledi : 

- Ben kitabı okudum v 
ni ettim biliyor musun? J 
lzmir'i de bu kadar etraf 
Uzım. 

e temen
e mesela 
anlatacak 

"Tunceli medeniyete a ıl yor,, ki -
tabı, Naıit'in yerinde ve bahaettiti 
bölge üzerinde yapılan ar tırmalara 

sonradan kitaplar ve mel: ler üze
rinde yapılan incelemelc rın ilavesi 
ile bütünleıtirilmiş bir e e olmuş

tur. 
Eser, güzel bir tasniflt: I>ersim'in 

coğrafyaıından, tarihind orada 
ilk önce kurulan medeni a telerden 
başhyarak tarihi devirlerd n kalan e
serleri anlatıyor ve olgun ır gazete
ci ve dikkatli bir müteteb sıfatiyle 

Dersim'i deraimliye söylet or. 
Dağlı türkler ne türlü b dille ko-

nuıuyor ve yazıyorlar? nimliler 

Kızılay' a aia 
yazma haftası 

19 hazirana kadar 

devam edecek 
Saygı değer yurltaf; 
Kızılay Cemiyeti, insanlık 

ve şefkat duygularından doğa
rak ülkemizde bundan 61 yıl 
önce kurulmuf bir müessese· 
dir. 

Savaıta yaralı aıkerlerimi· 
zin yaralarını saran, barışta 
da yanım, su baıkını, yer ıar· 
sıntısı, kuraklık, açlık, bulaşık 
hastalık ıibi insanların başla· 
rına gelmekte oll\n felaketler· 
de yardıma koşan Ku. ~aydır. 

Yurttaılarımızın ve bütün 
dünya uluılarının sevgisini ka· 
zanmıt olan Kızrlay Cemiyeti, 
cümhuriyetimizin kurulduğu 
29 ilkte§rİn 1923 ten 30 nisan 
1939 gününe kadar yukarıda 

sayılı itler yolunda ( 4) milyon 
(978.720) lira hnrcamıştır. 

Bütün bu yardımlar; göz be· 
beiimiz olan cümhu~İyet hükü
metimizin cemiyetimize ver· 
mit olduğu bir takrm ırelir kay
naklariyle aksoy ulusumuzun 
hayır evimize aza olarak ve 
elinden gelen yardımda bulun
mak yolu ile yaptığı teberru
Jar ve buıuıi idarelerle beledi
yelerin 'bütçel ... inden ,ayırmıı 
olduiu paralarla yapılmıtbT. 

F eJikette kendisinden yar
dım beklediğimiz Kızılayı ya
ıatmak için ona aza olmak her 
yurttaıın borcudur. 

Günde en az on para hesa· 
biyle yılda bir lira vererek İl· 
za olmağa bütçeniz elvermezse 
bunun yarıaını ve hatta dörtte 
birini olsun vererek yardımcı 

aza olmanızı iyilik severliii
nizden diler ıaygılarunızı ıu

narız. 

Kızılay Cemiyeti Ankara 
ınerkezi heyeti 

neden alevidirler? Bu mezhep ve ya- '-----------------
hut tarikat oraya ne sure l işlemiı, 
yahut gelmiştir? Eski din e in bura· 
daki izleri nelerdir? Bura a seyitler 
nasıl hüküm sürerler, halk iti~tla

rını nasıl istismar ederlerd 
Manevi sahadan başla} ı maddi 

aahaya intikal eden bu tag lüp, nü
fuz ve tesirini besliyebilm k için ef
sane ve hurafeleri nasıl k üklemiş
tir? 

Dersim için aklınıza gel b lecek o
lan bütün bu sorguların ce abını bu 
kitapta objektif bir kafa e kalemle 
yazılmış buluyorsunuz. 

Burada bir dakika durun : efsane 
ve hurafenin medeniyete palı bı-

Vekôletler muhasebe 

müdürleri arasında 
Maliye Vekaleti, vekaletler muhase

be müdürleri arasında nakil ve tayin
ler yapmaktadır. Bu tayinler arasında 
Adliye vekaleti muhasebe müdürü İb
rahim Balkan Münakale vekaleti mu
ha,ebe müdilrlilğilne, Adliye vekaleti 
muhasebe müdürlüğüne Maliye veka
leti mali kontrol dairesinden B. Zihni 
tayin edilmekte ve Maliye vekaleti 
maliye muhasebe müdürü B. Kaşif 
Meriçli'nin maaıı 'da 80 lira.dan 90 li
raya çıkarılmaktadır. 

~ --

ULUS 13 - 6 - 1939 

Maarif Vekilliğinin tebliği 

Okullarda üçte iki devam 
müddetini doldurmıyanlar 

Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu kongresi 

1 - Orta okul 11nav talimatnamesinin 12 inci, Liıe sınav tali -
matnameıinin 21 inci ve Öğretmen okulları sınav talimatnamesi
nin 20 inci maddelerinin birinci fıkralarının aıağıdaki tekilde 
değİ§tirildiği Maarif Vekilliğinden tebliğ olunmuştur: 

Yerli mah parolası 
ve istihlôk dôvôsı 

bir istihsal 
olmuştur 

Bir ders yılı içinde talebenin de • ı-
vamsızlığı, devam müddetinin üçte bi-1 ,.. • • A v A 
rinden fazla olursa o talebe sınıfta .. /la /IA 
bırakılır. Ancak yatakta tedaviyi ve • r-~--ır--"7"'-=---,,r--.;;,._.,....:;~,......~ 

Ulusal ekonomi ve artırma kurumu beıinci kongresi dün saat 
10 da Ankara Sergievinde bulunan kurum umumi merkezinde 
toplanmıtlır. Kongre, baıkanlığa Balıkesir mebusu general Ka· 
zım Özalp'ı seçmiş ve ruznameye geçmeden evel Ebedi Şef Ata .. 
türk'ün hatırasını tazizen bir dakika ayakta durmuıtur. 

ya ameliyatı icabettirmiş bulunan bir l~,;-z ~ 
hastalıktan dolayı devam müddetini -: -: ....,. 
doldurmıyan talebe; 

a) Hal ve hareket notu kırılmamıı . 
olmak, b:::ıı:ımm!==:!:==ıı::=====-mıııı=ı!!!~IS!:==:::ıııl 

b) Ders yılı içinde aldığı notlar ka
ti olarak sınıf geçebileceği kanaatini 
vermiş bulunmak. 

c) Hastalığı tasdikli doktor raporu 
ile tevsik edilmiş olmak, 

d) Hastalığına ve bir yukarı sınıf 
takip edebilceğine okul airektörlüğün 
ce kanaat getirilmiı bulunmak, şartiy
le okul direktörlüğünün teklifi üzeri
ne Maarif vekilliğinin müsaadesiyle 
devam müddetini doluran talebe gibi 
muamele görür. 

2 - Bütün mesleki tahsil müessese
lerinde de bu karar hükümlerine gö • 
re hareket olunur. 

P. T. T. deki yeni tayin 

ve terfiler 
.İstanbul P. T. T. müdürü Maz • 

har Deriner münhal bulunan (100) 
lira maaşlı Yüksek fen heyeti reisli • 
gine, Mühendis İbrahim Şükrü Esgü
nün Ankara Telefon müdürlüğüne 

(80) lira maaşla, Mühendis Mehmet E 
min Süzen İstanbul P. T. T. mü • 
dürlüğüne (80) lira maaşla, Fen mü -
fetti§i Abdullah ZUhtü Eskişehir 
P. T.T. müdürlüğüne (80) lira maaşla, 
Poıta itleri reis muavinliğinden Naz
mi Erkmen Ankara P. T. T. müdür 
muavinliğine (70) lira maaşla, Posta 
işleri reia muavinlerinden Eyüp Sah -
ri Arserim 'fen müfetti§liğine (70) 
lira maaıla terfia ve P. T.T. fabrika 
mühendisi (70) lira maa§lı Nahit 1 -
pekoğlu aynı maıla mezkQr fab -
rika müdürlü&üne tayin edilmişler • 
dir. ,, 

Maliye Vekaletine alınacak 
memurlar 

Maliye Vekaleti, vekalet teşkilatına 
alınacak memurlar için altı ayda bir 
imtihan yapmağa karar vcrmi§ti. Ve -
kalet yeni bir kararla maaşlı ve ücret
li her nevi memuriyetler için yapıla -
cak imtihanı üç ayda bir yapmağa ka
rar vermiıtir. 

Dün şehrimizde hava 

gene bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve 

hafif rüzgarlı geçmiştir. En düşük 
suhunet 10, en yüksek ısı da 25 dere
ce olarak tesbit edilmiştir. 

Yurdda hava doğu, ve orta Anado
lu bölgeleriyle Karadeniz kıyılarında 
bulutlu ve mevzii yağışlı, Trakya ile 
Egede az bulutlu,. diğer bölgelerde 
kısmen bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre -
murabbalarına bıraktıkları su miktar
ları Trabzonda 29, Şarkışla'da 28, El
bistan'da 26, Kütahya'da 19, Manisa· 
da 18, Kastamonu ve Tavas'ta 12, Mer
zifon'da 11, Biga, Ilgaz ve Vakfıke -
bir'de 10, Afyon'da 7, Ankara, Ulu· 
dağ, Lüleburgaz ve Kepsut'ta 6, di -
ğer yağışlı yerlerde 1-5 kilogram ara
sındadır. 

Rüzgarlar umumiyetle garpten en 
çok saniyede 9 metre kadar hızla es
miştir. En yüksek ısılar Bursa, Balı
kesir ve İzmir'de 29, Nazilli'de 30, 
Akhisar'da 31 derecedir. 

İzmir - ÖdemİJ telefonu 
işletmiye açıldı 

Büyük telefon programına dahil bu 
lunan İzmir • Tepeköy - Ödemiş te -
lefon devresi inşaatı bitmiş ve Ödemi
şin İzmir ile konuşmaya açılmış -
tır. İzmir'in İstanbul, ve Ankara 
ile çok fazla olan konuşması bugün i
çin bu devrenin İstanbul ve Ankara 
ile konuşmasına imkan vermemekte -
dir P T 'T' idar••• ı-..... 1..:r .. -
da bu devrenin Ist.:nbul, Ankara ile 
konuşmasını temin için lüzumlu ted -
birleri alacaktır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğü 

Vekaletle idare edilmekte olan pos
ta, telgraf ve telefon umum müdürlü • 
ğüne Münakalat Vekaleti kara nakli
yat dairesi reisi B. Kadri Musluoğlu 
terfian tayin edilmiştir. 

Bundan sonra 1937 • 1938 yılları ça
lışma ve hesap raporları okunarak 
tasdik ve 1939 - 1940 bütçeleri kabul 
edilmiştir. 

Cemiyetler kanununa göre tadil e
dilen cemiyetin nizamname projesi 
müzakere edilmiş ve ufak bazı tadi -
!atla kabul edilmiştir. 

Cemiyet yeni nizamnamesine aldığı 
bir maddei mahsusa ile (Cümhuriyet 
Halk Partisi prensipleri) ni tahakkuk 

tirme:yi bir gaye olarak kabul et -
miştir. 

Bu madde aynen şöyledir. 
"Cemiyet türk milletinin bir tek 

kurtuluş ve yükseliş yolu olan ve 
milleti mütemadiyen \tibar ve refah 
mevkiine yükseltmekte bulunan Ata
türk rejimine bağlı kalmağa ve ken
di faaliyet şubelerinde Cümhuriyet 
Halk partisi prensiplerini tahakkuk 
ettirmey i en esas lı bir gaye olarak 
kabul ve ilan eder.,, 

Bundan sonra yeni nizamnameye 
t evfikan 9 merkez idare heyeti Aza -
s iyle 4 yedek ve iki murakiple, iki 
yedek murakibin intihabına geçilmiş 

ve Balıkesir mebusu General Kazım 
Özalp, Mardin mebusu Riza Erten, 
İş Bankası umum müdürü Selahattin 
Çam, Muş mebusu Şükrü Ataman, Sü
mer Bank umum müdürü Nurullah 
Sümer, Emlak ve Eytam Ba '·ası u -
mum müdürü Cevdet Gület, Maarif 
Müsteşar vekili İhsan Sungu, Kırk -
lareli mebusu ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumu başkanı Dr. Fuat Umay, İzmir 
mebusu Rahmi Köken merkez idare 
azalığına intihap edilmişlerdir. 

Kırklareli mebusu Dr. Fuat Umay
ın teklifiy le Mill i Şef'e, Kamutay 
Başkanlığına ve Başbakana, Cümhu -
riyet Halk Partis i Genel Sekreterli -
ğine tazim telgraflarının çekilmesine 
ve kardeş kurumlara kongrenin selam 
t!lı ........... ,. _ .......... &c .. 1.;,,, •• ı ............ ---!-:. 

nin bildirilmesıni karar altına ;ılmış· 
tır. 

Bundan sonra şubelerden gelen di
lekler üzerine görüşülerek merkez i
dare heyetince icabına bakılmak üze
re kongreye nihayet verilmiştir. 

Umumi merkez kurumun çalışma· 
sını yıllık raporunda hulasa etmekte 
ve ezcümle şöyle demektedir: 

Cemiyetimiz, bu sene 12 birincika
nunda kuruluşunun onuncu yıldönü
münü kutlulıyacaktır. 

~ 1 llll l lll lllll lllll il llll l lll l llll 1111111111111111111111111111111111111111111111~ Cemiyetimizin tarihi, Türkiye' deki 

- So··mı· kokun cehrı'mı'zde satıc fı'yatları - iktısadi inkılabın ikusadi seviye ve 

----
------- . -----------
-----------

Y Y : zihniyetimizdeki büyük değişiklikle -

aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: - rin seyrini aksettirir. 
: On sene önce. borsada paramızın 

Belediye Reisliğinden: : değeri şaşırtıcı ve tehlikeli bir sürat= le düşerken, o zamanki Başvekilimiz 

1 - Aıgari bir vagon olmak üzere vagonda 
teılim fiyatı tonu 

2- Depolarda toptan satıı fiyatı (Nakil va
sıtasına kömürü tahmil depo sahibine 
aittir) tonu 

3 - Perakende satıı fiatı kilosu 
4 - Satışlar 250 kiloya kadar perakende ve 

bundan yukarısı toptan sayılır. 
Keyfiyet aayın halka ilan olunur. (2313) 

Lira kurut : İsmet İnönü Büyük Millet Meclisin
: de irad buyurdukları tarihi nutukla, 
: milleti bir iktısadi seferberliğe davet 
_ buyurmuşlardı. 21 

22 

12273 

25 
: Bu iktısadi seferberliğin halk ara· 
: sında organizasyonu vazifesi de; ken-

75 ;: di yüksek direktifleriyle kurulan ce· 
- miyetimize emanet edilmişti. 

2.5 : O tarihteki iktısadi vaziyetimizi 
: aksettiren harici ticaret bilançoları
: mızı tetkik ettiğimiz zaman, ithalatı· 
: mızın en mühim kısımlarının giyecek 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- ve yiyecek eşyasına ait olduğunu hay 

retle görmüştük. Ve yine o tarihte 
eski Ttirkocağı ve bugünkü Halkevi 
binasında ilk yerli mallar sergisini 
açtığımız zaman ise, ıınai geriliğimi
zi müıahhas bir tarzda müşahede et· 
miştik. 

Avrupa'nın makineleşmiş sanayii 
karşısında adım, adım ric'at eden mil· 
li el ve ev sanatlarımızın, birer birer 
duran çıkrıkların ve tezgahların, ardı 
ardına sönen ocakların yerlerini Av
rupa'nın ucuz seri mallarına terkeden 
yerli mallarımızın en aşağı bir buçuk 
asır süren bu hezimet hailesi, ıon on 
sene içinde artık tamamiyle makU. 
bir inkipfla bir zafer destanı mahi -
yetini almağa başlamıştır. 

Son on senelik harici ticaret iıtatis· 
tiklerimizi tetkik edersek, görüyoJ"\1$ 
ki, istihlak eşyasının azalan ithalatı· 
na karşılık, istihsal vasıtaları ithalatı, 
yıldan yıla artmaktadır. İktısadi var• 
lığımızda bir bünye inkılibı olarak 
vasıflandırılan bu hadise, binnetice, 
yerli malı davasının mahiyetini de 
tamamiyle değiştirmiştir. 

Bugün Türkiye'ye yabancı malı 

geliyorsa, bu vakıa bu malların ya hiç 
Türkiye"de yapılmadığını, yahut da 
kafi derecede yapılmadığını ispat e• 
der. 

Memleketimizde, hiç veya kafi de· 
recede yapılmıyan malları, yabancı da 
olsa kullanmaktan artık korkumuz 
yoktur. 

Çünkü yerli malı kullanmak paro -
lası artık menfi bir korunma tedbiri 
olmaktan kurtulmuştur. Halbuki on 
sene eve} Türkiyeye buğday, un, pi· 
rinç, patates gibi memleketimizde ye· 
tişen birçok malların, sırf milli iktı· 
sadiyatımızın menfaatlerine göre a • 
yar edilmiş bir gümrük ve istihsal si· 
yasetimizin mevcut olmaması yüzün• 
den, yabancı memleketlerden ithU r 
rHltiiS>ini aö '"vardulc. 

Devletin ta ip ettiğ i aktif ilttısa\ 
sıyasetı sayesindedir ki, yerli malı 
parolası artık müspet bir istihsil ve 
artan bir istihlak davası halini almıf" 
tır. 

Cemiyetimiz, faaliyete hatladığı 
zaman bankalardaki tasarruf hesapla· 
rı yekiınu 27 milyon lira idi. Sisteın· 
li ve devamlı bir propaganda sayesin
de halk arasında tasarruf itiyat ve ah· 
likının ümitlerimizi aşan bir süratle 
yayıldığını iftiharla müşahede ediyo· 
ruz. 

Tasarruf hesapları için koyduğu· 

muz ilk hedefin 100 milyon lira oldu
ğu mallımunuzdur. Bunun geçen sene 
fazlasiyle tahakkuk ettiğini gördük. 
Şimdi ikinci hedefimiz 500 milyon 

liradır. Bunun da en çok on beş sene 
içinde tahakkukunu temin etmek ga· 
yemizdir. 

Cemiyetimiz, Ebedi Şefimiz Ata· 
türk'ün ufulünden doğan acılarını, 

ve onun ölmez eserine bağlılığını b\1 
vesile ile de tekrarlamağı bir borç bi· 
lir. 
Sayın Cümhurreisimiz ve Milli Şe· 

fimiz İnönü cemiyetimizi yüksek hi• 
mayeleri altına almak lutfunda bulun· 
makla kurumumuzun varlığında yeni 
bir hayat yarattılar. 

raktığı bir memleket parça 
deniyete nasıl açıldığını a 
eser, Dersimli'nin iıfüri 

dispansere nasıl geçtiğini 
mevzuunun ehemiyetli bir 

un me
tan bu 
ülUkten 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Milli Şefimizin cemiyetimize bahıt 
buyurdukları bu büyük muzahariyet· 
ten dolayı minnetlerimizi, ancak merrı 
leket ve millet için faydalı bir halle 
teşekkülü olmak yolundaki çatıımala· 
rımıza daha büyük bir hız ve imanla 
devam etmek suretiyle eda edebilece· 
ğimize inanıyoruz. 

aydınlatmaktadır. 

Dersim'in mahalli adeti , sözleri 
ve sazları, eşkiya türküler 
beraberliği de kitapta iz 
tir. 

Bir çok isHihat hareketle 
sim'de hakimiyeti kurmak 
lah etmek hareketi de tar 
raber başlamıştır. 

ve anane 
edilmit-

:lbi Der. 

Ondan sonra sultan Ha t devrin
deki teşebbüs ve tasavvuı geliyor 
Meşrutiyet de Dersim'ı el lmak is · 
temişti. Nihayet, cümhuı et devri
nin hareket ve teşebbı.isl ini izaha 
sıra geliyor. Bir iki teşeb sten son· 
ra haydutlar saltanatı aev miştir 1 

Tunceli vatandaşının başındaki 
aeyidi ve haydudu devlet :>ritesi ve 
kanun kuvetiyle, kafasın ki hurafe 
ve efsanesi müsbet bilgi i e değiştir
mek ; onu dağ tepelerinde ovuklar • 
da birkaç soytarının emrin iki bük
lüm mlinkad bir halden ç 
c Jmhuriyet vatandaşı yap 

Cümhuriyetin Tunceli"deki davası 
1 u idi. Bu dava muvaffakıy t yolun
da hızlı adımlarla yürüyo . 

Bu hayatı kurabilmek için imar fa. 
aliyeti ve toprak reforması lazım ge
Jivordu; bugün orada görülen ve Na
~i t Hakkı Ulug'un mükemmel kita· 

Bir teşekkür borcu 
Yerli mallar pazarında 1§.IJankası

na bakan cephesinde bulunan bir vit
rinin içinde bir kaç türlü köylü el -
bisesi modeli görürsünüz. Bunlar, 
hem biçimleri göze, hem fiyatları 
kiseye uygun gelen sağlam elbi· 
sel erdir. 

Dün bir gaııet~e de bu elbiseler
den birer tanesini giymiş biri kadın, 
biri erkek iki vatandaşın resmini 
gördüm. 

Bundan bir kaç yıl önce de böyle 
~ir teşe_bbilse giri1ilmi1, fakat, ga
lıba, dsgıtma ve satma teşkilitımn 
eksikliği yüzünden köylü elbisenin 
ayağına gelememi1, elbise ise köy • 
Jünun ayağına gönderilememişti. 
Şimdi seri halinde yapılan bu el -

biselerin köy ihtiyar heyetleri va • 
sıtasiyle istiyenlere satılacağını, 
"memnuniyetle, öğreniyoruz. 

Böylece, artık, türk köylüsüne, ge· 
pe kendisinin bulduğu bir tabirle, 
"karnı tok, sırtl pek., diyebileceğiz. 

Seri halinde köylü elbiseleri yap
mak köylünün şehir için ham madde 
hazırlamasına karşı şehrin bir nevi 
de teşekkür borcu sayılamaz mı? 

T.l. 

Nikah - Nigah! 

Bir nikah ilanında bir tashih ha· 
tası gördüm. "Nikah merasimi", 
"nigah meraıimi" ıeklinde çık

mrı. 

Yeni evlenenlerin bir nigah me
rasimi de olur ama, bu, nikahtan 
çok zaman öncedir. 

M an:z:um b~lık! 

Yazılarının içinde bazen man • 
zum yazılar da bulunduran bazı 
muharrirler vezin yanlıtı yaparlar 
ve biz de bunlan, gözümüzden 
kaçırmamıı isek, iğneleriz. 

JM~dam ki bunu yapıyoruz, me-
3e enın akıine de dikkat edelim: 

Cümhuriyet gazeteıinin 7 hazi
ran çarıamba günkü aayııında üç 
sütunluk ,öyle bir batlık vardı: 

"Askeri heyetimiz Londra'da,, 
Bu baılığı koyan arkadaı far • 

kında mı, değil mi, oraımı bilmi
yorum; fakat batlık, Aruz'un: 

Failatün failatün failün 
vezninde manzumdur. 

Ç,ıplak dilenci! 

Dilencilerle mücadeleyi ıiddet
lendiren Iıtanbul'da Todori ismin
de çıplak bir dilencinin yakalan
dığını 1razeteler yazıyor. 

Bu adam, ıekiz ırün belediye 
hizmetlerinde çalıımaia mahkum 
olmuştur. 

Belediye hizmetleri çeıit çeıit
tir. Madam ki dilenci Todori, çıp· 
lak dolaımağa alıpnıf bulunu· 
yor; o hald-f kendiıini belediye · 
nin açtıiı ve yahut açacaiı beda
va hamamlarda, bedava plajlar -
da ç.alııtınalarl 

Mantar azmanı! 
Amerika'da bir nevi mantar ye· 

tİ§İrmiş ki "mantar azmanı" deni
len bu nesneyi araba ile ta§ımak 
lazım gelirmiı; o kadar büyük -
müş! 

Bu habere siz, isterseniz, hay • 
ret ediniz. Biz, zaman zama~ ga
zete sütunlarında öyle mantar az· 
manlarına rast gelmitizdir ki A
merikada yetİ§enler bunların ya -
nında gölgede kalır. 

Florinalının cenazesi 

Son Posta'da çıkan bir yazıya 
göre filorinalı Nazım'ın tabutunu 
taııyacak adam bile zor bulun • 
muı, cenaze Beyazid camisinin 
musallasına getirilirken Emin e • 
fendi lokantasında yemek yiyen 
ve Küllük kahvesinde kahve, çay 
ve nargile içen edebiyat ve ıiir 
mensuplarından çoğu ayağa bile 
'<alkmağa lüzum görmemi§lerdir. 
Akıam İse tunu yazıyor: 
"Cenaze merasiminde merhu

nu seven bir çok eski dostları, e
Jebiyat alemine mensup simalar 
ve bazı zabıta erkanı hazır bulun
muştur." 

lnıallah, Son Posta'da çıkan sa· 
tırlar değil de, Aktam'ın yazdıiı 
doğrudur! 

Tapu Kadastro U. M. Adliye 

Vekaletine bağlamyor 
Adliye Vekaleti, tapu ve kadastro 

umum müdürlüğünün Adliye vekaleti· 
ne bağlanması hakkında bir kanun prO 
jesi hazırlamıştır. Bazı noktalar üze • 
rinde Maliye vekaletiyle müzakere 
halinde bulunan Adliye vekaleti pro· 
jeyi önümüzdeki günlerde Kamutay• 
sevkedilmek üzere başbakanlığa vere· 
cektir. 

Çağrı 
X Divani Muhasebat Encümeni i 4· 

VI. 1939 çarşamba günü (10) da topla
nacaktır. 

X İskan kanunu muvakkat encürrıe • 
ni bugün saat 10 da toplanacaktır. 
X Teşkilatı esasiye encümeni bugün 

saat 16 da toplanacaktır. • 
X Maliye encümeni bugün grup içtı 

maından sonra toplanacaktır. 
X Milli müdafaa encümeni bugiill 

saat 10 da toplanacaktır. 
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·oONYA HABERLERİ 
c D U N K U ) 

Çekistan'da terör iSTANBUL Gazeteleri 
~rin Avuatur,-a boyund.,.

~dan kurtulmak için yaptıklan 
~~dele, on dokuzuncu .... t&ri
ının en kanlı sayfalarından birini 

~.,kil eder. Yetmiı sene devam eden 

Tiençin İmtiyazlı bölgesi 
sıkı japon kontrolü altında 

Sade bir uğurlama 

merasiminden sonra 

•nh boğupnadan aonra çekler, 
•ı'lc kardetleri olan sloTaklarla be
l'id>er, ılldaayet iatikl&llerine kavut-
11ıııatlardı. Bu iatiklal ancak yirmi 
~Qe d.eyam etmiıtir. Kendisine 
~ -...7 aulbu ile luıkuzlık yapddı
~ını İdfılia eden Almanya, lıakaızlı
:ırı. ~n .-,.üğünü yaparak, çek mil-

Hongkong'da çinliler 
askeri antreposunu 

bir japon 
yaktılar 

İngiliz Kıral ve 
Kırali~esi dün 

Kanada'ya döndü etinı esareti altma alnuıtır. 
al. ~an•dan eon haftalar içinde 
~·~- haberler, haıpten evellri 
-..rı hatırJ.ı,.anlann kulaklarına 
>•bancı gdmiyor: esaret altma •· 
~ Olaa bir milletin kurtuluı için 
~ haınieler. ÇekosloTakya 
-~it iken, çekte!' bir takım si
r~ ~re &ynlmıılardı. Bu-

Tokyo, 12 a.a. - Tientsin'deki japon makamları, İngiliz ve 
franıız imtiyazlı mıntakaları hudutlarını sıkı bir kontrol altında 
bulundurmak makıadiyle, bu hudutlar bovunca yedi yerde kara
kollar tesisini kararlaştırmıştır. 

Hydepark, 12 a.a. - İngiltere kıral 
ve kıraliçesi, bu sabah Kanadaya git -
mek üzere Haydepark'tan hareket et
mişler ve B. Ruzvelt ile refikası tara
fından ugurlanmışlardır. 

Bu kontrol karakollan, 14 ha-ı---
zirandan itibaren çalıımağa baş- I Cenevre' de 
lıyacaktır. 

lngiltere kaygılanmıyor 

f
ftla ~ eiyaei ilatilaflar bir tara. Londra, 12 a.a.- Jeponların Tien • 
a b- ı._. ek ·11 • b" d. çindeki imtiyazlı ingiliz mıntakası -.. a-.umıı ve ç mı etı, ır a-::o 9\fet tek 1"r 4&.,.a, bir kurtulut nı tecrit etmek ve bu arada hayatı 
•••11 Üzerinde toplanmııtrr. Klad- tahmmül edilmez bir hale g~tirmek te-

'- lıici· .:_...1 1 d ki şebbüsünde olduklarına daır olan ha-
ıaeMnUea e~ e çe er a- , .. •. h f' 

""'1ad. ı ~ .ı • t.-- b. herler, Londra da hukumet ma a ı -
a rnan ı.aareane _.,'l'ı rr . . • d' ı· . d lbl&ka.. L _,_ • • • k. f t lınde cıddı en ışer tev ıt etmış e -

1b .. eınet nar~etınm ın ııa e - ··ıd· 
ekte olduğu biliniyordu. Hemen gı ~.r. .. r·ı · 

t"-a ·· ı· 1. ._. • il. it Hukumete yakın olan mah ı ler, 1a-90y ıye ım aı ıab a a ına ge- , 
1 

ı 
Seti lair • ul h ponların Şanghay da eve ce yapmış o -
'elteti ;em~~ket~ı k~1: ~ a- dukları bu kabil teşebbüslerin tama -
tİ!ldetc· ~ ~üstnh ~e~ ~.tı• are· miyle akamete uğramış olduklarını 
da bir 1 ·~.ılık veya kotulük ~rasm- hatırlatmaktadırlar. 
""'- munasebet yoktur. Bar arka Bundan baırı.ka bu mahfiller, tngil -
-lllup l b' d·ı· k bir :s • • • b 0 an, ır 1 1 on\lf&Dt . terenin Japonyaya karırı.ı gırışeceğı ha-
'1'ıın v · · ı · ı m :r .. ~ arıaı o an msan arm, ya reket için elinde bulunan veıaıtın mez 
~~ca b!r .milletin kend~ makaclde- kUr imtiyazlı mıntakaya teveccüh ~de 
tih~ hakım olması yenı zaman ta- c:ek her türlü tehdidin önüne geç~ıye 
._ ııı mukaddee bir umdetıi ol- klfi olduğuna İ§aret etmektedirler. 
d.;ı~- Böyle bir halk b&,fka bir • • • . ,. 

letan idaresi altında müreffeh Çınlıler bır ıapon cuken 
!~fAlrıaktansa kendj mukadderatı- depo.unu yaktdar 
- h•1t ' i .. · a İm olup da fakır ve zaruret H k g 12 a a _"Ölümden vıl-
yı"de ih ed Çek ong on " . . J 

!rı'lJ • Y•ıamafı tercı er. t k·tatına mensup Çin askerle • 
.,:_ 1etı de böyle bir millettir. Bina· ~~· e~. 1

grup Manyang tütün fahri-
-- eyh Al . •1,. it rın en ır , 
Çİrditi manya ısta a~ı a ma ıe- kası antrepolarına ateş vermiye mu -
hat, h bu memlek~ttekı halk~ ra- vaffak olmuştur. Japonlar, bu antre • 
.. l.iıe\lzur. ve h~tta ref-!' ~t~ e~- polan harp malzemesi deposu haline 
'-del '. daıma btr çek Utikl.~ m• ifrağ etmiılerdi. Bu yangınla bu de -
--~71e kartılqma:rı, ıoze al· poda mevcut 600.000 üniforma, .bi~ 
~ , • EsaMD Almanya DID A.,..._ kaç milyon menni, yüzlerce zehırlı 
Sicİ-dalci Ü•ua bu delil miydi? gaz mukcai, bir çok top, makineli tü
ltr et llUatakUIDI Utarken, •7111 fek ve aillh ve 500 denk tayyare yedek 
1) ......... cla7•nmadı -1 ..... aJrumt mahvolmuıtur. Hasarat, 20 
iclct~l geri alacaiım .--... k milyon yendir. 
• , ~ ..,.. iatiaat ettiriyor? O ---
\a...:_ .• _-.~-: :;ı:.. :-... ~:,: ı.: .. s...ı.ı.a 
~ ... -'••'ır ıa. 'lflll ... 
tfi.a ~beri Almaaya'am Wi-
la..~~"&aqq zayıflqtırua .....ıe 

dt)~ııo hidiHaiade bir fnkali· 
-,_,_7oktur. Mutlaka feTkalidelik 
~ '-. bu fevkaladelik alman 
la&d· l~rnıın, bu derece küçük bir 
)' ... Yı bu kadar büyiik bir terör 
"'-'i"'-k İçin vesile ittihaz •tmit ol· 
&eh ~ı:rııdadır. Bunun da paikolojik 
1 ~ 1 tu olabilir: 
~D 'ı:i Alrnanyaıı, eıki ATUıtur:ra 
~ , .. ,torluğu olmadıtmı ilk adım· 
d,r Çe.lclere ıöıtermek iater. Nazi İ· 

'
11 bu k'ld · ·· · k ~ ' ıe ı e pre&tıJını ura-

t1ı111 °1&araa, çekleri yıldırarak kur
ı,c,t hareketinin inkitafına mani o
"'ııl hr, Fakat bu kanaatte bulu
k1ırt ';• 19 uncu asır içindeki milli 
)İ ~ ll§ mücadelelerinin tarihini İ· 
~lıtt 0 

1 
Untaınış olacaklardır. Milli 

~~ ~I Ut hareketleri tazyik arttıkça 
)'"~ 'ten. mücadelelerdir. Bunu 
ttı,dik~ll.2ı politikacılarının beğen· 
da .... 1 erı eıki Avusturya devlet a • 
........... b" \1 ıyı ılirler. 

~illet~ l~n~ söyliyelim ki baıka 
A.~•t erı ıdare noktumda eaki 
ltii 'Nur~a devlet adamları, buıün
ttı,hi ~.21 politikacılanndan daha 

~~rler. 
ttı.,ll) 1•tan'ı idare eden yeni Al· 
c.,ı'-•aıın İdarecileri ilk adımda bo
dileıi •~a .baılamıılardır. Kladno hi
'ltikt Ilı bır terör için vesile ittihaz 
'>I en aon b .. .. •• • 
~ .. d ra, u terorun mueaaır 

~'ıel~i11tı . anlayınca ricat ettiler. 
lı~ .katıl 10 hazirana kadar tea-
L.. edılllled'•• kd' d .. 1 "<>yle ıgı ta ır e '°Y e ve 
~ .. til t Y'Pacaklannı bildirmiıken, 

eaı· 
"'ıie r~lll ?lmayınca, tedbirlerden 
1,r , 11r 1 lerıni aöylemiılerdir. Çek
'oiu1c1c•ıılıyor ki bu terör kartmnda 
llıitlerd~nlılıklarını muhafaza et
~l~&ft ır. O derece ki mmtakanm 
ıf.,de tefi •zıcık da safderunluk 

•den ıu ·· 1 • ·· l • • h ""''1 &oz erı soy emııtırı 
l •~eti ~ta~adaki halk vekayiin •e
ecıetı 11

1
1 nıudrik değildir. Bu cüm-

t-j .ıı o .... k h . h 11 1 
1 llqe h lk ıe rın dıı ma a e e-
ecfikte ~ kın bazı çek ıarkılan aöy -

lliı:: .. •Ydedilıniştir. 
~.,l"411111d 0 Yle . geliyor ki, bu terör 

'-ile •• ~ ınılli tarkılar söyliyen 
ti ' "•:tıı. t" 
'" d,h ~~ ı, ınmtaka Nazi ıefin· 

' 
1Yı müdriktir. 

A .Ş. ESMER 

lehli bir gümrük 

müf ettiıl tevkif 
olundu 

Vartova. 12 a.a. - Denzig hükümet 
memurları, polonyalı gümrük müfet • 
titi Litinski'yi casusluk ihtimaliyle 
tevkif etmiılerdir. 

Leh kolonisi B. Şodaki, müfettitin 
ortadan kaybolduğunu öğrenmit ve 
Ayan meclisi, mumaileyhin tevkif e • 
dilmi§ olduğunu teyit etmittir. 

Mamafih polonyalı memurlar Li • 
tinski'nin nerede bulundu&unu bilme
mekte ve tahkikat\jlrına devam etmek
tedirler. 

Leh komi•erinin prote.tom 
Varıova, 12 a.a. - Royter: Danzig • 

deki leh komiseri, halen hastanede bu 
lunan gümrük memuru Lipinski'nin 
nazi poliı memurları tarafından dö • 
vülmesi hadisesini Danzig senatosu 
nezdinde tiddetle proteıto eylemiştir. 

Demir kıtan Danzi~'de 
Danzig, 12 a.a. - Royter: Alınan or· 

dusunun motörlü kıtaları "Demir kı -
talar,, şenliklerinde hazır bulunmak Ü· 
zere hafta tatili sonunda üniformalı 
fakat silihsız olarak Danzig'e gelmiş
lerdir. 

Garbi Polonya'da alman 
aleyhtarlığı 

Vartova, 12 a.a. - Garp Polonya bir 
liği, Lodz civarında Garbianice fab -
rikalarında, bu civar fabrikatörlerinin 
alman ameleye yol vererek yerine po
lonyalı amele almalarını temin için 
hareket edecek şubeler kurmuttur. 

Bir alman •ubayı Polonya'ya 
njındı 

Varıova, 12 a.a. - İş cephesine men 
ıup bir alman asteğmeni Polonya top· 
raklarındaki Chojnico hudut istasyo
nunda Alman - Doğu Prusya transit 
trenlerinden inmi§ ve artık Almanya
ya dönmek istemediğini zira hayat 
prtlarının tahammül edilmez hale gel 
diğini bildirmiştir. 

Beynelmilel İJ 

umumi teıkilatının 

i~timaı 

İngiliz kıral ve kıraliçesini Kana -
daya götürecek olan tren bura saa~iy_Ie 
3 de Hydepark'dan hareket etmıştır. 

Cümhurreisi ve Bn. Ruzvelt gara ka
dar misafirlerle birlikte gelmiş ve İn
giliz kırat ve kıraliçesini bir vatandaş 
dostlarını teşyi ediyormuş gibi mera
simsiz bir tarzda seHimlamışlardır. 

Kırat, hareket ederken Ruzvelte ge
rek kendisinin ve gerek Amerika mil
letinin misafirperverliğinden dolayı 

teşekkürlerini ifade için altın bir hok
ka hediye etmiştir. 

Cenevre, 12 a.a. - Beynelmilel iş 
tetkilatının burada yaptığı 25 inci u -
mumi toplantısına 46 devlet murah -

Tren Kanada hududunu geçti hasları iştirak etmektedir. Bu 46 dev-
let, 81 hükümet murahhası, 33 iş veren Saint - John, 12 a.a. - İngiltere kı -
ve 33 işçi murahhası tarafından tem - ral ve kıraliçesini hamil olan tren, bu 
sil edilmektedir. Murahhas ve teknik sabah Amerika - Kanada hududunu 
müşavir olarak konferansa ceman 34.9 ·geçmiş ve Saint - John'a vasıl olmuş -
kişi iştirak etmektedir. Riyasete it - tur. Kırat ve kıraliçe, burada kesif bir 
tifakla sabık İsviçre Cümhurreisi B. halk kütlesi tarafından alkışlanmıı • 
Edmon Şultes intihap edilmiştir. tır. 

Ruz.namedeki btJ§lıca meaeleler 
Ruznamede başlıca meseleler me -

yanında teknik ve mesleki tedrisat ve 
çıraklık, yol nakliyatında ve kö~ü~ 
madenlerinde iş müddetinin tanzımı 

gibi meseleler vardır. 
Dünyanın her tarafında büyük mü -

nakaşalara yol açmış olan 40 saatlik 
hafta meselesi de konferans ruzname
sine dahil bulunmakta ise de bunun 
şimdiki siyasi ve iktisadi şartlar al -
tında kabili tahakkuk olmadığı anla -
1ıldığından müzakerenin tehir edile -
ceği anlaşılmaktadır. Beynelmilel iıt 
bürosu raporunda da bu yolda bir tek
lif vardır. 

Mühim bir rapor okunacak 
Konferanata bundan maada her yıl 

B. Ruzvelt Londra'yı mı 
ziyaret edecek? 

Faris, 12 a.a. - Ce Soir gazetesinin 
Nevyork muhabirinden : 

Henüz teeyyüt etmemiş olan haber
lere göre İngiltere kıral ve kıraliçesi, 
B. Ruzveltı Londrayı ziyarete davet 
etmişlerdir. 

Tren suykastçısı 

Tren kazalarını 

önlire<ek bir 
olduğu gibi it bürosu direktörünün • ht• 1 
dilnya iktisadi ve içtimai vaziyeti hak 1 ıra yap 1 
kındaki raporu müzakere edilecektir. 
Bu rapor münasebetiyle her devleti Budapeşte, 12 a.a. - Almanya'da 
murahhasının söz alarak umumi meıe- kain Gutebors, Avusturya'da kain 
leler hakkında beyanatta bulunması Saint-Pelden ve Budapeşte • Viyana 
muhtemeldir. Beynelmilel vaziyet do- hattı üzerinde bulunan Biatorbagi'da 
tayısiyle it bürosunun faaliyeti skteye yapılan ve 1931 senesinde 33 k~§inin 
uğramamıştır. Amerika, Brezilya gibi ölümüne sebebiyet vermiş olan şımen
cemiyet harici kalan devletler burada döfer suykastlerinin amili olup mü • 
aza olduğu gibi cemiyetten çıkan bazı ebbet hapse mahkum Sylvestre Matus
cenubi Amerika hükilmetleri ve Ma- ka, ıimendöfer kazalarının önüne ge -
c:aristan da büroda ba olarak kalmıt - çecek bir ihtiraı, ihtira beratları ofi • 
tardır. sine tescil ettirmiştir. 

Almanya Alsas - Loren hôtasını tekrarlıyor 

Çekleri hômilerine karşı 
kim himaye edecek? 

Fransız gazeteleri~nin tefsirleri 
Paris, 12 a.a. _ Epok gazetesinde ı ramı evciden hamilerinin tasvibine ik-

Kerillis yazıyor: tiran etmedikçe toplanamaz. Nutuk -
"Bohemyadan gelen haberler biltün ları ve kararları umuıni valinin tasdi

vicdanları isyan ettiriyor. Bu betbaht kine tabidir ve yabudiler aleyhindeki 
millet, gözleri kararan kasaplarını? kanunda yapıldığı gibi, vali bu karar-
hiddeti önünde bulunuyor. Gestapo - _. . _ ~ . 

1 1 ının aı.la~hları ları baştan başa degıştıı .• ıege salahı -nun ve a man memur ar 
elinden alınmış olan kurbanlarına kar- yettardır. 
şı yaptıkları yolsuz hareketlere, adalet Çekler himaye edilmek için hima • 
aizlikleri ve zalimane tedbirleri anlat- ye altına konulmuşlardır. Fakat Çek • 
mak için sayfalar kUi gelmez. Avru • leri hamilerine kartı kim himaye ede
payı altüst eden yeni bir müthit dram, cektir?" 
bize muzaffer bir Almanyanın neler 
yapabileceğini g8stennektedir.,. 

Zayii dü,üren leti/Jer 

Almanya'nın ananevi hatalara 

Rebüplik gazetesi de §U satırları ya-

zıyor: 

"Almanya, Alaus - Loren hatasını 

tekrar ediyor. Aluı • Loreni nasıl ta-

övr gazetesinde Guerin yazıyor 
"Hayati adı verilen sahalar f ethedil 

mesi ve haritalar üzerinde çizgiler çi-
l b. F k kv' bii haline koyamamışsa Çekoslovak -zilmesi gUı:e ır ııey. a at ta ıye . _ . . 
k f du U f tihl yayı da iatedıgl hale getıremıyecek • 

ettiğinden ço zayı ş ren e er . 
kl d 1 d H tir AlmAlnya bu suretle bütün tehdıt al 

vardır. Ne çe er en aman, ne e a-
t 1 • "l d.l b"li H t tında bulunan milletlere korku telkin 

beşlerden ta yan ıma. e ı e ı r. a • 
edecek, evelce bugün Çeklerin maruz 

ta bu çeklerle Habc§lerin bir harp ha- kaldığı muameleye uğramıt olan ltal· 

CUMHURİYET 

Diploma meselesi 

Na.dir Nadı, buıünkü baemakalesinde, 
yeni barem kanunu munasebetiyle diplo
ma usulü aleyhinde ileri ıurulen itiraz -
lan bahis mevzu ederek ezcümle Muhit
tin Birgen'in, uç gundenberi devam eden 
makaleleriyle mudafaaya çalıştıgı bu di
vada haksız olduğunu ıôyluyor ve adam 
kayırma, akraba kayırma endişesiyle ha
reket e~n vazi kanunnn demokrasi sa • 
hasında bizden fazla tecrube&i olan garp 
memletlerini esas tutarak hareket etti
gini ve esas itibariyle bu tedbirin iyi ne
tice verdiğini izah ettikten sonra, e -
ğer, turk mekteplerine devam edenler 
Muhittin Birgen'in dedi&i gıbi, hakika
ten yalnız diploma almak kaygusiyle ha
reke tediyorlarsa. kökünu kazımak icap 
eden bu zihniyetle, Maarif vekilctinin 
meşgul olmaaı lizıın geldigini. fakat e -
aasa taarruz etmenin doğru bir göriış sa
vılamıyacağını, adam kayırma derdiyle, 
başka vollardan mücadeleye kalkmanın, 
imkinsız değilse bile her halde daha za
rarlı olduğunu ilave ediyor. 

TAN 

Milli Şef 
Yalovayı hususi surette ıı:iden muha -

birinden : 
"Milli Şef İsmet İnönu bugun s:ıat 11.30 

da Otel Termali teşrif buyurmuşlar, da
hiliye vekili. lstanbul valisi ve diger ba
zı zevatla 15 dakika kadar gôriışmuı;ler
dir. Milli Şefimiz bu hasbihal esnasında 
Yalovanın sükun ve huzurundan burası
nın gayet iyi bir istirahat yeri olduğun
dan bahiı buyurmuşlardır. Cıimhurre;si -
miı. bu kısa ııezintiyi müteakip koııkle -
rine teşrif etmiıılerdir. 

Romen hariciye nazırı 
aramızda 

(Gunun Meseleleri) sütununda, Roman
ya hariciye nazırının memleketimizi zi -
yareti mıinasebetiyle, Türkiye ıle Ro -
manyanın, balkan birliğinin iki devleti 
unsuru olduklarını sbyliyerek, balkan 
sulhunu koruı ak ve harici tehlikelere 
beraberce kareı koymak hususundaki l
zimlerini tebaruz ettirerek, Ankara mü-
15.katının, balkan birliğini takviye ve e -
bedile$tirme bakımından arzettiti hu • 
ıusi ehemlyeti izah ediyor. 

Köy metkeplerinde tedrisat 
meıele•i 

Serbeet ıtitunda, Rıza Öz imzaaiyle çı
kan bu makalede, koy tedrisatının yirmi 
beı yıl evelki bir kanunla idare edildi -
iinden bahsederek, o zamanki ihtiyaçlara 
ıöre yapılmı• olan bu kanunun bugü
nün şartlarına uygun hale getirilmesi lil
zumu ileri sürülüyor. 

YENİ SABAH 
Baltık devletleri meıeleıi 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale • 
de, İngiltere, Fransa ve Ruıya arasında
ki ittifakın geçikmesine sebep olan Bal
tık meıelesinin, artık tamamen anlaıılan 
mahiyetini izah ediyor ve Rusyanın nok
tai nazarı hakikaten söylendiği gibi ise, 
meselenin çok zor bir safhaya girdiğini 
itiraf etmek lizım geldiğini, bununla be
raber Pravda ıazeteslnin açığa vurdu -
ğuna ıöre, Ruıya, Baltık memleketleri • 
nln ya Almanyaya, ya Ruıyaya iltihak et
meleri lüzumuna kail bulunduiunu, e -
ğer bu noktai nazar mevcut ise, sulh 
cephesinin qıinası kalmıyacıiını ve rus
lar bu noktada !arar edip ittifakı im:ıala
ma:rlarsa almanlırın tuzağına dli$ÜP on
lara askeri muvaffaklyetinde evet dip
lomatik bir muvaffakiyet) kendi ellerİJ· 
le vermiı olacaklarını ilave ediyor. 

Fakir hastalar ne yapım? 

Bir okuyucu11unun doktorlar tarafın -
dan verilen bahalı ecnebi müıtahzerıt, 
lüzum ıöıterilen ve ekseriya faydaeız kı
lan idrar ve kan tahlili ıibi tedavi usul
lerinden 15ikiyet eden mektubunu dercet
mektcdir. Bunlardan eiklyet eden oku -
yucu, "Bu müstahzarların yerine, eeki • 
den olduğu ıibi taze ve ucuz bir iliç ya
pılamaz mı? .. ıualini sorarak bunlara bir 
c;are bulunmazsa, fakir haataların, •ifayı 
allahtın beklemiye mecbur kılacakları -
nı ilive ediyor. Yeni Sabah bu mektuba 
Sıhiye veklletinin nazırı dikkatini cel -
betmektedir. 

Trabzonda Atatürk 
günü kutlandı 

Trabzon, 12 a.a. - Ebedi Şef Ata
türk'ün Trabzonu üçüncü defa olarak 
ıereflendirdikleri ve bütün mamele -
kini milletine bağıtladığı ve Trabzo
na en aziz hediyesi olan içme suyunu 
verdikleri 11 haziran, dUn fevkalide 
bir coıkunlukla kutlanmış, şehir baş
tanbap bayraklarla sUılenmi,, halk -
evi hoparlörlerinde nutuklar iradedil
mittir. Bu münasebetle piyade alayı
nın tertip eylediği spor şenliklerine 
bütün halk iıtirak eylemiş ve Atatürk 
köıkünde verilen 300 kişilik garden
partide üçüncü umumi müfettiş Tah
sin Uzer, Ebedi Şefin bugüne ve in
kılap hayatına ait aziz hatıralarından 
bahsetmiş ve gazeteler fevkalade nüs
halar neşretmişlerdir. 

lhetıs kııısı-m-tıh-kik etmek ~in 
hıısııst bir komisyon kurulacH 

Asteğmen, it cephesinin azası ara
sında hoınutsuzluğun gittikçe arttı 
&ını ilave etmit ve leh makamlarından 
Almanyaya iade edilmemesini illve 
etmiıtir. 

tinde müstevliler için bazı ihtilatlara yanların da nefretini kazanacak ve ni-

da mal olacağı tahmin edilebilir.,, hayet, bütün reaksiyonlar inkipf e • BB. lbrahim Kemal ve Raufi 

Hacha poli• nezareti altında dince, dünyada bir kin duvarının ar· Manyaı Ankara'ya dönüyorlar 

(l,~"dra, 12 a a H"k·· Th . 
"ıllltı k · · - u umet, etıs 

ilZaıı hakkında bir tahkik 

komisyonu teıkiline dair kanun pro • 
jesini bucün avam ve lordlar kamara
sına vermiştir. 

Ordr ıazetesinden : 
"Hacha phaan nazi nezareti altın· 

dadır. Kendisini ziyarete gelenler po
lis kontroluna tabidir. Kabinesi, prog-

kasında yapayahnız kalacaktır. Bis • İstanbul, 12 (Telefonla) - Deniz -
markın, hatası, Hitlerin hatası, bu da -

yolları umum müdürü B. İbrahim Ke-
ima kedinin aynı kalmış olan, guru • mal Baybora devlet limanları umum 
rundan gözü kararmıı bir Almanya • müdürU B. Rauf Manyaslı birlikte 
nın ananevi hataııdır.,, Ankaraya baret ettiler. 

a.a. Matbuat ServısJ 

VAKİT 

Devlet sermayesiyle işliyen 
müesseseler baremi 

Sadri Ertem, bu mevzu etrafındaki ba1-
makalesinde, bu gıbi muesseselerde ça -
lışan memurları devlet memurlariyle bir 
hizada nazarı itibare alan sebeplerin, ma
aşlı memurların devlet dairelerinden uc
retli işlere geçmesi yüzıinden ucretlerin
de maaşa tahvili )uzumu, içtimai adalet 
dıişüncesınin musavatı emretmesi, dev • 
letciligin bütun memurları aynı kanuna 
tabi tutmıya lmir bulunması gibi sebep
ler oldugunu. bu sebeplere karşı goste • 
rilen tedbirlerin ya yanlış, yahut da yan· 
lış manalara mustenit bulundugunu, iıcret• 
li memuriyetlere akını menetmek için ka
nunun kafi ı:elmcdiğıni, bu hali icap et
tiren vaziyetin ortadan kaldırılması li
zım olduğunu soylüyor ve eğer içtima! 
devlet bahis mevzu ise Türkiye cümhu
riyetınin, calışan bütun vatanda,larını 
hesaba katmak icap ettiğini ilave cdi • 
yor • 

SON POSTA 

Hocanın kar helvası gibi 

E Talu. yeni barem kanunu munase • 
betiyle yazdığı bu fıkrada, hiç bir devlet 
teşebbusünün bu derece antipati ile kar
şılanmadığını bir müktesep hakkı tanı • 
mamak, hasbelvazife milhim mesuliyet • 
lcr yüklenmiş bazı memurlan sukutu ha
yale ve hüsrana uğratmak, ııahadetnamc
li kabiliyetsizleri, ısahadetnameıiz kabi • 
liyetlere tercih etmekle bu kanunun, bir 
nimeti değil bir afeti andırdığını sôyledik 
ten sonra. sermayesi iki milyondan yu • 
karı müesseseler memurlarının bareme 
tibi tutulmasını ticaret ıerbestiıi ile ka
bilı teli[ bulmuyor ve milli mıiesııesele • 
rin fuzuli bareme tibi tutulurken, me • 
seli Osmanlı Bankası gibi ecnebi mİlct • 
seselerin bunun t • icinde bırakılmasının • 
magduriyete namzet sair banka memur
larını inkisara ıuruklediğini, bunun ne • 
ticcsi olarak. bu memurların birer ikiıer 
o gibi müesseselere' giderek bundan mem· 
leket iktisadıyatının zarar gôreceğini i -
zah ettikten sonra yeni barem kanununu 
Nasrettin Hocanın kar helvasına benze -

tiyor "İyisi mi. ya bıisbutün vazgeçsin
ler, yahut ki ıizerinde daha mantık ve bi
raz daha hakkaniyetle dursunlar,. diyor. 

Arap dünyasını unutmıyalım 
Muhittin Birıen, (Her gün) sütunun

da, Kahirede intişar eden "El Hilil,. 
mecmuasının Avrupa mecmualarına ben
ziyen •ekil ve münderecatını bahis mev
zuu ederek, bütun arap ilemini biribi • 
riyle temas haline koyan arapça neıri • 
yatın ehemiyetini tebarüz ettiriyor ve bi
zim bu husustaki noksanımızı hatırlat • 
ttktan sonra, sözü Saadabat paktı devlet
leriyle olan münasebatımızın durgunlu -
ğuna getiriyor ve TUrkiyenin arap lle -
mi ile olan münuebetlerine eb-i7et ..... 
rihnesi lüzwııuau ileri lilrliyor. 

AKŞAM 

Seyyah celbi ıiyaıetinde 
geri kalıyoruz 

(Dikkatler) sütunu muharriri, Roman
yaya, Lübnana, Yunanistana seyahat e -
denler için tenzillt ve kolaylık yapıldı
iı halde, Türkiyeye yazı ceçirmiye gelen
lere, komıulanmızınkine benzer bir ko -
laylrk siyaseti takip ettliimize dair bir 
emare mevcut olmıdıiını yazıyor. 

Radyo vergiıi 

Radyo verılıl olan on liranın, fakir a
ileler için fazlalığını ileri sürerek, bu 
verginin, diğer verıiler ribi taksitle a -
lınmaıı lüzumunu ileri ıüruyor. 

SON TELGRAF 
Balkanlarda yeni vaziyet 

Ethem ıfzzet Benice, bu Unvanlı ibaşma. 
kalesinde Romanya hariciye nazırı B. 
Gafenko şerefine Hariciye vekilimiz ta
rafındın verilen ziyafette söylenen lrır • 
ııhkh nutukları bahis mevzuu ederek, 
bu nutuklardan bazı parçalar almakta ve 
tu mütaleayı 1erdetmektedir: "Romen 
hariciye nazırının Ankarada bulunuşu, 
balkanlardaki yeni vaziyetin ve müstak
bel inkişafın ihsaslarını mebzulen ,..P • 
maktadır.,, 

1 Uıak11rkta bir Frans11 - İngiliz 
askeri toplantısı 

Şanghay, 12 a.a. - İngiliz kıtaları 
ba,kumandanlığı, ayni zamanda gerek 
Hongkong'da gerek Singapur'da neş
redilen aıafıdaki tebliği timim etmiş
tir: 

"Fransa ile İngiltere arasında Av
rupa'da sıkı bir işbirliği yapılması 
maksadiyle, ingiliz baıkumandanlığı, 
şark fransız deniz kuvetleri kumanda
nı amiral Decoux'yu, Hindi Çini ve 
Çin fransız kuvetleri ba'kumandanı 
general Martin'i ve fransız hava ku -
vetleri genel kurmayından albay De
veze'i, haziran sonlarında Singapur'a 
davet etmiştir. Yapılacak görüşmeler
de, mıntakada alınan ihtiyat tedbirle
ri ve diğer işler bahis mevzuu edile -
cektir.,. 

Üniversite yabancı diller 
mektebinin yaz kurlan 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Üniver~ 
site yabancı diller mektebi yaz kurla -
rına 19 haziranda başlıyacaktır. Bu 
kurlara ders senesi içinde devam müd
detini dolduramadığından fakülte im
tihanlarına ahnmıyan talebelerden baş 
ka lise talebeleri de iıtirak edecekler
dir. 
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İtalyanlar İspanyayı kendi 
saflar1na almaya ıahııyorlar 
f '''''''"''''"·ru;;;"~~~~~~··~~~·~;'.;''"'"""'"""i 
................................................................................. ! 

R oma - Napoli ve Ro -
ma resmigeçitlerin -

den sonra, askerlerin işi 

bitmiştir ; şimdi diplomatla 
rın saati çalmıştır. 

Frankoyu Romada, iç 
bak.anı Serrano Suner tem -
sil etmektedir; bu ziyaret
ten istifadeye çalışılıyor. İ
talya bu ziyaretin kati bir 
netice vermesini, son hafta
ların kararsızlığı ve hatta 
sıkıntısı yerine açık reali
telerin kaim olmasını isti -
yor. Bu enternasyonal buh
ran zamanında, kısaca isti -
yorlar ki İspanya kararını 
vermiş ve kendisine yapı -
lan hizmetlere şükran bor
cunu ödiyerek mihvere il -
tihak etsin. Faşist hükümet 
mahfillerinin açıkça ifade 
o:unan arzusu budur. 

Kimsenin bunda şüphesi 
kalmaması için gazetelerin 
bütün kodamanları kararla
rını vermekte hiç de istical 
göstermiyen İspanyolları 

sıkıştırmak emrini almış -
]ardır. 

Harp meydanlarının kar
deşliğini İspanyol toprakla
rında yatan İtalyan ölüleri
nin miktarını ballandıra bal 
landıra anlattıktan, Roma 
ile Madrid'in emelleri müş
terek olduğunu isbat ettik -
ten sonra, bütün gazeteler 
İspanyaya yarınki durumu
nu dikte ediyorlar. 

Kont Ciano'nun gazetesi 
Telegrapho diyor ki : 

- lspanya yeniden bü -
yük Avrupa politikasında, 

rol oynamak arzusunu duy
malıdır. Yeniden dünyada 
dehasına, gururuna ve harp 
teki kahramanlığına layik 
bir vaziyet kazanmak gaye -
sini taşımalıdır. Franko -
nunki gibi meydana gt rıiş 
Frankonunki gibi bir lli 
rejim insiyakı olan k ret 
ve büyüklük ihtiyacıı:. ı kar 
şılamıya çalışmadıkça y şı

:yamaz. Hadiselerin ic. p a -
rı ve aynı zamanda k 1di 
rnenfaatlerinin dikkat ı bir 
müşahedesi, lspanyay y e -
niden Avrupada bir şey ol -
mıya sevkedecektir. 1 a at 
ispanya cidden bir şe.} ol -
mak emelini taşırsa isı er is 
temez demokratik det. Je t -
lerle geçinemiyecektir. 

T eklif, daha doğr su 
ihtar kafi der~c de 

11arihti. Fakat her hald öy 
le görülmemiş olaca ki 
mukavele, sonunda, İs a ı -
yanın himaye ve tesar ucfü, 
üç trajik sene zarfında gel
diği yerden araması z r ı -
retini işaret ediyor. 

Netice: "Antikomir:tern 
pakta iltihakla bu yola gı -
rişilmiştir, sonuna k d r 
bu yolda gidilecektir., 

Açık konuşuyorlar. Kı ;;a 
cası bu sözlerle denme s
teniliyor ki: "İspanya t 1-
yanın kendisine ya tı gı 
yardımı unutmamalıdır ;ı 
kı bir surette onun yar ı 
da mevki almalı, onunl ir 

askeri ittifak muahedesi im 
zalamalı ve onunla birlikte 
demokrasilere karşı müca -
deleye girişmelidir?,, 

İspanya buna razı olacak 
mıdır? Dün akşam B. Mu -
solini ve Kont Ciano B. Ser 
rano Suner'le bir mülakat 
yaptılar. Bunun neticesi ne 
olacaktır. Diyorlar ki Fran 
konun mümessilleri askeri 
bir ittifaka yanaşmıyacak -
!ardır. Bununla beraber 
faşist hükümetine teminat 
vermeleri muhtemeldir. 
Gizli ve mahdut bir askeri 
ittifak şeklinde mi? Belki. 
Bu takdirde yapılacak olan 
italyan - alman görüşmele -
ri bir tesanüd anlaşması ile 
belirtilecek ve bu tesanü -
dün şümuJünü ancak istik
bal gösterecektir. Fakat i -
talyanlar dostlarından kati 
vadlar elde etmeyi pek arzu 
etmektedirler. 

Le ]ournal 

Bir suykast 

teşebbüsü 

6 haziran tarihiyle Lond
ra'dan yazılıyor: 

Kıral ailesinin efradı bu 
güne kadar hiç bir muhafız 
veya polis refakatine hacet 
kalmadan Londra sokakla
rında serbestçe dolaşabili -
yorlardı. Fakat iki vaka, bu 
kayıtsızlığın pek de isabet
li bir hareket olmadığını 

göstermektedir. Şimdilik 
yalnız polis raporlarında 

zikredilen bu hadiselerle a
la.kası olan Kent düşesi ile 
kıralın kız kardeşidir. 

Kocası kıralın kardeşi o
lan Kent düşesi, sinemaya 
gitmek üzere dün saat 
20.30 da Belgrave Square'
deki ikametgahından aynl
dıktan sonra bir el silah a
tılmıştır. Söylendiğine gö
re, mermi. içinde düşesin 
bulunduğu otomobilin ya
nından geçmiştir. 

Kent dükü, hadiseden az 
evel ikametgahtan çıkmış
tı. Düşes ile kendisine refa
kat eden Ledi l'orarling -
ton, hadisenin farkına. var· 
mamışlardır. Sinemadan ıtı
kıp eve döndükten sonra, 
hadise kendilerine anlatıl

mıştır. 

Bir şoförle bir motosik -
letci, trotuara dayattığı mo 
tosikletinde oturan biri ta
rafından otomobile ateş e • 
dildiğini söylemişlerdir. 
Başkaları da silfilı sesini i
şitmişlerdir. Yakanın şahi

di olan motosikletli, polise 
giderek, hadiseyi haber 
verdiği için, hemen tahki -
kat başlamıştır. 

Rivayete göre, suikasde, 
amerikan sisteminde bir av 
tüfeği ile teşebbüs edilmiş
tir. Atılan merminin, dü -
kün evine isabet etmiş ol
duğu tahmin edilmekle be
raber, bu merminin nereye 
düştüğü henüz tespit edile-
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Hiflerin nuluklar1 
Ne öğreniyoruz! Hitler hakikati milletinden gizlemiş, Hit

ler unutmak suretiyle yalan mı söylemiş? ispanyaya bir is • 
panyol alayı, yirmi bin kişilik bir alay göndermiş de bu husus
ta tek bir kelime söylememiş. Gazeteler bile şimdi haber ve -
riyorlar ki dün kendisi "Alman askerlerinin bu ~ahramanca 
hareketini uzun müddet gizli tutmak mecburiyetinde kalmış 
olmaktan mütevellit teessürünü,, ifade etmiş.. Bakın hele I 
Peki ne diye bunu saklamış? ve bilhassa neden saklamak mec
buriyetinde kalmış? Hiç şüphesiz biraz vatandaşlarını ürküt· 
memek için, fakat bilhassa biyle ve aldatmalı bir dış siyaset 
takip etmek istediği için. Fransayı müdahalecilikle ittiham et
mek istiyor, ve gaz eteleri, ita/yan gazeteleriyle birlikte bun -
dan geri durmuyordu. Nihayet bir kavga çıkarmak vesilesi 
muhafaza etmek istiyordu. 

Fakat bunlar başkalarınr yalancılıkla ittiham etmesine miı
ni olmuyor. Yalan söyliyen biziz. Ve $ansöliye hiç per_vasız 
bizi "çemberleme politikacılarının ve harp tahrikçilerinın ha
raretle ummuş oldukları o felaketi, Avrupa milletleri arasın -
da harbi ispanyada ba:şlatmıya teşebbüs,, etmekle ittiham et
mektedir. Evet, Kondor alayları göndermemiş olan bizJ.er harp 
istiyorduk, ve Kondor alayını göndermiş olan Hitlerı~ mak
sadı sulbtu. Musolini de keza. Kağıdın her şeye tahmıl et -
tiği ve mikrofonun kendisine söylenen her şeyi uysallıkla kay
dettiği malumdur. Bununla beraber, yalanın bu derece perva
sızlıkla sbylenmesi hayret uyandırıyor ve insan kendi kendi
ne soruyor: Acaba alman/ar, acaba ita/yanlar buna inanryorlar 
mı? 

Heyhat! inansınlar, inanmasınlar, bunun ehemiyeti yoktur. 
Bedbaht köleler sıfatiyle şikayetsiz dinliyorlar, nasıl ki nere
ye gônderilirlerse gidecekler ve kendilerinden istenilen her 
seyi yapacaklardır. Ezeli Almanya eğer vesile olmadığı tak -
dirde onu yaratmasını bilecektir. Fakat ancak .galip gelmek 
hususunda biraz ümidı olduğu takdirde bunu yapacaktır. Bu 
da bize vaziler:ıizi t~yin . eden: Kulaklarımızı tıkıyalım ve 
çıldırmadan kımsenın bıze tecavüz etmiyeceği kadar kuvetli 
olalım. Gallus - lntransigeant 
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memiştir. Düke de vaziyet 
evine avdetinden sonra an
latılmıştır. Şimdi dükün i
kametgahı polis muhafaza
sı altındadır. 

cümle dikkatimize çarpmış
tır: Çünkü iç sahanın dışı
na çıkmaktadır ve bunu 
meskfit geçmek bize müş • 
kül gorunuyor. General 
Franko demiştir ki : "Vata
nımıza karşı gizli bir taar
ruz vardır ve bunu martir 
İspanyanın korkunç cina -
yetlerini teşvik etmiş olan 
lar idare ve İspanya aleyh
tarı propaganda yapanlar 
buna müzaharet etmekte -
<lirler. Bu itibarla kendimi
zi müdafaaya ve çember -
lenmeye mukavemete ha • 
zırlanmalıyız . ., Bu cümle • 
de biribirinden tamamen 
ayrı iki safha mevcuttur. 

General Franko bu söz -

Buna mukabil, bizi hay -
rete düşüren şey, General 
Frankonun beyanatının son 
cümlesidir: "Bu itibarla 
kendimizi müdafaaya ve 
çenberlenmiye mukave • 
mete hazırlanmalıyız.,, 

Çemberlenmiye mukave -
met etmek. Bundan bir şey 
anlamıyoruz. Bu tabir ne 
ifade ediyor? Milliyetçi İs
panya komşuları tarafından 
tehdit mi ediliyor? Bu 
komşular Fransa Portekiz 
ve Akdenizin öbür yanında 
İtalyadır. Çemberlemeye 
diyen "çember" i kastet • 
miş olur. İmdi ispanyol su
larının etrafını çevreliyen 
memleketler bunlardır. 

Bu "Çemberleme" sozu 
cidden pek harçalem ol -
muştur 1 Bu tabirden her 
maksat uğrunda istifade e
dilmektedir. Onun sayesin
de en sarih şeyleri bile bu -
l.andırmıya teşebbüs edili • 
yor ... Fransanın kendi çev -
resinde tezahür eden bazı 
beyanatları dinliyip bazı 

hadiseleri müşahede edince 
bugün "çemberlenmek" ten 
bahsedebilecek yalnız bir 
memleket vardır, O da Fran 
sadır. 

Fakat bizim vaziyetimiz, 
bu neviden sungiliklere lü
zum göstermiyecek kadar 
kuvetli ve sarihtir. 

Wladimir d'Ormesson 
Le Figaro 

Hepsini 

kurtarabilirdik 

şayet ... 
Londra'dan yazılıyor : 

"13 veya 14 saat evet kaza 

yerine yetişmiş olsaydık, 

batan denizaltındakilerin 

Bu vakadan evel, kıralın 
kız kardeşinin ikametga -
hındaki bir kapının camı 

da atılan bir saçma ile kı -
rılmıştır. Bu ev Hayd Park 
civarında Green Street'de
dir. Prenses, Earl of Haer
wood ile evlidir. Bu hadi
senin cereyanı sırasında, 
gerek kendisi gerek kocası 
evde bulunuyorlarmış. Di
ğer bir camda da keza atı -
lan bir merminin meydana 
getirdiğine şüphe olmıyan 

yuvarlak bir delik l:iulun • 
duğu için, daha ö&;leden e
vel sivil polis memurları e
ve gelip tahkikat ve tetki • 
kata başlamışlardır. 

ler\e •iYil harı:> netil"esinde 1o.~l:'.1 ... ı lcurtaralJ1~--'-•a •.. 
tesis etmiş olduğu ve he • Biz, son şartlara göre im -
nüz müşkül başlangıç saf- kan dahilinde olan her şeyi 
hasında bulunan rejimin, i-
deolojik sahada taban taba- yaptık." Şimdi, Londra halkı, kı -

ral ailesi efradını tethiş et
mekte kimlerin menfaati o
labileceğini soruşturmak -
tadır. Bütün tahminler, 
"İrlanda cümhuriyet ordu
su" adı altında çalışan 

komplocuların üzerinde 
toplanmaktadır. 

Frankfurter Saytung 

İspanyada ~emberden 

basediliyor 
General Franko dün Fa

lanj'ın milli şurasında mü
him bir nutuk söylemiştir. 
İspanyanın iç işleri hakkın 
daki sözleri üzerinde dura
cak değiliz. Bu, yalnız is -
panyolları alikadar eden 
bir meseledir. Fakat hükü
met şefinin mesajından bir 

na zıt telikkiler taşıyanla- Bu sözleri, Skapo Flov'· 
rı hesaba katması icap et - dan tayyare ile getirilmiş 
tiğini anlatmak istiyorsa olan yedi dalgıçtan biri 
bu bir bedahettir. Esasen 
bu müşahede bizzat İspan- söylemiştir. 
yanın kendisi hakkında da Bu yedi dalgıç saat 10.30 
vardır. Bu büyük memle • da Liverpul'a varmışlar ve 
ket halkından bir kısmı • saat birde denizin dibine İ· 
nın ötekine karşı harp et - nerek, batan denizaltı ge ~ 
miş olduğu ve mücadele • misinin etrafında dolaşa -
nin pek çabuk unutulmı • rak, tekneyi çekiçlelemeğe 
yan hatıralar bırakmış oldu 

başlamışlardır. Geminin 
ğu hatırdan çıkarılmama -

kumanda kulesi civarından 
lıdır. Bu şartlar içinde, re-

hafif cevap almışlardır. jimi sağlam bir surette 
yerleştirmek için evela yarım saat sonra vurulan 
memleketi içinde çok ça - çekiçlere cevap alınama • 
lışması lazımdır: Nutkun mıştır. 

bu kısmı bizi hiç hayrete Bunun üzerine, teknenin 
düşürmez. Burada vazife - kıç tarafında bir delik aç
lerini ve mesuliyetlerini 
müdrik her hükümetin is- mak ve bu suretle temiz 
tinat edeceği prensipler ' hava sevketmek düşünül • 
mevzuubahistir. müş, fakat suların akıntısı 

karşıya geçecekmişiz!" dedi. 
Bedri tereddüt içindeydi. "Profesör Hikmet'in 

bazı sözleri bende bu akşam iyi niyetleri olmadığı 
§Üphesini uyandırdı.Acaba beraber gitseın mi?" di
ye dütündü, sonra, farkında olmadan mırıldandı: 

buna imkan vermemiştir. 

Med ve cezir arasında da -
labilmek için, ancak bir sa
atlik bir müddet müsait ol
muştur. Bir çok defalar su
lar dalgıçları alıp sürükle
miştir. Altı defa daldıktan 
sonra, kurtarma ümitleri 
tamamiyle silinmiştir. 

Fölkişer Beobahter 

Fransa' da ki İspanyol 

mültecileri 
8 haziran tarihiyle Pa

ris'ten bildiriliyor: 
Fransız Dış Bakanı Bon

ne, geçen çarşamba günü 
İspanya Büyük Elçisini ka 
bul ederek, fransız - ispan
yol münasebetleri etrafın. 
da görüşmelerde bulunmuş 
tur. Buna sebep, general 
Franko'nun, İspanyol fa
langaları kongresinde yeni 
İspanya'nın vazifelerine ve 
fransız - ispanyol münase
betlerine dair söylediği nu 
tuktur. 

General Franko, bu nut
kunda, !spanya'nın çember 
içine alınmasından bahisle, 
fransızların J ordana - Be
rard anlaşmasını sürünce -
mede bıraktıklarından şi -
kayet etmiştir. Fransız dış 
bakanı bu iki iddia hakkın
da izahlarda bulunulması -
nı istemiştir. Jordana - Be
rard anlaşmasına gelince, 
Fransa, bu anlaşmanın tat
bikini, Fransa'da bulunan 
İspanyol mültecilerinin 
memleketlerine avdetleri 

meselesiyle alakalı görmek 

tedir. 

İspanyol sınırında bugü
ne kadar memleketlerine 

avdet edenlerin 'Sayısı git
+;ı,.,.,. "rtmaktarhr ~1mrliki 

halde günde 400 ispanyo-

lun memleketlerine girme

lerine müsaade edilmekte · 

dir. İlk önceleri Fransa'da 
bulunan 500.000 mülteciye 
mukabil, bugün 350.000 
ispanyol mültecisi vardır. 

Beher mültecinin ikamet 
ve iaşesi, günde asgari 15 
franga malolduğuna göre, 
fransız hükümeti, günde 6 
milyon frank harcamakta
dır. Buna, bir de 13.000 ya
ralı ve hastanın tedavisini 
katmak gerektir. Hükümet 
beher hasta ve yaralı için 
en aşağı 60 frank sarf et -
mektedir. 

Fransız dış bakanı, Jor
dana - Berard anlaşması -
nın seri bir surette tatbi-

kini, İspanyol mültecileri

nin memleketlerine bir an 

evel nakledilmiş olmaları -
na bağlı tutmaktadır. 

Frankfurter Saytung 

Macide bira geri kaldı ve ağır ağır yÜrüyen 
grupun arkasına geçti. Ömer karısının bu hareketi· 
ni farketmedi; Ümit dediği kızla yan ya~a gidiyor 
'\-e kendisine rr alı sus hararetli tavırlariyle, saçları 
gene gözlükle ı in Üzerine dökülerek, bir şeyler 
anlatıyordu. M ide arkada tek başına gelen bir ki· 
ti daha bulunduğunu gördü ve bunun Bedri oldu -
ğunu derhal anladı. 

"Benim karı§mağa ne hakkıın var 7 •• Kocası ya• 

nında!" 

Macide hemen &ardu: 

"Ne dediniz?" 

Bedri kendini topladı: 
"Hiç, dÜ§ÜnÜyordum t Ben burada ayrılayım. 

Allaha ısmarladık l" dedi. 
Genç kızın elini sıkarken tekrar durakladı. Ha

la karar veremiyordu. Gitmek ve Macide'yi bu a• 
damlarla yalnız bırakmak, nedense ona bir vazife· 
den kaçmak gibi geliyor fakat bir taraftan da kim
senin kendisine böyle bir vazife vermemiş olduğu
nu düşünüyordu. Nihayet hiç olmazsa bir §ey söyle

miş olmak için: 

di de hemen ayrıldı? Hep ayni yoldan gidecek de
ğil miyiz?" dedi. Öndekilerle arası yirmi be§, otuz 
adım kadar açdmı§tı. Sokağın alaca karanlığına 

gömülerek Mercan yokuşundan aıağı yuvarlanan 
kalabalıktan k

0

ahkahalar yÜkseliyordu. Macide dü
şündü: "Ömer benimle olduğunu unuttu bile .. Ar· 
tık onun böyle huylarına kızmıyorum •• Alıştan. Hiç 
bir fena nihayeti olmadan, sahiden unutuyor .•• Şu 
veznedar meselesini bile ne çabuk unuttu. Ben za· 
vallı adamı merak edip: ne oldu? diye sormak iste
c'im, derhal· lafımı kesti ... O günkü halinden sonra 
Nihatlarla yüz yÜ;ı;e bakmaz sanıyordum ... ikinci 
gününden ahbaplığa baıladılar. Pek ho§landığı için 
filan da değil .. Yapamıyor işte ... Hiç bir şey yapma
ğa karar veremiyor ••. insan bir karar vermekten bu 
kadar korkar mı? ... Belki! Neden böyle düşünü· 
yorum? Ben de bazı kararlar vermekten korkmu
yor muyum? .•. " 

Hiç bir şey )ylemeden biribirlerine yaklaştılar 
ve yürümeğe l: a laddar. Öndekilerle aralarında al
tı, yedi adım b :nesafe vardı. 

Macide mü a mere başladıktan sonra Bedri'yi 
görmediğini h. tı rladı: 

"Siz hep oı la mıydınız?" diye sordu. 
"Evet ... H( p oradaydun. Yalnız biraz arkada 

duruyordum. ~ ııra o piyes başlayınca dayanama
dım, odalardaı birine girdim. Nısfiye sesini işitince 
tekrar başımı ç karıp baktım. Zavallı şeyh efendi
nin hahni görün e tekrar odaya çekildim. Ben böy
le yerlere geln e ten pek hoşlanmam. Y alnrz profe
sör Hikmet sizın de geleceğinizi söylemişti ... " Son
ra, bildiği bir ~ey varmış da, artık sakhyamıyacak
uuş gibi bir tavır aldı ve sordu: 

"Niçin bunlarla beraber gidiyorsunuz? Niçin 

ayrılmadınız?" 
Macide omuzlarmı silkerek: 
''Ne bileyim! Ömer öyle istedi... Hep beraber 

"Ömer'e dikkat edin, o sizi değil, siz onu koru
malısınız! •. !' Sonra, acele acele ve gayet ya va§ bir 
sesle ilave etti: "Bana ne zaman ihtiyacınız olursa 
yardıma hazırım ... Unutmayın! ••• " ve öndekilere 
veda etmeden ayrıldı, yan sokaklardan birine şap· 
tı. 

Macide bir müdJet dii§Üncelerini derliyemiye· 
rek dalgm dalgın yürüdü. Evela Bedri'nin sözleri 
aklına geldi. Onun kendi kendine söylenirken "ko
cası yanında!" dediğini duymuıtu. Ömer'i koru· 
rnak ne demekti? Bedri'ye ne ihtiyacı olacaktı 7 
Sor .. ·a Bedri'nin evinin buralarda olmadığını, onun 
::a kendileri gibi Beyoğlu'nda, Cihangir tarafların
da oturduğu aklına geldi ... "Neden beraber gelme· 

Bu sırada. yanında birinin belirdiğini hissetti. ir
kilerek aol tarafına baktı. Profesör Hikmet, öndeki 
gruptan ayrılmı§, dıvarlann karanlığma sinmiş ve 
görülmeden geride kalmı§tı. 

"Niçin yalnız yÜrüyorsunuz? ~edri bey neden 
böyle çabucak ayrddı?" dedi. 

Macide'nin kafasmdan: 

"Demek benim arkada bir müddet Bedri ile 
yürüdüğümü görmüı ! " düıünceai geçti ve ancak 
ondan sonra profesörün sualinde gizli ve manalı 

bir taraf, "ben bazı §eyler biliyorum!" demek isti
yen bir tehdit edası bulunduğunu f arketti. Di§leri
nin arasından: "köpek0 diye mınldandı ve yanın
dakinin sualini cevapsız bıraktı. 

Omer'e hiç kızmak istemediği halde )'.:&Va§ ya. 
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(_R_A_D _Y o_) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. ı ~ı Kcs.1120 Kw. 
T. A. <). 

19.74 m. l!JJ!.15 Kes./ 20 Kw. 
1·. A.P. 

31.70 m. !J&65 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

SALI: 13.6.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği 1 - ... - Hi

cazkar peşrevi. 2 - Zekai de
denin - hicazkar ağır semai
si - Gülşende hezar. 3 - Rakı
mın - hicazkar şarkısı - bek
ledim ta fecre kadar. 4 - Çor
lulunun - hicazkar şarkısı -
ben sana gônül vereli. 5 - . .. 
- Sazla halk türküsü - Şu 
dağları delmeli. 6 - ... sazla 
halk türküsü - Bülbül taşta 
ne gezer. 

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

13.15 Müzik (karışık program 
- Pi.). 

13.45 - 14 Konuşma (kadın sa-
ati - Ev hayatına dair). 

19.00 Program. 
19.05 Müzik (melodiler -Pl). 
19.15 Türk müzigi (karışık 

program). 
19.40 Türk müziği (Aşık ede -

biyat saz şairlerinden örnek
ler). 

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

20.15 Neşeli plaklar - R . 
20.20 Türk müziği ( Klasik 

program) Ankara radyosu 
küme heyeti. İdare eden: 
Mesut Cemil. 1 - ..... Bayati
araban peşrevi. 2 - Sadullah 
ağanın - Bayatiaraban birin
ci beste - Nevcivamm 3 -
Sadullah ağanrn - Bayatia • 
raban ikinci beste - Bülbülü 
dil ey gülü rana 4 - Sadullah 
ağanı_n - Bayatiaraban ağır 
semaı - Rakseyliyecek. 5 - ... 
Ney taksimi 6 - ili. Selim -
Muhayyer şarkı - Ey goncei 
nazik terin. 7 - Varda Kosta 
Ahmet - Muhayyer sünbüle 
şarkı - Ey nihali işve 8 - Le -
minin - Bayatiaraban şarkı -
Bakasız hüsnün güvenme a -
nına 9 - Rehmi beyin - Baya
tiaraban şarkı - Bana seyranı 
cemalindir. 10 - ..... Saz se -

maisi 
21.00 Konuşma sı 
21.15 Müzik (Radyo orkestrff· 

- Şef: Praetorius): 1 ~ po 
Schubert - 7 inci senfonı 
ma jör. a) Andante - allegt'~~ 
ma non troppo b) Anda~o 
con moto c) Scherzo - 'frı · 
c) Allegro v ivace. ıil 

22.15 Müzikli konuşma (fl8 • 
Bedii Yönetken tarafından 
Schubert H.) .. 'k • 

22.30 Mıizik (Neşeli mu:ıı 
Pi.) . i. 

23.00 Son ajans haberlerı, ı bi• 
raat, esham. tahvilat, ko111 

yo . nukut bo rsası (fiyat) 
23.20 Müzik (Ca:r.band - pJ.) 
23.55 - 24 Yarınki program • 

AVRUPA 

OPERA VE OPERE'fl:ER ~ 
19 Berlin - 20 Laypzıg 
21 Roma - 21.40 Varşov;R! 

ORKE STRA KONSERL~~ 
VE SENFONİK KONSı:- ıs 
LER: 17.10 Mıinih - 19 
London - Recyonal -

1 
/ 

H amburg - 20 Brükse. / 
20.30 Paris - Eyfel kuJes; SO 
21 Doyçland Zender - 2 · r' 
Droytviç - 22.35 ŞtUtgaaı 
- 23 Doyçland Zender, P:ın. 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 1-I9 ~o 
burg - 16 Münih - ~ ·,1 Beromünster - 21.25 r • 
22.15 Paris - 2220 DoyÇii~ 
land Z ender - 22.30 Sarbr 
- 22.50 Münih. l~ 

SOLO KONSERLERİ: 1~. 
Milano, Prag - 18.20 ıc;so 
nigsberg, Laypzig - l > 
Frankfurt - 19.20 Viyaıt8 
21.10 Prag 

NEFESLİ SAZLAR (Mars f• 
s.): 19 Ştütgart. ~,0• 

ORG KONSERLERi VE~~ 
ROLAR: 18 Breslav - JB 
Stokholm - ı 8.40 Koton1' 
- 2015 B ı . -~ 

HAFİF M t , Sarbrıı,. 
- 20 Kop . 20.ıs S3

• 
brük, Viyaıı. 21.10 I!aıfl3~ 
burg - 22.20 M ünih - 2Z· 
Frankfurt. .,. , 

HALK MUSİKİSİ: 18.20 v(~i· 
yana - 21.25 Budapeşte 
gan orkestrası) 'D 

DANS MÜZİÖİ: 20.15 aer1~ 
- 20.45 Tuluz - 21 Rorn3 P' 
22.15 Flo.ransa - 22.30. r.1°y 
te Cenerı - 22.45 Parıs · z; 
T.T., Tuluz, Pirene - · ıj• 
Budapeşte, Flonransa. r.fı _, 
no, P ost Parizyen, Rom~_, 
23.5 London - Recyona sJ 
23.10 Lüksemburg - 23· 
London - Recyonal". 

Tetis'in kıç tarafı su üzerinde iken bir aralık btıf3 • 
dan bir delik açılması düşünülmüş, fakat bu suretff. 
kimsenin hayatı kurtarılamıyacağı anlaşılarak bundsfl 
vazgeçilmiştir. 

Resimde açılması tasavvur edilen deliğin nere/ele 
tesadüf edeceği numaralarla gösterilmektedir : 

(1) Geminin kamaralara en yakın motör dairesi 
(2) Suyu tazyik makinesi 
(3) Telemotor dümen aleti. 
( 4) Yağ ve benzin tankları. .

1 
( 5) Su yüzüne çıktıktan sonra kullanılacak de111 

tayyaresi. 
(6) Şamandıra deposu. 
(7) Su yüzü pervanesi 
(8) Dümen. 

Va§ içinde bir cansıkıntısı belinneğe başlamıştı• 
Profesör Hikmet Macide'nin soğuk halini görünce 
derhal ciddi meselelere, etrafındakilerde büyük 
bir hürmet ve hayranlık uyandırdığını zannettiği il
mi mevzulara dönmüştü. Ara sıra arkadaşlık du)"• 
gusunun asaletinden, faziletinden, muhtaçlara yat" 
dımın verdiği ruhi rahatlıktan da bahsediyor ve ke
mik saplı bastonunu hızla kaldırımlara vurarak hÜ" 

kümlerini kuvetlendiriyordu. 

Bu sırada köprüye gelmi§lerdi. Öndeki grupuıı 
durakladığı, o civardaki otomobillerden bir kaçının 
motörlerini harekete getirerek onlara yaklaştığı vo 
bir kısım insanları alıp gittiği görüldü. 

Macide adımlarını hıdandırdı. Y akla§tıkça O" 

rada bir otomobilin yanında üç dört kişiden başl<tı 
kimse olmadığını farketti. içinde ani bir telaş baş• 
ladı. Fakat yanındakine hiç bir şey belli etmek iste• 
mediği için sesini çıkarmıyordu. 

Daha on adım öteden muharrir Hüseyin beyiıı 
~esi geldi: 

"Haydi, çabuk. Profesörcüğüm!..." Ve sonraı 
gelenleri iyice seçince: 

"O! ••• Demek hammefendi de bizim arabaY• 
kaldı. Ömer bey öndekilerden birinde .• Şimdi yeli" 
şiriz ! " dedi. 

Macide'nin başı ağrunağa başlamıştı. Yahut Öf" 

le zannediyordu. Söyliyecek bir kelime bulaınııd•• 
Unutulmuş, bırakılmı§ bir kadın muamelesi gör: 
mek ona ağır gelecekti. Bir hadde kadar her şet• 
tabii telakki etmeğe karar verdi ve sadece sordu: 

"Nereye gidiliyor?" 

(Sonu var}. 



' 
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Tayyare piyangosu keşidesine 
dün de devam edildi 

Kazanan numaraları sırasiyle yazıyoruz 
lstanbul, 12 (Telefonla) - 27 inci tertip tayyare piyangosunun 

!kinci keşidesine bugün de devam olundu. Bu keşidenin en büyük 
ıkramiyesi olan 45.000 lira 26.178 numaraya, 12.000 lira 20689 
numaraya isabet etti. Kazanan diğer numaraları sırasiyle bildiri
Yorunı: 

ıo;~:!ir:S':~"a" numaralar: 1 Deniz bayramı 
1.000 lira kazanan numaralar: 

36916. 

SOO lira kazanan numaralar: 

423 1163 1114 ıssı 1983 3347 
4218 7125 10428 10668 10811 11508 

11567 12022 16636 17519 18372 19199 
21318 21620 22427 22S90 23401 23601 
24488 25799 25026 26948 27011 27947 
28009 28160 28632 28778 28917 292S4 
29370 30S46 3074S 31337 31S93 32052 
34273 35022 35608 37855 37981 39517. 

:200 lira kazanan numaralar: 

2816 5949 8350 9335 12774 13294 
13566 14770 15060 1551S 16039 20670 
21247 21287 23268 24243 24482 26213 
29550 30535 31993 32009 33629 35995 
37174 37274 375Sl 38813 38856 39923 

IOO lira kazanan numaralar: 

54 395 2694 270S 2792 3643 
3813 4106 4112 4758 5170 5292 
6826 69S9 7644 77 S5 8088 8738 
9646 10753 12773 14158 14998 15075 
ısısı 19559 19648 20378 20458 21004 
23178 23455 23638 24474 24699 25445 
25627 27447 30119 32633 33467 34214 
34595 34865 35428 3S96ı 36187 36458 
36775. 

So lira kazanan numaralar: 

499 583 676 1060 1272 1392 

'ts41 1690 1948 2165 2639 3569 
3821 4124 4195 4229 4256 4313 

4386 4425 4434 4689 4721 4731 
5529 6118 6381 6414 6487 6789 
7219 7289 7734 7805 7850 7888 
796, 8129 8962 8966 9114 9441 
9606 10209 10492 10549 10749 10858 

10925 11138 11212 11234 11325 11383 
! 14~ 11905 11985 12056 12092 12289 
.. 'u• .. ,,,, vJ ıf.~f.f. J ::SV.:.T .ı .;ıu!:lı ı..1!S!:ı~ 

~ 4278 14444 146U:l 14672 14711 14879 
5094 15250 15935 15847 15921 15978 

~6042 16227 16407 16501 16799 16889 
ı'023 17323 17440 17630 17646 17964 
?859 17799 17838 18114 18163 18174 

~~297 18307 18384 18996 19077 19103 
2 160 20140 20426 20343 21538 21688 
2 2115 22122 22621 22892 22908 23086 
2 3237 23326 23446 23467 23621 23849 
2 4127 24363 24427 25088 25388 25909 
2 59

40 26950 27037 27208 27404 27716 
39390 29413 29923 30026 31208 31563 
3 1642 31942 31060 32236 32844 32846 
3!967 33815 33907 34046 34159 34223 
3 305 34873 34950 35133 35201 35206 
3!684 35888 35996 36592 36624 36788 
3,371 37047 37059 37116 37515 37612 
39'Jo1 37896 38227 38297 39381 39429 

538 39617 39773 

Aris gemisi gitti 
fi\.ilstanbul, 12 (Telefonla) - Dört 
ttıa~denberi İstanbul limanında bulun 
i!enı~a. olan Aris isimli yunan mektep 
ti. 181 bugün Köstenceye hareket et-

'-!-

hazırlıkları ilerliyor 
İstanbul , 12 (Telefonla) - Türk ka

ra sularında kapotaj hakkının türk bay 
rağına intikalinin yıldönümü münase
betiyle 1 temmuzda yapılacak mera -
sim programını hazırlamıya memur ko 
misyon bugün de toplandı. Toplantı -
da deniz kumandanı ve diğer bütün a
lakalılar bulundular. Komisyon bu 
yılın deniz bayramının her senekinden 
daha parlak olması için mükemmel bir 
program hazırlatn:İaktadır. 

İstanbul' da 11 nci 
Yerli mallar sergisi 
İstanbul, 12 (Telefonla) - On bi • 

rinci yerli mallar sergisi komitesi ya
rın bir toplantı daha yaparak çalışma
larına devam edecektir. İstanbul bele

diyesi de sergide büyük qir pavyon 

vücuda getirecektir. Belediye pavyo
nunda İstanbulun profesör Prost pla
nına göre hazırlanan maketleri teşhir 
olunacaktır. 

Maarif Vekaleti Ankarada açılan 
son neşriyat sergisini olduğu gibi Ga
latasaray lisesine nakline ve 11 inci 
yerli mallar sergisinin devamı müd • 
detince halka açık tutulmasına karar 
vermiştir. Neşriyat müdüdü B. Faik 
Reşit burada bu mesele ile meşgul ol
maktadır. 

• 
_ :: __ J%m İ r Enlermuyonal 

'\ 
1. 

Fuarına hazırlanınız 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

TOP HAT 
Fred Astaire 

Ginger Rogers'in 
şimdiye kadar yaptığı 

filmlerin en güzel ve en 
kuvetlisi. 

Bugün 12,15 - 14,30 - ı6,30 ve 21 de 

Y enitehir ULUS sinemasında 
~--•Tl: 2193---r 

MAYi SU 
}'azan: Major W REN ======= - 8 - ==":;/ 

di~ ~~k, ~ok, size diyorum ki cese • 
ıat it al:ı~etı düzeltilmişti. Bunu biz
taratt'ndısi yapmış olamazdı. Diğer 
tanına:; başı açıktı. Hiç bir adam sah
doıaıır ızgın güneşi altında ~aşı .. açı~ 
Viizii d lllı? Bence o esrarengız sungu 
ttlezd~ en bu ihtimal hatıra bile gele -
Ve tii~ .. Ortada, mevcut askerlerden 

"li ek~.erden fazla bir süngü vardı. 
Vttr ~ YUzden katil sahnesini tasav -
toıunu~ek ve bu ölmüş adama katil 
geçtinı ızafe etmek arzusundan vaz 
kasına· Bununla beraber suçu bir baş
hep Yo::fetrnek için hiç bir Qıakul se-

" u. 
Çok 

hoai g" geçrneden vahada bulunan Lö-
i:ini iş~ .sesiyle askerlere emir verdi
bana d 

1 ~ını. Ayni anda, baş çavuşun 
Vaziogru geldiğini gördüm. 

binba 
1
Yet alarak "her şey yolunda, 

geçir~:· dedi. Sonra cesetleri gözden 
i!araıarı Ybei koy~uldu: "Yarı içilmiş ci
dı, 'iaral 

1 
le agızlarında, diye haykır

ları Yok 
1 arın yere düşmiye bile hak

diJlllit nıuş ve ölülere ölmeleri mene-
ll' . 

•le.at ali h 2ancı Ja a aşkına söyleyin, bora • 
"- n nerede? 

Eğer b 
ana bunun cevat.ını vere-

( 

bilirsen kasketini yirmişer franklık 
banknotlarla doldururum. Sana lejyon 
donörün büyük salibi nisanını verir -
dim. 

"Başçavuş haç çıkardı: 
"-Daha imkanı varken, buradan u

zaklaşsak, binbaşım? 

"- Sen baş çavuş musun, yoksa kız 
mısın? 

"O zaman adet olduğu veçhile, be -
nimle ayni hissi paylaştığı için onu 
bir güzel haşladım. Söyledikçe soğuk 
kanlılığımı kaybediyor ve saçmalamı
ya başlıyordum. Bu melun çölde kafa
nın ve sinirlerin ne hale geldiğini bi
lirsiniz, Corc. 

Lavrens: 
- Bilirim, cevabını verdi. Elinden 

bir tabak düşürmüş olan bir neferi az 
kalsın öldürecek olduğumu hatırla -
dım. 

- Evet, içimizden en iyileri bile bu 
cehennem sıcağı içinde, anormal bir 
hayatın güçlükleri ortasında şufıru -
nu kaybeder. Fakat çabuk kendimi 
topladım ve hiddet nöbetimi şaşırtıcı 
bir sükQnla karşılamış olan bu mert 
delikanlı kar~ısında kendimden utan -
da:a.. 

Roma ve Pe~le arasmda 
mali görüımeler 

Budapeşte, 12 a.a. - Eski Trablus
garp valisi Kont Volpi di Micharata, 
Berlin'de Baron Economo ve İtalya
nın eski Faris sefiri B. Cerutti oldu
ğu halde Budapeşte'ye gelmiştir. 

Mumaileyh, burada Macar banker
leri ile mali ve iktısadi müzakereler· 
de bulunacaktır. 

B. Badur ven Schirach, dün öğle -
den sonra Berlin'e hareket etmiştir. 

613 bin frank kazanan 

bir yarış hayvanı 
Chantilly, 12 a.a. - Fransız derby'si 

olan J ockey Club'ün dün öğleden son 
ra yapılan klasik at yarışında yağan 
müdhiş yağmura rağmen kesif bir 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. 
Mareşal Boussac'a ait olan phairs 

adındaki at, son müstakim hatta loko
motif süratiyle bütün rakiplerini ge -
çerek müsabakayı kazanmıştır. 

İkinci gelen Galerien, üçüncü Ta -
chus, dördüncü Tganstevere, beşinci 
Montresor'dur. 

Birinci gelen Boussac, 613.000 frank 
kazanmıştır. 

H itler Viyana' da 
Viyana, 12 a.a. - B. Hitler pazar gü 

nünü, Viyana'da geçirmiştir. B. Hit -
ler, sabahleyin nasyonal sosyalistlerin 
mahalli şefi B. Joseph Burckel ve 
Statthalter arthur Seiss İnkuart ile gö 
rüsmüştür. 

Öğle vakti Führer tarafından Ri -
chard Strauss'ın 75 inci yıldönümü 
münasebetiyle bir öğle ziyafeti veril -
miştir. Bu ziyafetten sonra B. Hitler, 
Hofburg imparatorluk sarayını ziya • 
ret etmiştir. Bu sarayda kendisinin i
leride Viyana'ya geldiği zaman ika -
met etmesi için tadilat yapılmakta -
dır. 

B. Hitler, akşam Burg-Theater'e 
gitmiştir. 

B. Hitler, bu sabah Berchtesgaden 
yakınınde Obsagberg'de kain yazlık 
ikametgahına gitmiştir. 

Alman kızlan mecburi hizmete 

1 abi tutulacaklar 
Bertin, 12 a.a. - İş nazır muavını 

doktor Syrup'un, Magdeburg'da mer• 
kezi Almanya tasarruf sandıkları fe • 
derasyonunun bir toplantısında bildir 
diğine göre, pek muhtemel olarak bu 
sene çıkarılacak bir kanunla, 25 yaşı
na kadar her genç alman kızına bir se
ne mecburi hizmet mükellefiyeti tah
mil olunacaktır. 

Halen, prensip itibariyle, bilahare 
bir iş görmek arzusunda bulunan genç 
kızlar için bu hizmet mecburiyeti var
dır. Yeni çıkacak kanun, bunu umumi
leştirecektir. Hükümet, bu suretle iş
çi yokluğunu tahfif arzusundadır. 

İsviçre ile yapılacak ticaret 
müzakereleri 

İsviçre ile hükümetimiz arasında 
yapılacak olan yeni Ticaret anlaşma -
sı müzakerelerinde hükümetimiz adı
na bulunmak üzere Ticaret Vekaleti 
dış ticaret dairesi reisliğinden rapor -
tör B. Süreyya Anamor ile Toprak 
mahsuuleri ofisi ziraat müşaviri B. A
tıf önümüzdeki günlerde Berne hare -
ket edecektir. 

"Manasını anlıyamadığım bir neza
ket ifratiyle: 
"- Efendimiz araştırmalarında bir 

şey unutmuş olmasınlar? 

diye sordu. 
"- Baş çavuş, kaleye kapıyı açma

sı için gönderilmiş, canlı, gürbüz, ne
şeli bir askeri araştırmaya çıkmıya ne 
lüzum vardır? Ayağı vardır, dili var
dır. Eğer hala yaşıyorsa burada olma
sı icap ederdi. 
"- Belki katledilmiştir? 
"- Kimin tarafından?.. Yılanlar, 

çiyanlar tarafından mı? diye homur -
dandım. 

"Baş çavuş omuz silkti ve trajik bir 
jestle küçük zabitin cesedini göstere
rek: 
"- Bu da mı yılanlar, çiyanlar ta

rafından katledildi? diye sordu. 
"Münakaşaya nihayet vermek için: 
- Evet, diye cevap verdim ... Şimdi 

cinayetin safhalarını tasavvur edece
ğiz ve bunu intaç eden sebepleri tefri
ka çalışacağız. Şu kağıtta neler yazılı 
olduğunu okumakla işe başlıyalım. 

"Cesedin takaJIQs etmiş elini açtım, 
kağıdı aldım. Dörtte üçü yırtılmış bir 
de zarf vardı. ' 
"Soğukkanlı ingilizim, biraz heye • 

can duymıya hazırlanın!" 
Lavrens gülümser gibi oldu. 
Bojole: 
- Bu pek garip bir vesikadır. Ge -

miye bindiğimiz zaman size onu gös -
teririm. Zarfın üzerinde aşağı yukarı 
şunlar okunuyordu: 

"Scotland Yard polis şefine ve bu 

Barem 
kanunları 

(Başı 1 ınci sayfada) 

2 - Şimdiye kadar devlet hizme· 
tinde ücretle bulunanlar, 

3 - Devletle alakalı müessese
lerde ve bankalarda çalııanlar. 

Dün Büyük Millet Meclisinin 
nıznamesine giren barem kanunla· 
nndan birisi ilk iki ve birisi de aon 
zümreyi içine almaktadır. 

*** 
Barem kanunları Üzerinde kesif 

bir alakanın toplandrğını söylemi~ 
tik. Gazetelerimiz kanunların ha
zırlıktan üzerinde zaman zaman 
verdikleri haberlerle bu alakayı 
tatmine çalı§tı. Birçok muharrirle • 
rimiz de makalelerinde yeni ba
remlerin esaslarını tahlil ettiler. 
Bütün bu yazılanlar, barem Üze
rinde konuıulanlara nazaran çok az 
sayılır. Filhakika mevzu memleke
tin idari ve iktısadi hizmetinde yer 
alan büyük bir kütlenin refah ve 
istikbaline taalluk etmektedir. Ge
ne bu kütle, devlet kadrosunun 
memlekete daha çok faydalı bir şe· 
kilde çalışmasını düşünen ve mü
nevver bir vatandaş olarak bunun 
mesuliyetini duyan bir zümre oldu
ğundan barem mevzuuna aynca 
hasbi bir alaka ile de bağlıdır. Bi
naenaleyh barem üzerindeki bu a • 
lakanın yalnız kanunların hazırlığı 

Üzerinde değil, tatbikinde de fay • 
dalı olacağı şüphesizdir. 

Bu alakanın bazı çehrelerde en
dişe teklinde tezahür ettiğini de 
görmemezlik yapamayız. Ancak 
dütünülmek icap eder ki yeni ba
rem kanunlarının herkesi kendi öl
çüaiinde tatmin etmeai · ve her zor
luğu birden kavraması beklene· 
mez. Bazı hükümleri bugün iddia 
edilen bir kmm mahzurları hakika· 
ten doğurabilir. Bunlar bize barem 
eaaamm getireceği büyük iyilikleri 
unutturmamalıdır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER ı 
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X Varşova - Bir slovak tayyareci, 
bir tayyare ile kaçmış ve Katoviç'te 
karaya inmiştir. 

1 
X Londra - Doktorlar, muhalefet 

fırkası lideri Attlee'ye yakında yeni 
bir ameliyat yapılacağını beyan et· 
mektedirler. Mumaileyhin sıht vazi -
yeti vahim değildir. 

X Belgrad - Parlamento, içtima 
devresine bu sabah kıral naibinin bir 
nutku ile başlamıştır. 

X Bükreş - Air France Kumpan
yasının ilk tayyaresi bu sabah saat 
8,45 te yeni Arad - Budapeşte - Mü -
nich - Strasburg güzergahı üzerinden 
Paris'e hareket etmiştir. Tayyare sa
at 16,15 te Paris'e varacaktır. 

X Moskova - Yüksek sovyet, Mos
kova ile şimali Amerika arasında yap 
mış oldukları kahramanane uçuşların
dan dolayı Kokkinaki, Gordienko'ya 
Lenin nişanını ve kahramanlık madal
yasını ve ayrıca yirmişer bin ruble 
prim vermiştir. 

X Ber/in - Dahiliye Nazırı B. 
Frik, Budapeşte'den avdet etmiştir. 

X Cincinnati, (Ohio) - Evelki ge
ce Ohio, İndiana, Winsconsin, İllino
is, Michigan ve Kentucky eyaletleri 
dahilinden şiddetli bir fırtına olmuş, 
5 kişi ölmüştür. 50 kadar yaralı var -
dır. Hasarat, yüz binlerce dolar talı -
min edilmektedir. 

X Lizbon - Clipper tayyaresi, bu
rada denize inmiştir. Tayyare, Aço -
res adalarından gelmekte idi. 

X Quito - Hükümet, Havanaya 
kabul edilmemiş olan ve şimdi Ekua
tör sahillerinde bulunan 96 alman ve 
çek mülteci yahudisinin memleket iç
lerine girmemeleri için şiddetli ted
birler almıştır. 

X Amsterdam (futbol) - Hollan -
da, bire karşı 4 sayı ile Yugoslavyayı 
yenmiştir. 

Tunus'ta 

Bir İtalyan casusu 
hapisten ka~ll, 
gene yaka landı 

Tunus, 12 a.a. - Resto del Carlino 
gazetesinde çalışmakta olan İtalyan 
gazetecisi Ciuci, 15 ikincikanun 1935 
tenberi mahbus bulunduğu hapisane • 
den kaçmış ise de Tunus Varoşların .. 
dan birinde tekrar ele geçirilmiştir. 

Ciuci, memnu mmtakada fotografi • 
ler almakta olduğu esnada Medeuine'• 
de tevkif edilmiş idi. Mumaileyh, KJi .. 
şeleri bir agacın gövdesine saklama • 
ğa teşebbüs etmiş idi. 

Ciuci, avukatı ile görüşürken hapi
sane içindeki gidip gelmelerden mü -
tevellit kargaşalıktan istifade ederek 
kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Yapılan araştırmalardan sonra tek • 
rar ele geçirilmiş olan Ciuci, İtalyan 
mektebi müdürüne ait olan Giuglia 
villasına iltica etmiş idi. 

Öğrenildiğine göre, mumaileyhin 
firarı için hazırlıklar yapılmış ve İtal
ya'ya gidecek bir tayyarede kendisi i
çin bir yer tutulmuş idi. 

. 
ltalyan futbolcuları Romen 

takımını yendiler 
Bükreş, 12 a.a. - 45.000 kişilik bir 

seyirci kütlesi muvacehesinde italyan 
futbol takımı sıfıra karşı bir aayı ile 
Romanya takımını mağlup etmiştir. 

Gol, birinci haftamda yapılmış ve 
beraberliği temin için romanyalıların 
sarfetmiş oldukları bütün gayretler 
boşa gitmiştir. 

Habeı ~etelerine esir düşen 

İtalyan subayı kurtuldu 
Ücretli, maaılı bütün i.mme it - O "' k ld ( 

lerine girmekte ya mesleki tahsilin agO Q iri an Roma, 12 a .a. Öğrenildiğine göre 
yahut da bir ehliyet imtihanının 28 mayısta Habeşistan'da Goeam mın-
easaa olması muhakk:ık çok fayda- hapisane müdürü takasında bir çeteye karşı askeri bir 
lı bir tedbirdir. Terfi için muayyen hareket icra edilmiştir. 
bir hizmet devreainin geçirilmesi Buenaviata - Colorad, 12 a.a. - Bu- Bu çete, dört italyan subayını esir 
ıüpheaiz lüzumlu bir şeydir. Ancak enavi~t~ is.~ahhanes.i ~evk~f~~r~.ndan etmiş idi. Bir müfreze, çetenin tahas
bu devre içinde memurun liyakat beş kış~: ~ue~sese~n dırektorunu. kal- sun etmiş olduğu Belesa'ya gitmiştir. 
ve kabiliyeti tebarüz etmit olur. d.~r~~ .go.turmuşlerdır .. Bu eşhas, dırekt- Bir çok tayyareler, müfrezeden evel 
Bu müddetin bira z daha kısa ve t oru ıslah.haneye 4 kılomet~c me~af~ • hareket etmişler ve habe§lilere mitral
her tah.ail derecesi İçin farklı veya de bırakmışlar ve Colorado ya gıtmış- yöz ateşi açmışlardır. 
müaavi olması münakaıa edilebilir, !erdir. Direktör. verdiği izahattan mü- İt 
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Baremlerin ,ahadetnameye lü- disini bıçakla tehdit etmiı olduklarını 
zumundan fazla kıymet verdiğin· söylemiştir. Direktörünü tehlikede Arnavutluktaki İngiliz el~isi 
den bahsedilmi§tir. Filhakika ıaha- gören gardiyan, anahtarlarını ve ru -
detname her 9eyi temin etmez. velverini mahpuslara vermek mecbu -
Ancak namzette aranan asgari bil- riyetinde kalmıştır. 

gi s~viyeaini ne ile ölçeceğiz?. Me- --------------
munm mesleğe girdikten aonra 
ilerlemesi artık §ahadetnameye de· 
ğil, işinde gösterdiği zeka ve gay
rete bağlıdır. Baremdeki kıdem e
sası, atıl dahi geçse muayyen bir 
devre sonunda mutlaka terfii de 
icap ettirmeınektedir. Bunda da 
ıart gene ehliyet ve iffettir. Kıdem 
nihayet bu ıartların tezahürüne 
imkan verici asgari bir devredir. 
Bu tezahür görülmedikçe zaman ne 
kadar geçerse geçsin terfi mümkün 
değildir. Yalnız kıdemin terfie esas 
olması barem prensiplerinin dı§ın· 
dadrr. 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
müzakerelerinde hatipler barem 
kanunlarının daha birçok hususi-

ifpatın alakadar edebileceği herkese 
"Vesika şöyle yazılmıştı: ltiraflar. 

Mühim. Müstacel. Lütfen neşrediniz. 
"Sonra, şu cümle: masum bir kim -

senin şüphe altında kalması endişe -
siyle ben ihtiyari olarak bu kağıtla 
"Mavi su" namı altında tamlmış olan 
meşhur elması çalan ben ve yalnız ben 
olduğumu bildiririm." 

Lavrens yerinden hoplıyarak: 
- Ne 1 diye haykırdı. Ne 1 Ne diyor

sunuz, Bojole? 
- Ha 1 Ha 1 Azizim Corc. İngilizle

re has kayıtsızlığınız ne oldu? Pek 
heyecandasınız 1 Artık esnemiyorsu -
nuz, sanırım. 

Lavrens: 
- Fakat bu Leydi Brandon'un el -

masıdır, diye kekeledi. 
"Bana masal anlatıyorsunuz, Bojo -

le: sanki bu da tuhaflıkmış gibi 1 
- Dostum size sadece kağıt üzerin

de yazılı olanı ezberden okuyorum. 
Valizimi yanıma alınca bu kağıdı size 
okutacağım. 

- Aman yarabbi 1 Leydi Brandon !. 
"Mavi su"yun çalındığını ve hırsızın 
yabancılar lejyonuna mı iltica ettiğini 
iddia edeceksiniz? 

Lavrens bunu söylerken arka üstü 
uzandı. 

Bojole müstehzi bir tavırla: 
- Hiç bir iddiam yok, dedi, sadece 

pek canınızı sıkmış olan hikayeme de
vam ediyorum. 

Lavrens bir hamlede doğruldu. 
Bojole, kapalı, soğukkanlı ve hatta 

asık suratlı dostunu hiç bir zaman bu 

yetlerine temas etliler. Onun az 
maaılılara verdiği nisbi refah ifade 
edilmekle beraber çok çocuklu aile
lere yardımı olmadığından ve bazı 
müstesna zekalara süratle inki§af 
im.kanı vermediğinden de bahso
lundu. Çarşamba günü maddeler 
Üzerinde yapılacak müzakerelerin, 
barem kanunlarının daha mükem
mel olmasına yardım edeceği anla
tılmaktadır. Büyiik Millet Meclisin
deki bu geni§ alakanın, barem ka
nunlarının tatbikini kolaylaştıraca -
cağı, birçok faydaları araaında za
ruri olarak kalan bazı mahzurları 
da hafifleteceği şüphesizdir. 

Kemal ONAL 

derece heyecan içinde görmemişti. 
- Anlamıyorum. Kavrayamıyo -

rum ... Leydi Brandon'un elması, bi -
zim Leydi Brandon'un ... Ara sıra hay
ranlıkla seyretmek müsaadesini ko
pardığımız elmas çalınmış ha... Onu 
siz buldunuz demek? 

- Ben bir şey bulmuş değilim, dos
tum; sadece bir ölünün avucunda bu
ruşmuş, kana bulanmış bir kağıt par
çası buldum. 

- Ve bu kağıtta Leydi Brandon'un 
adı yazılıydı demek? Bu inanılmıya • 
cak bir şey, dostum.. Sahranın orta -
sında ... Bunu siz bulasınız? 

- Evet tam dediğiniz gibi. Bu kana 
bulanmış kağıdı okurken benim de na
sıl hayretlere düşmüş olduğumu belki 
şimdi anlıyorsunuzdur. Bununla be -
raber hayretim sizin şimdi gösterdiği
niz şaşkınlık derecesinde olmadı. Bi • 
ribiri üstüne yığılmış bunca esrar -
dan sonra, artık hiç bir §ey beni şaşır
tamazdı. 

Lavrens yerine oturarak: 
- Devam edin, diye haykırdı. Size 

karşt takındığım tavırlardan dolayı 
özür dilerim. Yalvarırım size, bana 
hepsini anlatın, Sonra da gidip Leydi 
Brandon'u bulalım .. Mavi Su çalınmış 
ha ... 

Lavrens şimdi son derece heyecan 
ve merak içindeydi. 

- Anlatacağım, dostum, çünkü ka
ğıdı imzalı yan ... Bilin bakalım kimdi? 

Ve öne doğru eğilerek, dizleri dos
tunun dizlerine dokunarak, gözleri 
muhatabının yarı kapanmış gözlerin • 

baı konsolos olacak 
Londra, 12 a.a. - B. Butler, avam 

kamarasında beyanatta bulunarak i
talyan hükümetinin Arnavutluk hari· 
ciye nezaretini feshetmeğe karar 
verdiğini ve bu sebepten dolayı Arna
vutluktaki yabancı memleket mümes
sillerinin diplomatik vazife görmekte 
devam edemiyeceğini bildirmiş ve İn
gilterenin Arnavutluktaki mümessili
nin elçi unvanını muhafaza etmiyece
ğini fakat başkonsolos sıfatiyle orad 
kalacağını ilave etmiştir. 

Amerika elçilik memurlarını 
geri çekti 

Vaşington. 12 a.a. - Hariciye nazı
rı Tiranadaki Amerika elçisiyle elçi • 
lik memurlarının geri alındığını teb • 
liğ etmiştir. 

s 
de, ağır ağır şu kelimeleri telHfuz et• 
ti: 

- Maykıl Cest. 
Lavrens yerinden hopladı, ve iti

matsız bir nazarla bakarak: 
- Maykıl Cest mi? dedi. Mücevhe· 

ri çalan ve sonra yabancılar lejyonu • 
na kaçan adamın Leydi Brandon'un 
yeğeni olduğunu mu söylüyorsunuz? 
"Güzel Cest"? Kendini arkaya hıra • 
karak: hadi, bu kadarı yeter, dedi. 

- Size bildirece:k ba~ka bir şeyim 
yok, dostum; kağıdın altında Maykıl 
Cest imzası vardı, hepsi bundan iba • 
ret. Daha fazlasını bilmiyorum. 
- Başı açık adam yoksa o muydu? Ha 

di canım benimle e~leniyorsunuz. 
- Sizinle eğlenmiyorum. O adamın 

kim olduğunu bilmiyorum. Eskiden, 
senelerce evel Brandon - Abbas'tan iki 
üç çocuk ve iki güzel kızcağız tanı • 
mıştım. Açık başlı adam hakikaten bu 
çocuklardan biri olabilirdi. Evet, bah· 
si geçen askerin kağıttaki beyanatı 

yapmış olan adam olduğunu ispat e • 
decek hiç bir delil yoktur. Orada öl .. 
müş olan diğer askerlerden biri de pek 
ata olabilirdi. Küçük zabite gelince, 
her halde Maykıl Cest o olmamalıydı; 
küçük zabit kırk kırk beş yaşlarında 
bir adamdı, ve size söylediğim gibi, 
hiç de ingilize benzer tarafı yoktu. 

Lavrens: 
- Maykıl bugün a§<lğl yukarı yir -

mi yaşında olacaktı, dedi. Yeğenlerin 
ağabeyisi idi ... Fakat hayır, dostum, 
Ceatlcr hıraızlık etmiş olamazlar ... 

(Sonu var) 



İktisadi bahisler 

Türk - İngiliz ticari 
münasebetlerinin 
inkisafı lüzumu _, 

H.A. KUYUCAK 

İngiltere ile yaptığımız son siyasi meleri lazım gelecektir. Rabian Al -
anlaşmanın türk - ingiliz ticaretinde- manya'nın harici ticaretimizideki his· 
ki gevşekliğe tekrar dikkati çekeceği sesi % 45 ile %50 arasında olduğu hal. 
muhakkaktır. Çünkü zihniyet ve gö - de bu memleketin harici ticaretindeki 
rüş birliğinin iktısadi münasebetler ü hissemiz% 1.67 ile% 2.81 arasındadır. 
zerinde müessir olduğu ne derecede Yani her hangi bir sebeple, esasen 
doğru ise iktisadi münasebetlerin mil- merkezi bir idareye tabi oları /\ lmanya 
Jetler arasında rabıta ve dostluk do - piyasasının kapanması hı:r .... "' -.,le· 
ğurduğu ve mevcut dostlukları takvi - ket ekonomisi üzerindr s 11is
ye ettiği de o derecede doğrudur. Bi • petler dahilinde tesir h.ra t-..ı- '·tir. 
naenaleyh. bilhassa son senelerde, çok Bu vaziyet karşısında bizi Ti"' ·~-- f • 
geriliyen türk - ingiliz ticaretinin in· mızdan alınacak tedbirler oldugıı • i • J 
kişafı çarelerini araştırmak bugün her bi. ticaret siyasetlerindeki serr>esuye 
iki taraf için de Jüzumlu olmuştur. rağmen. İngilizlerin de alabileceği ted-
Doğrudan doğruya alakalı tüccar birler vardır ve işin en iyi sureti halli 

bakımından tetkik ettiğimiz zaman alelade bir ticaret anlaşması müzake
mesele gayet basittir: İngiliz ithalat • resi değil belki iki taraf mütehassıs • 
cıları türk mallarının pahah olduğun- !arının tamamiyle objektif ve müşte • 
dan bahsediyor ve bu sebeple ithalat rek bir etüt yapmalarıdır. Bu suretle 
yapamadıklarını söylüyorlar. İngiliz alınabilecek tedbirler hakkında hükü
ihracatçıları ise İngiliz klirigindeki metler ve iş adamları tenvir edilmiş o
blokajdan dolayı paralarını almak i • lur. 
çin uzun bir müddet beklemek mecbu-

ULUS 

Türk - Bulgar hududunda 
gümrük binası ·inşaatı 

Asfa lt yol i nşaat. devam ediyor 

Türk - Bulgar hududunda Kapıkule mevkii 

Edirne (H ususi) - Türk - bulgar hududunda Kapıkule m~v . 
kiinde yeni ve modern bir gümrük binası yapılacağım evelce bil
dirmİ§tİm. Bu binanın inşaatına yakında başlanacaktır. Bu bina 
yapıldıktan sonra memleketimize balkan yoliyle ve otobüsle gel
mekte olan turistlerin e§yaları iki defa muayene olmaktan kurlu· 

riyetinde olduklarını ve bu sebeple ya 
Türkiye'ye hiç satmamak veya bu 
bekleme müddetindeki zararlarını 

karşılıyacak kadar fiyatları yükselt • 
rrtek zaruretini duyduklarını ve fiyat
ları yükseltince de Türkiye'de alıcı 

bulamadıjlarını ileri sürüyorlar. Esa
sen, eski blokajdan temizlenmesi mak
sadiyle geçen seneki müzeyyel anlaş
ma ne lıı_ "»•re'den yapılacak ithalat 

Kırşehir elektriğe kavuştu 
1 

alcak ve bu binada otomobil ile 
seyahat edenlerin e~yaları iki 
memleket gümrük memurlarının 
müşterek muayenesine tabi tutu· 
lacaktır. Turistler için bunun bü
yük bir kolaylık olacağı §Üphe -
sizdir. 

kontenjan• •oi bulunuyor. 
Bizim tan.ıra gelince ihracatçıları · 

ınız, pek tabididir ki, en yüksek fiyat 
buldukları memleketlere satıyorlar 
Bilhassa bazı ihracat mallarımız için 
Almanya'nın verdiği fiyatlar serbest 
piyasa fiyatlarından çok yüksektir ve 
binaenaleyh, muayyen bazı mallar 
müstesna, asıl ihracatımız merkezi 
Avrupa'ya teveccüh eylemektedir. 

fthatatcılar ise İngi' re'den mal 
almak isteseler bile tec e müşküla -
tından ve bazı ingiliz il catçılarının, 

kendi bakımlarından h<' i haklı ola -
rak koyduğu şartlardaı !olayı daima 
buna muvaffak olamıyo r. 

"Madam ki, denilcbil muayyen bir 
piyasaya satmak, bu p sadan almak 
bizim için daha karlıdı o halde İn -
giltere ile ticaretin ink fı için gay -
ret sarfetmeğe lüzum ktur. Tabii 
şerait imkan verdiği zaman bu kendi 
kendine basıl olur." 
Eğer bugünkü dünya t <.:aretinin in· 

kişafı tamamiyle tabii a idi bu söz Kırşehir, (Husu-
doğru olurdu. Fakat bi aç seneden si) - Son dört se
heri devam eden siyasi va ne dere • ne içinde ehemi
cede gayri tabii ise um mi siyasette yetli imar eserle -
vasıta olarak kullanılan cari ve mali 
politika da o derecede g ri tabiidir. 
Bu gayri tabiiliği anlar için de şu 
rakamlar kafidir: az ço tabii sayıla
bilecek olan 1930 senes nde ihracatı • 
mızın %13.10 u Almany ra ve l'1t 8.93 
U İngiltere'ye gitmekt idi. 1938 de 
Almnnya'ya yapılan ihr. c t umum ih
racatımızın %42.92 sine vardığı halde 
1ngiltere'nin ihracatımı aki hissesi 
~3.41 e düşmüş, ithalat o<ımından i
se İngiltere hissesinin 1 O a nispetle 
avni kalmasına mukabil manya'daki 
% 18.56 dan mr- 46.98 e çık 

Bu vaziyet tabii sartl.. husule ge-
tirdiği bir değişiklik de ıl hedefi mu· 
avycn bir harici ticaret r asetinin ne· 
ticesidir. 

n "Econo
muhabiri 

tupta Tür· 
satabilmesi 
ürmesi ta • 
r demokrat 
yasi işbirli
ari münase-
·k için, ser -
yüksek fi -

rine sahne olan 
Kırşehir nihayet e
lektriğe de kavuş -
muş bulunuyor. 19 
mayıs bayramında 

açılma töreni biz -
zat Nafia Vekili
miz General Ali 

Fuat Cebesoy tara· 
fından yapılan e -
lektrik santralı do
layısiyle Kırşehir 
büytik bir bayram 
yaptı. Gönderdi -
ğim resimler, Na
fıa Vekilimizin kar 
ılanışını, şehirde 

bir bayram havası 

yaratan tören gü -
nü sokaklara dö -
killen halkı, ve e-
lektrik tesisatın • 
dan bir tevzi mer -
kezini göstermek • 
tedir. t 

Ayni meseleye temas 
mist" gazetesinin lstan 
gazetesine yazdığı bir n 
kiye'den, 1ngiltere'ye n 
için, dahili fiyatlarını 
lep edilemiyeceğinl ve 
devletler bu memleketl 
ği yapmak istiyorlarsa 
betlerini de kuvetlendiı 
best piyasa fiyatlarınd 
yatlarla dahi olsa mal a 
ye ediyor ve aradaki fa 
miktra baliğ olmıyaca 
için de Almanya'yı mi 
tığı bir hesaba göre T 
ci ticaretinin yarısına 
nı elinde tutmak için 
nede ancak 8 milyon k 
harcadığını iddia ediy 

alarmı tavsi
n pek büyük 
ı göstermek Sıvas - Erzurum hatflnda ~ah~malar 
veriyor: yap
dye'nin hari
ın bir kısmı -

Bu hesapların ne ka r doğru oldu
ğunu sathi bir tetkikle .. spit edeme -
yiz. Yalnız nıalfım olar ır kaç mühim 
nokta \ardır : cveıa. 1r. !tere ile Tiır· 
kiye arasında göruş vı ihniyet birli
ği olduğundan si} asi anlaşma ya -
pılmıştır. Saniyen: es n siyasi mü • 
nasebe•Jeri dostane ceı an eden bu i
k memleket arasında a geçen sene 
yapılan 16 milyon ster glik bir kre
di anlasması mevcut ve tikbalde baş· 
ka kredilerin temini mümkün ve 
m.ıhtemeldir. Salisen ..,.iltere ile o- ı 
lan ticaretimiz ve bilh· a bu memle • 
kete ihracatımız azalm ktadır. Halbu-

ki ingiliz kliring hesabında s?n hafta. 
11,370,000 liraya baliğ olan hır blokaJ 
mevcut olduğu gibi kredıler kullanıl· / 
dıkça bunların taksitlerinin de öden • 

Sıvas • Erzu rum hattındaki çalı§malar harar etle d evam e tmekte· 
dir. Yukarıdaki resim, Sam sa böl gesi civarında ray döıeme çalıımalan· 

nı göstermektedir . Burada itlerin çoğu m akineler vasıtasiyle yapılmak

tadır. 

Asfalt yol 
Lüleburgazdanberi olan asfalt kıs

mın inşası her gün biraz daha ilerle
mektedir. Lüleburgaz'la Babaeski a
rasındaki kısım tamamlanmak üzere -
dir. Ayrıca Edirne - Kapıkule (Bul -
gar hududu) arasındaki 8 kilometre -
lik kısmın da inşasına bugü.ılerde baş 
lanacak ve önümüzdeki sene yol ta -
mamen bitmiş olacaktır. 
Öğrendiğime göre Bulgaristanla 

Yugoslavya da o zamana kadar top -
raklarında noksan olan kısımları ta· 
mamlıyacak ve böylelikle Londra • 
İstanbul yolu kolaylıkla seyahate el
verisli bir hale gelecektir. 

Eskişehir'de halka 
fi <Jan Cla ğıtıldı 

Eskişehir (Hususi) - Vilayette 
son seneler zarfında bağcılığa ve mey 
veciliğe, fidancılığa çok ehemiyet ve
rilmektedir. Hükümetin tevziatından 
başka muhtelif vilfıyetlerdeki hususi 
ve resmi fidanlıklardan da binlerce 
fidan celbedilmiştir. 

Bu sene (19.164) Akasya, (28.760) 
Gladiçya, (S.281) elma, (4.310) erik 
(4.559) zerdali, (4.576) kayısı, (3.639) 
vişne, (1.385) İdris, (322) armut, 
(590) Aylantüs, (14.010) kavak, 
( 1.674.400) yerli köklü asma fidanı, 
(40.000) Amerika asma fidanı, (19) 
kiraz. (15.500) dut ve (1.381) Safura 
fidanı ki ceman yekun ( 1.817.632) 
muhtelif cins meyvalı ve meyvası fi. 
danla bağ fidanı tevzi olunmuştur. 
Ayrıca bu sene Ziraat Vekaleti vi-

1 

layetteki eğitmenlere (174) aşı çakısı, 
(174) budama makası, (6) orak maki
nesi (12.500) kilo tohumluk buğday, 
(25) kilo muhtelif bahçe tohumu ve 
saire tevzi etmiştir. 

Mersin istasyon 
binası yapıhyor 

Mersin (Hususi) - Belediye reisi
miz Ankara'da yaptığı temaslardan 
sonra şehrimize dönmtiştür. Münaka -
lat vekaletiyle yapılan temaslar neti -
cesinde şehrimiz istasyon binasının ve 
istasyon meydanının bu sene yapılma
sı kararlaşmıştır. Elektrik şirketinin 
bazı hisselerinin de satın alınması ka
rarlaşmıştır. 

Bir çocuk salıncak 

ipi ile boğuldu 
İzmir (Hususi) - Çamlıköyünde i

ki yaşında bir yavru, annesinin salın
cağa bağladığı bir iple uyku esnasın • 
da boğulmuştur. Annesi uykudan u • 
yanınca yavrusunu ölü bulmuştur. İh
malci anne hakkında tahkikata baş • 
lanmıştır. 

Bir mutatabbip 
bir adamı öldürdü 

Diyarbakır (Hususi) - Kaşıkbudak 

mahallesinde oturan Şükrü adında bir 
cerrah boğazından hasta olan 65 ya • 
şında Mehmet adında bir adamı ame
liyat yapmış ve zavallı adamın ölü -
müne sebebiyet vermi tir. Mutatabbip 
tevkif edilmiş, hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 
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Eski pazar nahiyesinde 
50 bin liralık ilk okul 

Çankırı (Hususi) - Eski Pazar na-ı-
hiyesinde i~i yıı eve1. inşasına baş1a-1 Trakya'da yeni eserler 
nan yatılı ılk okul bınasının yapısı . 
tamamlanmış ve törenle açılmıştır. Edirne, (Hususi) - Trakya şehır 
Eskipazarlıların gayretleriyle vücu - ve kasabalarında imar hareketleri gün 
da gelen ve 50 bin lira değerinde olan den güne artmaktadır. Haritaları.nı 
bu binanın açılış töreni nahiyede bü- bitirmiş olan Çorlu, Babaeski ve Vı • 
yük bir bayram havası yarattı. Cüm- ze imar planları ve Çorlunun su ve e • 
huriyet yıllarına gelinciye kadar lektrik işleri bugünlerde Dahiliye ve· 
mektep ve muallim yüzü görmiyen kaleti tarafından eksiltmeye çıkına~ 
halk haklı bir gurur ve sevinç içinde üzeredir. Vekalet imar işleri müdilrll 
törene koşmuştu. Halit Ziya Türkkan ile su mütehassı· 

Bu binanın inşasına hususi idare sı bu işler üzerinde çalışmaktadırlar. 
2300 lira yarchmda bulunmuştur. Na- Babaeski halkevi en çok iki aya ka 
hiyenin 48 köyü bu kültür yuvası i- dar bitmiş olacaktır. Elektrik şebeke· 
çin feragatle çalışıp çabalamıştı. Ken- si ve ı1antral binası yaptırılmaktadır. 
di alınterlerinin büyük bir kültür yu- Lüleburgaz Turist oteli, sinema ve ga 
vası haline geldiğini gören halk sa - zino binalarının üst katı bitmiş, bina 
mimi bir bayram yapmıştır. - Kadri çatıya alınmıştır. Cümhuriyet hayra· 
Korman. mında hepsi birden açılacaktır. 

- ' 

Adana halkevinin köy .,ezileri 

Yukarda köylü ders dinliyor, aşağıda temsil veren gençler 

Adana, (Hususi) - Adana llalkevi 
köycülük kolu temsil kolunun da iş

tirakiyle tamamen Eti türkleriyle mes 
kun bulunan "Hıdırlı" köyüne biiyük 
bir gezi yaptı. Dokuz komite üyeleri
nin ekserisinin, birçok doktorların, 
Maarif Müdürünün, parti idare ami
rinin, kız sanat enstitüsü, ilk, orta ve 
lise mektepleri muallimlerinin de iş· 
tirak ettiği bu gezi Hıdırlılar üzerin-

de silinmez tesirler bıraktı. Köylüye 
temsil kolu amatörleri tarafından "is· 
tikıat" piyesi oynandı, Halkevleri "~ 
rejim hakkında konferans veriJdı· 
llalkevi bandosu çeşitli parçalar çal· 
dı. 

Çok samimi hasbihallerle telkin e· 
dilen fikirlerin, tenbihlerin halkt9 

husule getirdiği alaka çok memnuni • 
yet verici idi. 

Samsunda eğitmen kursu 

Kursun 
muhitte 

açılışı bütün 
sevinç uyandırdı 

Eğitmen kursunda bir toplantı 

Samsun (Hususi) - Samsun bölge- Hummalı bir çalışma ve göğüs kabile· 
si de bir eğitmen kursuna kavuştu. tıcı bir intizam göze çarpmaktadır·bıl 
Bu hadise bütün muhitte büyük bir Cümhuriyet maarifçiliğimizin d'" 
sevinçle karşılandı. Kurs, Havza ka- güzel eserleri karşısında köylüler bİ" 
zasına bağlı olan Kamlık'ta açıldı. rin bir sevinç duymakta ve adeta , 
Burası tabiatin bütün cömertliklerine rer bayram günü yaşamaktadırlar 
ve güzelliklerine bol bir şekilde ma- Vedat Ürfi Bengü. 
liktir. Kamlık'ta eskiden bir hayir sa
hibi tarafından inşasına başlanan fa. 
kat yarım kalan mektep binası vila -
yet tarafından tadil ve ıslah edilmiş, 
eğitmen kursu olmağa müsait mükem
mel bir hale konmuştur. Vali bu işle 
çok yakından meşgul olmuş, birçok 
defalar Kamlık'a giderek direktifler 
vermiştir. 

Eğitmen kursunun açılması "Kam -
lık''ta pek tabii olarak yeni bir hayat 
uyandırmı , köyün çehresini değişti· 
rivermiştir. Samsun, Tokat ve Amas
ya vilayetlerinden gelen eğitmen nam 
zetleri kur:;lara devam etmektedirler. 

Erbaada sünnet düğiinii (', 
Erbaa, (Hususi) - K· · .• ıay ve .ııı11 

cuk Esirgeme kurumları tarafın e< 
Destek nahiyesinde neşeli bir .siıtl~ı 
düğünü yapılmış fekir ve kırnSw 

çocuklar sevindirilmiştir. 

I ğdır' da elektrik 
efl 

Iğdır (Hususi) - Kazamııın .1, 
mühim bir ihtiyacı daha tatmin e?1

9
v 

mek üzeredir. Şehrin elektrik tesı5 e• 
işi 83 bin liraya müteahhide ihale r' 
dilmiştir. Iğdır kısa bir zaman sotı 
e lektriğe kavuşacaktır. 
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Meclis baremi görtişmeğe başladı 
• (Başı ı inci sayfada) 

§ınln ölüm cezasına çarptırılması hak
~ındaki Başvekalet tezkereleri ve ad -
lıye encümeni mazbatalarının okun -
nıasına başlandı. Bu münasebetle ge -
neral Kazım Karabekir (İstanbul) söz 
aldı. Bu gibi ahvalde adliye makamla
rının ölüm cezası vermiş olmasının 

kafi bir tedbir olmadığını. diğer veka -
letlerin ve bilhassa maarif vekaletinin 
bu katil hadiselerinin azaltılması için 
?e gibi tedbirler aldığını öğrenmek 
lStedi, 

Maarif Vekilimizin izahatı 

Bunun üzerine kürsüye gelen Ma
arif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel 
§u izahatı verdi: 
. "- Arkadaşlar; ben hukukçu deği

lını. Fakat içimizde bu ilimle meşgul 
olan birçok arkadaşlar vardır. Katil 
denilen fiil mutlaka kültürsüzlükten 
veya terbi ye farkından mıdır? Ma
lfınıdur ki bunun bin bir türlü sebebi 
vardır; bize taalluk eden kısmını eli
nıizden geldiği kadar yapmaktayız. 
Bunun haricinde tedbir almak zaten 
bizim kudretimiz dışındadır. Biz mu
tat şekilde talebenin terbiyesi için 
Çocuklarımızın inzıbat bakımından, 
ahlak bakımından yetiştirilmesi için 
tnümkün olan tedbirleri alıyoruz. 
l3unun haricinde katil olmamaları için 
tedbir almağa imkan görmüyorum.,. 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) 
da katlin bazı ruhi ve ıstırari amille
ri olabileceğini, daha birçok tesirler 
bulunduğunu, meclisin bu husustaki 
Vazifesinin ana yasamızla tayin edil -
tniş olduğunu anlattı . 

b 
Reye konan üç ölüm mazbatası ka -

ul edildi. 

dilemiyeceğini söyledi. 
Encümen namına madde geri isten

di, verildi. 

Barem kanunu 
Devlet memurları aylıklarının tev -

hit ve teadülüne dair olan kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bazı maddelerin eklenmesi hakkındaki 
layiha üzerinde mepuslarımız uzun 
mutalealar serdettiler, bütçe encümeni 
reis vekili B. Faik Baysal (Kayse -
ri) de layihayı müdafaa etti. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerin -
de konuşmaya başlamadan önce bazı 
mebuslar : 

- Encümen hazırladığı layihayı an 
!atsın, müdafaa etsin, bizi tatmin et -
sin ondan sonra müzakeresine başlıya
lım dediler. Bunun uzerine kürsüye 
gelen B . Faik Baysal dedi ki: 
"- Bu layihanın tanzimindeki esas

ları ve tadil sebeplerini izah etmeden 
evel, müsaade buyurursanız, istatisti -
ki bazı malCımat arzedeyim. Eski ka -
nunun tadili saiki de bu olmak itiba -
riyle bu rakamların mütaleasında fay
da görmekteyim : 

1938-39 senelerinde vekaletlerin ma
aş ve ücret tahsisatı şu manzarayı ar
zediyordu : 

42.474.000 lira sivil memurların ma -
asları, 13.254.000 lira D cetvelindeki 
~üstahrlemini daime ücretleri,6947000 
lira E cetvelindeki müstahdemin üc -
retleri, 1.600-000 lira muvakkat tazmi
nat - ki ceman 64.275.000 liradır. 

Bu, münhasıran sivil teşkilatına a -
ittir. Yalnız 32 senesiyle yapacağımız 
mukayeseyi tamamlamak için 32 sene
sinden sonra mülhak bir pütçeye bağ
lı olan orman umum müdürlüğü 

Ticaret anlaımaları bütçesini de bugünkü rakama katmak 
Bund T .. k' t .

1 
lazım geliyor. Bununla 66 milyon 100 an sonra ur ıye - ngı tere . . . 

tnüzey 1 t' ki . 1 hın lıra olmaktadır. 1932 senesınde ye ıcaret ve erıng an aşma . . . .. 
•ına merbut mektuplardan klering yanı baremk~a~~lnunuk~l~at3blık8ı0n0d0e0n0 uı·ç 
rtıürak'b' G , h ' b 

1 
sene sonra ı sıvı teş ı at . . ı-

ı ı regory ye ıta en yazı an . . d (D l' d k. 
tnektu 1 T" k .. . d k ' ra, 6 mılyon lıra a ) cetve ın e ı 

p arın ur çe tercumesın e ı .. hd · .. 1 • 2 · ı 200 "hus • h . . ~· . . . musta emın ucret erı, mı yon 
,, ~sı esaba geçırılecegı,. ıbaresının b' r d (E) t r d k' müstah -
geçırilemiyeceği" şeklinde düzeltil - dm lıra .. a tl .ede ve ıkn 1~ ı39 715 000 

ltıesi h kk d k' k A . . em er ucre erı e ye l u . . 
1'\irk· a 111 a ı a.nun layıhasıyle, liradır. Şu vaziyete göre 1939 senesi 
bun ıye _ - İsveç klerıng anlaş~as~ ve bidayetinde yani 938 senesin?eki ı:ıaa
A a baglı protokolların, Turkiye şat ve ücret fasıllarındakı tahsısat, 
~1rnan d · d'l "d t aı ya arasın a .ımza ~. ı ~n su e 932 senesine nazaran; yalnız sivil teş-

trıan mıntakaları ıle Turkıye ara - k•ıAtt .,.: 385 000 ı · alık b'ır fark oldu-
•ın..ı-k. "b d ır.: d' • ı a a ..u. • ır 

"" ı mu a e at ve te ıyatı tanzı • - .... 1 kt d ' Ya · 38 senesinde 
?be tn" d · k 1 T" ' k gu goru me e ır. nı 
ı . ute aır proto o un ve un ye - ·· tl fasıllarında müva-
ngılt • kl . maaş ve ucre er 

gl ere tıcaret ve erıng anlaşma • zenci umumiveye dahil olmak üzere 
na bağı 4 1 l' t t'ft' ~· .J d . ı numara ı ıs eye ı ıgın b kadar fark görülmektedir. Askeri 
e ıthali hakkındaki kanun layiha • t:şkilat da dahil olduğw halde bütün 

~tnın okunmasına geçildi ve bu mad • teşkilat 1939 senesinde 96.919.000 lira-
eler kabul edildi. dır. Buna mukabil 32 senesinde 

lıkeın kanununda değiıtirilmesi 55.640.000 lir~dır: Aradaki . far~: 4.~ 
· t aJJ milyon 279 bın lıradır. Yanı bugunku 
ı• enen m ae . . 

vazıyet 932 senesıne nazaran 41.279.000 
. İıı'k~n kanununun 32 inci maddesi -

~ın değiştirilmesine dair olan kanun 
ayihasının müzakeresi sırasında Zi -

"Ya Gevher Etili (Çanakkale) söz ala
ta~ Besim Atalayın riyaste takdim et
~.1§ olduğu takrire iltihak edeceğini 
'
1
°Yledi ve tadilin mahiyetini şöyle an 
attı: 
.. t t - skan kanununun bir madesini 

.adil ediyoruz. Biliyorsunuz ki bunun 
~çe~i~inde, bundan kasit türk ülkeleri 
d arı.cınde ve bilhassa Avrupa kısmın -

1 
akı ınemleketlerdc türk soyundan o-
an insanları memleketimize celp et -
~e~tir. Yani muhacir getirmek mese -
eaı ... ,, 

1 ~Undan sonra hatip bütçe müzakere 
~1 sırasında Sıhiye vekilimizin, ya -

ncı memleketlerde varını yoğunu 
latrnış olan Türkleri dahi memlekte 
tetirrnediğimiz hakkındaki beyanatı -
rıı h atırlattı ve : 

t" "- Biz bunları getiremiyoruz da 
ı::.rıc kültürünü kabul etmiş olanlar 
p kkında burada maddei kanuniye ya
' ıyoruz., dedi. Ve evela kanımıza men 
r~~ olanların memlekete gelebilmele
, 1nı temin etmemizi, ötekileri ondan 
onra düşünmemizi tavsiye etti. 

'- l<ürsiye gelen Besim Atalay, türk 
ıtanınd k an olmıyanların memlekete so-
d ulrnasından doğabilecek zararları say 
t 

1 
ve esasta türk kültüı ü taşımı yanla· 

dı~ verilecek kararlarla içimize sokul
leu. l~rı zaman bizi temsil etmiyecek -
· rını anlattı. 

bu }rtuh~elit iskan Encümeni namına 
:p khatıplere cevap veren B. Galip 
it: el haddi zatında yeni bir hüküm 
ita nrnuş olmadığını, layihanın iskan 
trı rı~nunun bir maddesinin değiştiril-
esıne m"t d . . hük" u e aır olduğunu, bu yem 

Urnden istifade ederek yurdumuza 

:eetl~cek olanların bütün tarihimiz müd 
ınce b' · lund ızımle beraber çalışmış bu -

tor) Uklarını, sonra osmanlı impara -
ları Ulu orta Avrupadan çekilince on
di ~oralarda kalmış olduğunu söyle
m· suı hakkında cereyan eden bazı 
Zi~nakaşalardan sonra gene söz alan 
})0~ ~evher Etili eğer kastedilen 
h1t·~ lar, Boşnaklarsa onların içinde 
tele~ ~ten türk kültürüne bağlı kim -
den. ~lunduğunu, ancak bu madde · 

ııtıfad d . • 
tanı e e erek daha hır çok ın -

arın y d . 
ların ur umuza gelmıye kalkacak 

ı anlattı ve bu maddenin kabul c-

lira yalnız umumi bütçede maaşat 

ve ücret fasıllarındaki tezayüdü teşkil 
ediyor. Bir noktayı da bu mukayese
de arzetmiş olayım. Memur adet itiba
riyle 938 senesinde 42.7.55 dir. 932 se· 
nesinde 41.757 idi. Bu rakamlar sivil 
teşkilata aittir. Daimi müstahdemin a 
dedi de 14.044 dür. Aralarındaki fark 
bundan ibarettir. 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) -
Memuriyet adedinin umumi yekunu 
nedir ? 

Bütçe encümeni reis vekili Faik 
Baysal (Kayseri) - Bu arzettiğim ra
kam askeri kadro hariç olmak üzere 
sivil memurların adedinin yekfınudur. 

Yeni barem kanunu bu rakamlarda 
sivil teşkilatta bir tezayüt gösterme -
miş buna mukabil takriben 150 kadar 
bir tasarruf yapmıştır . ., 

Barem kanunu tadillerinin 
takip ettiği şeyir 

Bundan sonra B. Faik Baysal 1452 
numaralı tevhit ve taadil kanununun 
yapıldığı seneden bugü,ne kadar ge -
çirmiş olduğu tadil seyrini, rakamlar 
ve vakıalar zikrederek anlatmıya baş -
!arlı. 

1934 senesinde Maliye vekaletinin 
Başvekalete bir tezkere yazarak 1931 
senesinden sonra maaşlarda beş mil -
yona yakın bir fark olduğunu bildir -
diğini söyliyen Faik Baysal o zaman 
Başvekil olan Milli Şefimizin bu tez -
kereye şu işaretleri koyarak bir ko -
misyon kurulmasını emrettiğini anlat
tı : 

1 - Barem kanununun meriyeti ta -
rihindenberi muhtelif tadillerle aldığı 
vaziyet, 

2 - Umumi ve mülhak bütçelerden 
maaş alanların umumi bareme göre va
ziyetleri, 

3 - Devlete ait banka ve müessese
lerin ve fabrikalarda çalışan ücretli -
!erin bareme nazaran vaziyetleri. 

Hatip, derhal çalışmaya başlıyan ve 
dairelerden cetveller istiyerek tetkik -
!erde bulunan komisyonun mesaisiyle 
haremde yapılan tadilatın 4.5 milyon 
lira kadar bir tasarruf temin etmiş 

olduğunu, bütçeler yapılırken maaşat 
fasılalarında görülen tezayütlere teş -
kilat kanunlarının sık sık değişmesi -
nin sebep olduğunun anlaşıldığını, ve 
o z;aı;nan, beş sene zarfında hiç bir teş
kilaı kanununda esaslı tadilat yapıl -

maması lüzumuna işaret edildiğim soy 
ledi. Memurların kemiyetten çok key
fiyete ehemiyet verilerek ve ilk alı -
nışlarında çok hassas davranılarak va
zifeye alınmasının da bu husustaki mü 
him rolünü tebarüz ettirdi ve dedi ki : 

- Komisyon barem kanunu üzerin
de yapılmasını hissettiği tadilatın bir 
projesini yaparak Başvekalete arzet
miş oluyor. Bu proje bütün vekalet -
!erce tetkik edildikten sonra komisyo 
nun düşündüğü ve işaret ettiği mev
zular; kısmen de bazı hususlarda tadi
lat yapılmak suretiyle heyeti aliye -
nizin elinde bulunan şimdiki layiha 
büyük meclise 1935 senesi sonlarına 
doğru gelmiş oluyor ... 

Barem kanunu niçin 
d eğiıtiriliyor? 

B. Faik Baysal, Barem kanununun 
tadilini icabettiren sebepleri de ez -
cümle şu sözlerle ifade etti: 
"- Bu layihada yapılan tadille-r 

başlıca şu esaslara istinat etmektedir. 
Bu hususta hükümetin yaptığı teklife 
bütçe encümeni dahi iştirak etmiştir. 
Maaşlı memurların 19 dereceden 15 
dereceye indirilmesi esasını teklif et
miştir. Filhakika 10 liradan 25 liraya 
kadar maaşlı memuriyetlerde 8 derece 
görülmektedir. 1452 numaralı kanun 
bu iki had arasında 10, 12, 14, 16, 17.5, 
20, 22, 25 olmak üzere 8 derece kabul 
etmiş bulunuyor. Her derece arasın -
daki fark 2.2.5 ve nihayet 3 liradan i
barettir. Bıı dereceler en ziyade tah
sili alisi olmıyanlar içindir. Tahsili 
alisi olanlar için barem kanununun 
tayin ettiği dereceler daha yüksek ol
ması itibariyle tahsili olmıyan küçük 
memurların derecelerine aittir. Her 
üç senede bir yapılacak terfilerde iki 
üç lira gibi bir fark vermek gayesi
ni istihdaf ediyor. Bu fark, memurla
rı vazifelerine bağlamak ve başka da
irelerde istikbal aramak noktasından 

faydalı değil, bilakis zararlı netice -
!er tevlit etmek itibariyle hiç olmazsa 
her terfi mi.iddetinde 5 lira derecesin
de bir zam esası kabul etmek suretiy
le aradaki dereceleri kaldırmış olu -
yor. Buna mukabil yine umumi esas
lara binaen ve bilhassa bu yeni layiha 
askeri ve sivil bütün devlet müessese
lerindeki memur ve müstahdemleri 
nazarı itibare almak ve bunların heye
ti umumiyesinin gerek girişl erinde 
ve gerek terfilerinde tamamen muva
zi bir esas kabul etmek itibariyle, 
yüksek tahsili olmıyan memurların 4 
senede bir, yüksek tahsili olan me • 
murların da 3 senede bir terfileri esa-
sını kabul etmiş oluyor. Bu, öyle bir 
neticeyi ifade eder ki, küçük memur
lara daha ziyade himayekardır. Çün
kü üç senede bir terfi edecek ve se -
kiz dereceyi nihayet 20 senede veya 
20 seneyi mütecaviz bir zamanda ala
bilmek imkanını bulan memurlar bu
nunla daha kısa bir zamanda terfi et-

lerden fayda mülahaza etmekteyiz. 
Ve bunda bir zaruret de görmekteyiz. 
Tatbikattan aldığımız neticeler bu
nun bir an evel tahakkuk etmesi lüzu
munu göstermektedir. Yüksek heye -
tin mallımudur ki herhangi bir mesle
ğin nazariyatı o mesleğin tatbikatın -
da müsbet neticeler elde etmeğe kafi 
değildir. Bu nazariyatı bilmekle bera
ber o mesleğin birinci kademesinden 
başlıyarak işlerin esaslarına bağlı ve 
ilişikli olan bütün safhaları, basa
makları sıra ile geçmek ve ondan son
ra o meslekin başında vazife almak 
muvaffakiyetin birinci amil ve şartla
rındandır. Bunun temin ettiği fayda 
yalnız devlet bakımından, hükümet 
bakımından değildir. Aynı zamanda 
vatandaşların işlerinin süratle tanzim 
ve çıkarılması, işlerin sürüncemede 
bırakılmaması bakımından çok fayda
lı ve lüzumlu olduğu bir hakikat ola
rak encümenimizde mi.ıtalea edilmiş -
tir. Bu itibarla aynı esasatı nazarıiti· 
bara alan hükümct bir taraftan 1452 
numaralı kanunun kabul ettiği iki ve· 
ya üç dereceyi birden terfi esasına 
nihayet vererek her derecede bulunan 
memurun muayyen müddetten son -
ra ancak bir mafevk dereceye 
çıkması esasmı kabul etmiş bulunu· 
yoruz. Yalnız bazı zaruri hallerde bir 
derece mafevk maaşlı ıist derece gene 
bu kanunun kabul ettiği bir derece 
maaşını vermek üzere veya muayyen 
derecelerden o derecelere karşılık 

gösterilmek suretiyle alt dereceden 
memur istihdamını derpiş etmiş bu· 
lunuyoruz. Bu suretle bütün memur -
lar bir dereceden diğer bir dereceye 
terfi edebilmek için muayyen müdde
tin geçmesi esasını bu Hiyihada bir e
sas olarak görmüş oluyoruz. 1452 sa -
yılı kanunun kabul ettiği iki veya üç 
derece yükseğe terfi esası vakıa bazı 
kayıt ve şartlara muallak idi ve kanu
nun bazı idari zaruretler mülahaza
siyle iki derece ve teselsiil derecesi 
takip etmiyen yerlerde üç derece e· 
sasını kabul etmişti. Tatbikatta bitta
bi kabul buyuracağınız gibi her vakit 
nazari olarak çok faydalı ve lüzumlu 
görülen kayıtların tatbikatta farklı 
neticeler verdiğini görmekteyiz. Fil -
hakika daireler bu zaruretlerin icap -
yariyle yapmakta olduğu böyle üç 
derece mafevk terfiler aynı tahsil ve 
memuriyet hayatı olan diğer memur -
!arın kafasında da verdiği misal itiba
riyle bir derece terfii kafi görme
mekte ve bu itibarla üç derece birden 
terfi edebilmek için, mesleğine aykı
rı da olsa, birtakım ücretli vazifeleri 
kabul etmeğe dahi temayül etmekte· 
dir ve bu yolda terfi aramak hemen 
hemen bütün memurların kafasıQda 

yer aldığını görüyoruz. 

Maaşlı vazifelerde bu şekilde terfi 
imkanını bulamıyan memur bu defa 
ücretli vazifelere kaçmakta oralarda 
da imkan bulamıyanlar nihayet dev -

miş oluyorlar. Encümenimiz de bükü - let müesseselerine intikal ederek tah
metin layihasındaki bu esası aynen silleri ve hayatı memuriyetleri aynı 
kabul etmiştir. olan memurların temin ettiği yüksek 

Hükümet layihasında şöyle bir e - dereceleri onların da ihraz etmelerini 
sas daha mütalea ediliyor. Memurla. araştırmak ve bu suretle memur mu
rın bulundukları vazifelerde müddet· hacereti karşısında kalındığı görül -
lerini doldurdukları halde yüksek de- müştür. İşte bu layiha bu ihtiyacı te
receye. kadroda yer olmaması, mün - min etmek ve memurların meslekleriy
hal bulunmaması dolayısiyle terfi e- le mütenasip olmıyan vazifelere inti
demiyen memurlara bir derece üst ma kal etmesine mani olmak için, bu ıa
aşı vermek esası tayihada mütalea e- yihada gerek ücretli, gerek maaşlı va
dilmiştir. zifeler aynı terfi ve aynı giriş şartla-

Bu, yalnız iki terfi müddeti aynı rına bağlamak esasını kabul etmiş bu
yerde kalmış olanlar için mütalea e - lunuyoruz. 
dilmiş oluyor. Encümenimiz de bunu 

Bundan ümit ettiğimiz fayda hiç 
faydalı gördü. Bilhassa memurları va- şüphesiz ki mesleğinde ihtisası olan 
zifelerine bağlamak ve mesleklerinde bir memurun çıkaracağı ile, mesleki
ihtısas temin etmek noktasından ve ne acemi olan birkaç memurun çıkar
esasından barem kanununda yer al- dığı iş arasında birincisinin lehine 
masını çok faydalı ve zaruri gördü. daha fazla randıman temin edildiği ve 
Biz bunu eski kanuna göre bir teka - bunun neticesi olarak maaş fasılların
mül addediyoruz. Filhakika bu nok- da gördüğümüz ve biraz eve! arzetti
tadan arzetmiş olayım ki ta 1929 ha - ğim artma seyrinin önüne geçilmiş 
rem kanunu tanzim edildiği sırada olacağına kuvetlc kani bulunuyoruz. 
hükümet muhtelif memleketlerin Deminki rakamların işaret ettiği şu 
mevzuatını tetkik ettiği sırada bazı vaziyet üzerinde dahi encümen bil
memleketlerde çok iyi bir esas mev- hassa tevakkuf etmiş bulunuyor. 1932 
cut olduğu görülmüştür. O da, tahdit senesinden 1934 senesine ,kadar görü
edilen dereceler arasında sınıf ve ka· len maaşat tezayüdü 4,5 - 5 milyon a
demeler yaratmak, muayyen bir müd- rasındadır ki o seneden, 938 senesinin 
det zarfında aynı derecede bulunan nihayetine, 939 bidayetine kadar yal
memurun bir zam alması esası kabul nız sivilJerde 26 milyon küsur liralık 
edir\nişti. Bu esas hiç şüphesiz memur- bir tezayüt ve kezalik bütçe heyeti u
lan vazifelerine bağlamak ve meslekle mumiyesinde 41 milyon liralık bir te
rinde mütehassıs memur yetiştirmek zayüt görülmektedir. Umumi bütçede 
gayesini istihdaf ederek kabul edil- bu tezayüdün ve seyrin devamı halin
mişti. İlk barem kanununda bu hat- de cümhuriyetin şimdiye kadar bariz 
veyi atamadık. Çünkü otomatik bir bir vasfı olan müsmir bütçe vasfını 
terfii tazammun eden ve bütçemizin kaybetmek endişesi encümenimize ha 
henüz inkişafı ve bilhassa umran ve kim olmuştur. Bu itibarla bu sahada 
ilmüirfan sahasında yapılacak mühim bütün vazife erbabını giriş ve terfi e
işler karşısında bütçeyi böyle otoma - saslarında tam müvazi ve biri birinden 
tik maaş zamlariyle arttırmaktan ihti- diğerine kaymak imkanını veya teş -
raz etmiştik. Halen dahi bu itiraz bu vikini vermiyecek esaslara, hükümle
kanunda da izini göstermiştir. Yalnız re bağlamak mecburiyetini duymuş 
hiç olmazsa iki terfi müddetini bir ve bu layihada bu hükümler tertip e
memuriyette geçirenlere üst derece dilmiş bulunuyor. 
maaşını vermekle bir tekamül yapa- Ücretli memurlar için 1452 numa
lım ve bu suretle memurları meslekle- ralı kanunun arzetmiş olduğum gibi 
rine bağlamak ve ihtısaslarını takvi - bir sene içinde dairelerin teşkilat ka -
le etmek esası kabul edilmiştir. Me- nunu yaparak bunlardan maaşa geç -
murların herhangi bir vazifeye bağ- mi~ olanların maaşa geçirilmesi hak
lanmasında bilhassa muhtelif cep.he· kında bir hükmü ihtiva ediyordu. 929 

dan 939 senesine kadar daireler bu 
yolda bir hareket yapmamış ve teşki
lat kanunları gelmemiştir. Bu itibar
la gerek hükümet, gerek encümeniniz 
bu ücretlileri barem kanununda dere
celere bağlamak lüzum ve zaruretini 
hissetmiş bulunuyor ve bunlarda yal -
nız şöyle bir fark mütalea etmiş bu -
~unuyoruz. Ücretliler tekaüt hakkına 
malik olmamak itibariyle maaşlı me
murun girebileceği derecenin bir üst 
derecesine girmesini tecviz etmiş bu
lunuyoruz. Bunların maaşa intikalin
de ücretli memurun bulunduğu dere
cenin bir derece dununa ve maaşlı 
memurların da ücretli vazifeye inti -
kalinde ancak bir derece mafevk va -
zifeye geçebilmesi imkanını vermiş 

bulunuyoruz. Bu itibarla bundan son
ra maaşlı vazifede bulunan bir memu
run ücretli vazifeye meyletmesi ve o
nu araması imkanı bertaraf edildiği 

gibi ücretlilerin de devletin vezaifi 
asliyesinde çalışan memurların bütün 
teminatına mazhar olarak çalışmaları 
imkanlarını temin edecek ve vazifele
rinde o nispette bağlılık yaratılmış 

olacaktır. Buna devlet ücretlilerinde 
kabul ettiğimiz bu esasın aynı zaman
da devlet sermayesiyle teşekkül eden 
müesseselerde veya bir kanunu mah
susla tesis edilen ve çalışan müesse -
selerde aynı suretle cereyanını temin 
etmiş oluyoruz . ., 

Hatip, hükiimetten gelmiş olan la
yihanın buraya kadarki kısmında en
cümenin büyük bir değişiklik yapma
mış olduğunu, yalnız devlet müesse
selerinde enciimenin tcsbit ettiği e· 
sasların hükümct teklifinden farklı 
olduğunu soyliyerek sözlerine devam 
etti. (Faik Baysal'ın bundan sonraki 
mütalealarını yarınki sayımızda bu
lacaksınız). 

B. Ziya Gevher'in mütaleaları 

Barem kanunun umumi heyeti ü
zerinde ilk sözü alan B. Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale), senelerdenberi 
beklenen layihanın nihayet gelmiş ol
duğunu, layihanın bütçe bakımından 
haiz olduğu eheıniyetin yanında içti
ma·i hayatımız bakımından da çok 
mühim olduğunu, Uiyihayı müzakere 
ederken memur hakkında mümkün o
lan şefkatin gösterilmesi muvafık o -
lacağını ancak bunun yanında bu pa
rayı devlet hazinesine t emin eden mü
kellefin hukukunun da inceden ince
ye dü~ünülmesi kap ettiğini söyledi. 

Bazı Vekaletlerin memurlarına 

verdikleri maaşların biribirinden çok 
afrklı olması yılztinden daireler ara -
sında ara sıra göze çarpan memur a
kınlarının önüne geçilmesi icap etti -
gını hatırlatan, baremin bizim 
yakın hayatımızı katiyen sarsmıyaca
ğını Maliye Vekilinin ağzından din -
lemek istediğini söyliycn hatip layi -
hayı getiren encümenden bir takım 
sualler sordu: 

"-Kanunun bir ismi var: tevhit ve 
teadül kanunu. Bu iki kelime üzerin
de bilhassa durmak istiyorum. Haki -
katen sayın mazbata muharriri beni 
burada temin edebilirler mi ki devle
tin her sahasında bu barem teadülü te
min eder; ve gene temin edebilirler 
mi ki bu haremle devletin bütiin dai
relerinde maaşları tevhit etmişiz? 

B. Ziya Gevher haremde en yük
sek maaş haddinin 600 lira olduğunu, 
halbuki bazı teşkiHi.t kanun tarı ile 
meseıa 700 lira gibi maaşlar kabul e
dildiğini söyledi ve bu teşkilat ka
nunlarınnı haremden sonra meriyet -
te kalıp kalmıyacaklar•nı sordu. B. 
Faik Baysal bu suale o gibi kanunla -
rın mülga olacağı cevabını verdi. 

Bundan sonra B. Ziya Gevher ba
rem layihasının müzakeresi münase
betiyle bütün mebuslara memurlardan 
mektuplar gelmiş olduP,unu, kendisi -
ne gelenlerin bir çanta doldurduğu
nu, bu mektuplarda birçok haklı iddi
alar ileri sürüldüğünü söyledi ve de
di ki: 

"- Ben şunu duydum : geçen 
içtima yılı bu liiyihanın bütçe encü
menine geldiği günden bu zamana 
kadar bazı devlet dairelerinde ve bil
hassa devlet müesseselerinde baş dön
dürücü diyebileceğim bazı zamlar 
vardır. İsimler de beraber veriliyor. 
Bu kanunla bu gibi zamlar nazara a -
lınacak mı?,, 

Hatip devlet hizmetinde çalışanla
rın başka vazife almamalarını, me
murların mesai saati haricindeki ça
lışmalarının önüne geçilmesini istedi. 
Memura, kendi maaşından başka, ko· 
misyon ve saireden pa:a verilip veril -

miyeceğini, bütçe encümeninin bu la -
lihayı yaparken hükümetle hemfikir 
olup olmadığını sordu ve sözlerini 
muallimlerin vaziyetine intikal etti
rerek, kendisine söylendiğine göre 
bir senelik muallimle beş senelik mu
allim arasında bu kanunda bir fark 
gözetilmemiş olduğunu, halbuki bu
nun adalete mugayir bulunduğunu 
söyledi ve bu hususta aynı zamanda 
Maarif Vekilimizin heyetialiyeyi 
tenvir etmesini rica etti. 

B. Fuat Sirmen'in sözleri 

B. Ziya Gevherden sonra kürsüye 
gelen B. Fuat Sirmen (Rize) kanunun 
epey tetkike muhtaç tarafları oldu
ğunu söyliyerek başladığı mütalea
sında bilhassa memurlar için ücret ve 
maaş tefrikini tenkit etti ve ücretin 
daha çok odacılık, şoförlük ı;ibi mu· 
vakkat hizmetlere tahsısini, üst tara -
fının maaş haline kalbedilmesini is
tedi ve dedi ki: 
"- Bu kanunda gördüğümüz esas

lı noksanlardan biri de devlet hizme
tinde fevkalade liyakat ve bu hizmet
lerin ifasında büyük kabiliyet göste -
renleri teş::i edici hükümlerin bulun -
mamasıdır.,, 

Devlet dairelerindeki memurların 
terfilerinde tek bir esasa bağlanıp 

kalmanın doğru olmadığını, zeka ve 
enerjiye kıymet verilmesini, vazifele
rinde muvaffak olan memurlar seri 
bir şekilde terfi ederken, olamıyanla
rın da aynı hallere tabi olmamasını, 
sonra hariçte de çalışabilen bazı mes
lek müntesiplerinin memuriyete gi
rişlerinde hariçteki çalışmalarının 
nazara alınmasını istedi ve sözlerine 
evli ve çocuklu olan memurların ter· 
filerinde, bekarlara göre daha çok ko
laylıklar gösterilmesini ilave etti. 

Çocuk babası memurların 
vaziyeti 

Dr. Vasıf Somyürek (Giresun) -
bilhassa evli ve çocuk babası olan me -
murların vaziyetleri üzerinde dura -
rarak bunların maaşlarına mun • 
zam olarak bir para verilmesi -
nin çok yerinde olacağını, bu -
nun ailede inşirah uyandıraca -
ğını, buna karşılık olarak maliye ve -
kaletinin gelir menbaları bulabilece -
ğini, mesela bekarlardan vergi alabile
ceğini söyledi. 

Dr. Vasıftan sonra söz alan B. Emin 
Sazak (Eskişehir) Keyfiyet bakımın
dan kıymetli elemana çok ihtiyacımız 
olduğunu, iş gören ve görmiyen me -
murların tefrik edilmesi lazım geldi -
ğini söyledi ve bundan evet yapılan 
barem kanununun bir çok tadillere ve 
tefsirlere uğramış olduğunu, hatırla -
tarak ve sözlerine devam ederek dedi 
ki : 
"- Bilhassa mali kısımda karımız 

nedir? Maliye vekilimiz tarafından 
tenvir edilmediğimizi rica ederim. Son 
ra sanayi müesseselerimiz hakkında 

hakikaten bu işleri yürütebilecek mi • 
yiz? Dağ başında, kuyu başında, iş ba
şında yatan bir adam hayatını her han· 
gi bir tehlikeye koyan bir adamı be -
nim gördüğüme göre, %20 düşünmüş -
ler. Bence bu bunları tatmin etmez. 
Acaba vekil ve encümen arkadaşları -
mız bu teşkilat şeflerini çağırarak is -
tişare yapsalar bu işin seyrini bozar 
mı ? Bunu bilhassa İktisat vekılinden 
rica ediyorum. Bu iş mühimdir, üze -
rinde durmak lazımdır.,, 

Bundan sonra ücretli memur mese -
lesine temas eden hatip ücretin niha • 
yet muvakkat bir zaman için kabul e -
dilmesini söyledi ve İktisat vekilin -
den madenlerin vaziyetinin bozulup 
bozulmıyacağını, ticaret vekilinden 
milli bankalara zararı olup olmadığı 
sordu -.e : 

- :Bilhassa, dedi, reyimi kullanmak 
üzere elimi kaldırmak için öğrenmek 
istiyorum: bu kanun memleketimiz 
için 'Zararlı mıdır, karlı mıdır? 

Şahadetname meıeleıi 

B. Galip Gültekin (Konya), kanu -
nun maksat ve gayesine tamamen uy
gun olduğunu, tevhit ve teadül esas
larına gore tanzim edilmiş bulur.du -
ğunu, aynı menşeli kimselerin biribi
rinden farklı maaşlar alamıyacakları
nı, bu suretle de daireler arasındaki 

akının önü alınmış olacağını söyliye
rek aon günlerde bir İstanbul gazete
sinin sık sık mevzuubahs ettiği şe -
hadetname meselesine geçti ve şeha -
detnamenin elindeki bir kıymet ifa
desi olduğunu, bir lise mezuniyle bir 
yüksek mektep mezununun biribirin
den farklı bulunduğunu söyledi. 

B. Rasih Kaplan (Antalya) da, ba
rem kanununun ana gayesinin muva· 
zeneli yürümek olduğunu, müzakere -

sine başlanan layihanın da bu gayeyi 
temin eylediğini, kendisinden evel 
söz söyliyen hatiplerden Fuat Sirme
ni haklı bulduğunu, ve fakat Emin 
Sazak'ın fikirlerine iştirak etmediği
ni söyliyerek Büyük Millet Meclisi
nin bu kanun üzerinde çalışırken hiç 
bir memuru mağdur etmeyi düşünme
miş olduğunu söyledi, kanunun üze
rinde sayın Başvekilin durmasını ve 
daima tekamüle doğru götürmesini 
rica etti. 

Sicil, ehliyet ve dürüstlük üzerin -
de terfi esaslarını bütün vekaietlerde 
tatbik ettirecek kanuni müeyyideler 
konmasını istiyen B. Rasih Kaplan 
sözlerini lisan bahsine intikal ettirdi 
ve herhangi bir memuriyete alınırken 
lisan bilenlerin iıstün tutulmasını ana 
kütlenin memur kütlesinin izzeti nef-

( Sonu 8 inci sayfada) 
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Meclis baremi 
görüsmeye başladı 

(Baıı 1 inci sayfada) 

aini kıran bir uıul saydı. 

Muallimlerin uaziyeti 
Hacer Dicle (lıtanbul) - Orta tah 

ail mezunu memurların dört. ytıksek 
tahlil cörmüı olanların üç senede ter
fi etmeleri meaeleıine temas ederek 
bunu dofru bulmadığını, meseli mu
allimlerin vuiyeti göz önüne cetiri
lince bUtiln 11~ mektep muallimleri • 
nin orta tahsilli olduklarını, bu yüz
den mealeke ballı kalmalarının temi
ni ~ oldupnu, kendiıinin maarifçi 
olduiu için bu itleri çok yakından bil 
dilini anlattı •e ezcümle dedi ki: 

12 ve 13 üncü derecedeki muallim
lerin üç senede bir terfi etmelerini ri· 
ca ediyorum. 

B. RJilı lnce'nin söJeri 

Bay Refik İnce ( Manisa ) ka
nunun teadül isminde durarak bu 
kelimenin adalet'ten celdiğini, bu ka
nunun adalete bir nümune olmaıı i
cap ettifini, bu itin devlet hazinesi
nin 100 milyon lirasının sarfı meaele
ıi oldutunu. bunun 42591 memura ve
rildifine cöre vaaatf muıın 200 lira 
oldupnu ve buna göre devlet bul -
nesinin 4" 40 nın maaı olarak memur
lara dafıtıldığını, bunu kendiıinin 
fazla bulduiunu, çünkü Yunaniıtan, 
Bulpiıtan, Romanya ve Yuıoslavya 
ıibi komıularımızda bu nispetin % 
25 l ıeçmediğini söyledi. 

Devletin memura verdifi sözü mut
laka tutması icabettiğlni hatırlatan 
B. Refik İnce, terfi iılerinde ıahıt 
prenaipin kabul edilmesinin daha mü 
nuip olacağını, bir memurun terfi i
çin bir baıkasının ölümünü yahut ia
tifuını beklemesinin kötü bir teY ol
dupnu. fakat kadro milpülatı yüzt1n 
den maalesef bugünkü vaziyetin bu 
ıekilde bulunduğunu anlattı ve dedi 
ki: 

.. _Kanunun umumi hatları üzerin
de eöyliyecefim söz kanunun iyi ol
dup yolundadır. Fakat iıtediiimis 
ıibi faydayı temin etmedifini de ıöy 
lemek iıterim. Muvakkat maddeleri o 
kuduiumus zaman hemen emen dev
letin yan tetkilitının esk buıusl va
ziyetlerini muhafaza etm te olduk· 
lan sörülmektedir. Bu kan nun en bü 
yük faydası ıu olacaktır: memurlarua 
daireden daireye ~kçı 1..
ft bir daireyi bırakıp diğ bir daire
ye girmek suretiyle devi t bünyesin
de yalnız ekmeğini düfilne bir züm
renin buhınmuına. nihayet vermesi i· 
tibarlyle memleket için b klr telak
ki ediyorum." 

Devletin, memura verdi 
ması IUzumu Uzcri. de de 
lar ısöyledi : 

SÖZÜ tut· 
atip ıun-

·- Namuıklrane çalıp t. .uife • 
ıini takdire mazhar olaca tekilde 
yapmıf, fakat mukabilini amıyan ka 
nun olduiu halde alamıya bir memu 
run ııtırabını dütünmek ımdır. O
nun için yapabileceğimiz söz vere -
lim. Aa olsun, fakat yapab leceiimbi 
vermek ıuretiyle herkese ttuiu ma
itet yolunda sendeleme vaı: eti ihdas 
etmiyelim." 

Zelut ue tecriibenin lnymeti 
B. Hikmet Bayur (Man aa) Fuat 

Sinnen'in tenkitlerini çok yerinde 
buldupnu, encümenin bu kanunu ge
riye alarak bu tenkitlere g re değittir 
muini •• birkaç &ün tıonra ıetirmeıi
ni temenni ettikten tıonra kanun -
da aekt " kabiliyete llyık dulu ye
rin verilmemit bulunduiu halbuki 
bütün dUnyada bu hakların mevcut ol 
dutunu. nlilik ve bekhhk tine bu 
kanun yapılırken de çok ebemiyet ve
rilmesini ancak, yalnız n ilin bir 
fuilet tefkll etmiyecefini er teJin 
esaıının .. çocuk" olmaıı c:abettiiinl 
anlattı " sözlerini mütebueıı ve sa
ire bahislerine naklederek memleket
te mUtehusıs yetittirmenı lllzumu • 
nu, bblm memleket için ebl dili • 
nin '"ıtıla açılmıt bir pe re" oldu
tunu MSyledi. Encümenin l&yibaya 
reri alarak tekrar tetkik tmesi llze· 
rinde ısrar etti. 

Netice itibariyle reiı ll hanın mad
delerine ıesilmnini rey koydu ve 
madd.tere geçilmeıi kab edildi 

Saat 19.15 olmuıtu. Çar.-ıba pil 
saat ıs te toplanmak ve em kanu· 
nunun müzakerelerine d 
üzere dünkü celseye son 

lllllliz S&nirge llıtrı 
llagiin Ceneweye iyor 

Londra, 12 a.a. - B. m~rleyn 
bucün müıtemlekeler nu r B. Kak • 
donaldı kabul etmmiıtir. 

B. llakdo...W. Cenevreye hareket 
edecek w o~ a.ndala daimi ko • 
miaJODUU. FUWla itini hal için ha • 
sırlammt buluna lnailU tekliflerini 
tndi eyu,...ldir. 

13-8. 1939 

Dahlllye Yekllimlı 
BugOn ıehrlmlıde 

(Bqı 1 lııcl aylada) 

la birlikte bu sabah Yalovadan lstan -
bula ıelmfılerdir. B. Faik Ö.ztrak öi
leden sonra belediyeye giderek muh 
telif itler (İ%erinde tetkiklerde bulun 
muıtur. Bu arada ıehircilik mütehu
ıııı B. Prosttan müıtakbel imar planı 
hakkında izahat almıJ ve memnuni -
yetini beyan etmittir. 

Geniı seltıhiyetlerle 

Be Strang dün 
Moskova'ya 
hareket etti 

B. Gafenko dün B. Saraeoolu 
ile aoros•lerde bulundu 

(Bap 1. inci sayfada) 

(Baıı 1 inci sayfada) 

Anadolu lrıılübiintlelti ziyalet 

Dahiliye vekilimlı: bu münasebetle 
pzetecilere demiıtir ki: 

.. _Belediyenin imar pJ.Anını tasdik 
ettik. Şimdi pllnın tatbiki ve İltan • 
bul'un ıüzelleıtirllmesi itini tetkik e
diyonu. 

tayyare ile, oradan Moskova'ya da 
trenle pdecektir. 

Sir, Londra'dan hareket etmeden e -
vel Baıvekil B. Çemberleyn ve bari · 
ciye nazın Lort Halifab ile görüı

müıtür. 
Lort, Hatif aka, bilihare sovyet bü

yük elçisi B. Maiıki'yi kabul ederek 
B. Strang'ın Moskova'ya götürdüiü 
formülün esaı hatlarını kendisine bil
dirmittir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam, Ana - 1 

dolu kulübünde Romanya hariciye na 
zırı ve Bayan Gafenko ıereflerine bir 
öfle ziyafeti vermittir. Bu ziyafette, 
Hariciye vekili ve Bayan Saraçof lu, 
Adliye Vekili Fethi Okyar, Muhabe -
rat ve Münakalat veklll Ali Çetinka -
ya, İktisat vekili Hüsnü Çakır, Sihat 

Hükilmet bunun için lazım gelen -
leri yapacaktır. İstimlik kanununu 
tetkik ettik. Bu kanunun tidilinin i • 
mar itlerini kolaylaıtıracağına f Üphe 
yoktur. Her halde belediyeyi tatmin 
edecek bir tekil bulmıya çalı§&cağız. 

Yalnız ıunu tebartiz ettirmek ll • 
zımdır iri istimllk kanununun tadiliy
le biç kimsenin malına ve tasarrufu
na tecavüz edilmiyecektir ... 

B. Fafk Öztrak bu aktamki ekspre
se ballanan iiusust vagonla Ankaraya 
hareket etmiıtir. İstasyonda vali, em
niyet müdürü ve diğer bir çok zevat ta 
rafından ufurlandı. 

Lord Halifaks 
bir nutuk verdi 

(Bqı ı. inci sayfada) 

maruında harici ıiyuet müzakerele -
ri yapılırken hariciye nazırı Lord Ha
lifaka demlttir ki : 

.. _ Pertembe günü söylediğim nu -
tuk muhtelif tefsirlere uiramııtır. 
Fakat ıunu kaydedeyim ki hakikat da 
ima hakikattır ve hakikatı söylemek
te pek nadir olarak geç kalınmıı o • 
lur." 

Danzi6 meNlai ue /ngiltere 
Hariciye nazın Sovyetlerle yapılan 

müzakereler hakkında söz söylemek • 
ten imtina etmittir. 
Damlı meselesi hakkında demittlr 

ki: 
••- lnıfltere hülrilmeti bu mesele • 

nlıa mllzakere yolu ile hallini temen -
Dl -.. B11 ... ..ı,,t Polonya'Jllll la • 
tlkllllııl tehdit edecek emette cebriti 
halletmek teıebbüsü zaruri olarak bir 
harbi intaç edecektir ki İngiltere bu 
harbe kanpcaktır . ., 

l,..Utae•nin amami siyaadi 
Lord Halifab lngiltere'nin umumi 

aiyuetini töyle bülisa etmiıtir : 

B. Stranc'ın Moıkova'da ne kadar 
kalacağı belli değildir. Bu, müzake
relerde kaydedilecek terakkilere bai· 
lıdır. 

Hariciye ne2U1TetinJelıi 
•öriifmeler 

ve İçtimai muavenet vekili Dr. Hulu -
si Alataf, Gümrük ve İnhisarlar vekili 
Raif Karadeniz, Ticaret vekili Cezmi 
Erçin ve refikası, devlet ıuruı reisi 
İsmail Hakkı ve refikası, meclis grup 
relı vekillerinden Hasan Saka, bari • 
dye encümeni mazbata muharriri Mu
zaffer, Romanyanın Ankara büyük el
çiıi B. Stoyka ve Bayan Stoyka, Ro
ma ve Bükreı büyük elçilerimiz Hüae-

Londra, 12 a.a- - Bugün B. Stran- yin Ragıp Baydur, Hamdullah Supbi 
g'ın Moskova'ya uimetinden evel Tanrıövtr, Hariciye vekaleti umumi 
bqvekllet dairesinde ve hariciye ne- kltib muavini Nebil Batı, Hariciye ve 
zaretinde görilpıeler yapılınıttır. kiletl müstetarı Agah Akıel, proto • 

B. Strang, sefir B. Sedes'in sovyet kol dairesi reisi Fuad Keçeci, Ankara 
makamları ile yapacağı müzakereler - mevki kumandanı general Kemal Gök
de mumaileyhe yardımda bulunmak çe, Muhafız alayı kumandanı İsmail 
üzere Moıkova'ya gitmektedir. Hakkı Tekçe ve refikuı, Hariciye hu-

Bugiln Londra'yı terkedecek olan sual kalem direktöril Abdullah Zeki 
B. Strang, Lort Halifaks ve halihazır- hazır bulunmutlardır. 
da Londra'da bulunmakta olan sefir 
8. Phipps ile görüpnek üzere eveti 
hariciye nezaretine gitmiıtir. B. Phip

Romanya Büyük El,mnin 
nıarui 

pı, Fransa hükUmetinin görilfilnil bil- Romanya büyük elçiıi ve Bayan 
dirmittlr. Bundan eonra B. Maiıkl, Stoyka dün ak§&Dl Ankarapalasta Ro-
Lort Halifab'ı aiyaret etmtıtir. manya hariciye nazırı ve Bayan Ga -

B Str • --'ahi tl fenko terefine büyük bir ziyafet ver. 
• ,,,.. 6~1f ._ ye • mitlerdir. 

6Üfıyor Ziyafeti parlak bir kabul resmi ta· ı 
Bir mllddet sonra B. Maiıki, bera - kip etmiıtir. (a.a.) 

berinde B. Phippe olduiu halde bat· B. Galenlıo Atina'ya Ja piyor 
•ekllet dairesinde B. Çemberleyn ile 
gCSr\if!DÜftÜr. Atina. 12 LL - Romanya hariciye 

nuın Gafenko perıembe günü Atina
ya gelecek ve dört gün yunan bükü
metinin misafiri olarak kalacaktır. 

Romen ba.uaının tJsirleri 

Siyui insiliz mahfillerinde 
beyan oluıulufuna söre Strans. 
Baltlk meaelesinin tesviye ıure -
ti hakkmda Moakna'ya senit 
talimatla sitmekteclir. Bu suret
le Stt'anı Moako .. hükümetinin Bllkreft 12 a.a. - Bütün Romanya 
mütalealan mucibince hası gueteleri, hariciye nuın Gafenkonun 
noktalan orada kenclilifindea Ankara ziyaretinin ehemiyetine ıü • 
laalledftil..lmr. A.781 mahfil- tunlır tahalt etmektedir. 
i. ._ ha ~ .... ..,...,,.._....,.~Mir ba -'Writ 91111nm19.'1ısun 
tice almacafı ümidindedir. tafsilat vermekte ve pazar akpmı An-

V •ıovtı'cla 
Val'fOV&, 12 a.a. - Strang saat 18.30 

da tayyare ile Londra'dan buraya gel 
mittir. Yarın sabah trenle Moskovaya 
hareket edecektir. 

B. Çembaleyn'in 6e)'ClllGfl 

karada verilen ziyafette BB. Saraçoğ
lu ile Gaf enko arasında teati edilen 
nutku tam metin olarak neıretmekte • 
dirler. 

"- lnsili:s si1aaeti hiç kim
MJİ tehdit etmiyor ve sizli hiç 
bir mabat takip eylemiyor. E· Londra, 12 a.a. - Öfleden sonra a
ier sulhu ho:smak iatiyen zor- vam kamarasında ıuallere cevap ve -
balar me•cut olmaz1& lnıiltere' ren Çemberleyn demittir ki: 

Gerek İstanbulda ıerek Ankarada 
Gafenkoya yapılan heyecanlı kabulün 
bosulmu türk • romen doetlup11un 
yeni bir delilini tetkil eyledltini ya -
san gueteler huıust muhabirlerinin 
verdikleri haberlerde Tilrkiyenin hil
kilmet merkezinde cereyan eden mü -
sakerelerin ebemiyetini tebarii2 etti -
rlyorlar. 

DİD taahh6tlerinden hiç birinin •- İngiliz - Sovyet müzakereleri 
tatbikine mahal kalmaz. hakkında 7 haziranda söylediklerime 

8ullı mubafua edildili müddetçe ilAve edecek hiç bir feY yoktur. Yal-

ı ·ı ,_,_ bil ün Uf bu :ı nız Strangın bugün Moskovaya hare-
ncı ten nua t n uzu • nu • k f 1'. i i bili im. 

fuz lbma1 edilecek bir fOY delildir· et e!l •ın ıiSyl ye r " 
--ı•--'-- 1 il LZ•.a•·- 1 1 .. İtçı mebus Dalton, Sovyetlerle pakt 
~r• yo u e U\Run mese e ere •· 1 d-Lf ahh 
diline .L.I t--..a •-+ yapı muın - te urun memleket-uar .....aye taraını ar..,..ırmayı h 1 d d 1' 
iıtihdaf edecektir. Fakat bütün müza· te uz.unuz uk uyan ır ı.ını ve hU

ktimetın acaba hakikaten söyledifi gi
kerecilerin aynı suretle konutmnı bi ha L t tm k mi L Mü ih i lh d reae e e yoasa n s • 

ım ır." yasctlne dönmek üzere vakit mi ka-- nnmak istediği ıualinin varid oldu-

Garclalıi lım-ıılama törenincle 
Romanya hariciye nuın Gafenko'

nun Ankara garında iıtikball esnaıın
da Yunaniıtan elçiıi B. Rafael, Bul -
garlıtan elçiıi Dr. Kritof, Eltonya el -
çlıi B. Marktiı ve Yugoslavya masll -
batgtizan B. Tomaueo da huır bulun
muılardır. . (a.a.) 

BGfuelıilimizin clünkü öfle ziya/etincle 

Muhterem müalirimu ue re/ikaı dünkü ziyaretlerclen 6irf 
eanaaıntla lıencliaine .verilen izahatı dinliyor 

Almanlar öldürülen 
çek polisinin ailesine 
tazminGt verdiler 

lüks meıarllklar 
Boenoı - Ayres tehrinln huıuılyet• 

terinden birisi de menrlıklandır. Ye• 
ni dünyanın bu yep yeni tehirinde yep 

. yeni " hattl ltlb mezarlıklar yapıl• 

bpl:~~· 12 .~.a. N Çhetadkda •Jalanaının biı· r mıt ve yapılmaktadır. Dünyanın hi9 
te ıgıne eore, ac o a man po ıı bir ıehrinde bu tehfrdeki kadar Ulkt 
leri .tar~fından öldürülen ·~ek . polisi mezarlık bulunmadığını avrupalı .. ,. 
hadısesınden dolayı umumı vah mua- yahlar anlata anlata bitiremezler. 
vini çek baıvekiline umumt valinin 
teeuürlerini bildirmittlr Hele tehir civarında La Rekoleta 11-:<1' 

.Alman hllldlmetl 8len ~llslnln an- mlndeki_ mezarlık bir imtl;yu tqır. Bu 
nesine 50 bin kuron vermiı ve Nacho- mezarl~gın penbe, kırmızı ve be'Y!' 
daki alman polisi müfrezesini dafıt • granitlı _mozoleleri Boenos - Ayret lll 
mııtır. en zenıın adamlarına hiıtır. 

Tbliğde çeli polisinin ölümünden 
Alman polislerinin mesul oldup te- Bir artistin cöhreti ! 
yit edilmektedir. ~ 

300 seneden fazla oluyor, 16'5 d• 
A 'k 2476 meıhur bir fransız tiyatro trupu 
merı a tane Londra'ya gitmiıti. Orada iqiliace 

bir kaç piyes temıil etti. Fakat inıf • 
tayyare yapt1racak lizceyi tamamen franıız akl&Dl ile ko

nutan artistler, Londra halkını milt • 
Vaıinıton, 12 a.a. - Parlamento bit eilendirdi. Bir hafta için ıftmit o

bütçe encümeni harbiye nazaretinin is lan trup, orada o kadar töhret kazandı 
tediği 292 miyon dolarlık tahsisatı ka- ki tam bir sene lnpltere'de temeliller 
bul etmiıtir. Bu tahsisatın 189 milyo- vermek mecburiyetinde kaldı. 
nu 2467 yeni tayyare yapılmasına sar- §imdi Londra'nın en mefbur tiyatro 
fedilecektir. artiıti Yronne Arnaud adında bir kıs• 

ilk lokomotif 
ve ilk şaşkınhk 

İlk lokomotif Fransa'da bundan tam 
bir uır evel itlemeie baıladı. Halk, 

dır. Bütün töhreti nereden ıelir blllt 
misiniz? İneilizce piyeslerde framı• 
ıiveıini mllkemmelen taklit ettill l • 
çin !. ... 

Yeni Macar 
parlamentosu 
toplanıyor 

funu söylemesi üzerine Çemberleyn 
demittir ki : 1 binlerce kiloluk demir ve çelik yıtı-

Bulgar K1rah Londra ya nın, iki ray üzerinde kendi kendine na
sıl gittiğine o kadar hayret ettiler ki .. 

hUSUSi Olarak gidecek Münevverler bile buna inanmadılar. 

miliHan 2000 bin yll 
ilD kıyık tınlı 

Budapeıte, 12 a.a. - Yeni ma~ 
mebuun mecliıi buıün. ıırf tekle aıt 
bir celee aktedecektir. 

Ayan mecliıi de salı günü aynı ma -
blyette bir toplantı yapacaktır. 
Çarıamba pil bir arada toplana • 

cak olan iki mecliı. naibi hükUmet 
Hortby tarafından söylenecek olan 
pullmentonun açılıt nutkunu dinli •• 
yecektir. 

Siyul mahfiller ,etki mecliı reiıi, 
B. Duanyi'nin perıembe günü tekrar 
relallie batibap edilecetlni tahmin et
mektedirler. 

Parlamento proınmsnın pek yüklü 
oldup zannedilmektedir. Bazı kim -
Mler, p&rllmtntonun tatil müddeti -
nln dört aydan bir aya indirileceğini 
söylilyorlar. 

"- Dalton'un telmihleri hakareti 
tuammun eder. Mevzuubahı teahhu -
ru büyük Britanya hUlrUmetine atfet
mek için ortada biç bir sebep göre -
mlyorum. 

Litva711 laiıntı 6itarfll lıalOCGlı 
Kaunaı, 12 a.a. - Litvanya Bape

kilinin mOmHlill B. Bizausku, Bal
tık devletleri koncrninde bu devlet • 
lerln harp wkuu halinde tam bir bi
taraflık muhafua etmek arzuıunda ol 
duklannı ve istiklUlerine kartı ya
pılacak her teıebbUıün ılllb kuveti i
le tardedileceffni beyan etmittlr. 

Kongre, Baltık devletlerini tehll • 
ke halinde iıtikllllerini mUdaf aa için 
bir blok vücuda ıetirmek üzere hazır
lıklarda bulunmata davet eden bir b 
rar ıureti kabul etmittir. 

Pazar günü yapllan 

atlş müsabakalar1 

Zaten 1ngiltere'de de btiyle olmuı • 
Londra, 12 a.a. - Bu yu bulpr kıra tur. İlk lokomotif, halkı hayrete dü • 

lının resmen Londra'yı aiyaret edece- ıürmüıtür. Hatta meıhur Stefenson bi 
il hakkındaki haberler Bulgar maka- le, ilk iıleme tecrübesinde memleketin 
matınca tekzip edilmektedir. en kuvetli pehlivanlarını çaiırmap 

Mamafih Bulıar kıratının, her sene dütündü. 

ıd i 
~b· bu d h .. 1 k Bir çok nazırlar, lokomotifi "allahuı 

o u u •• ı sene e ususı o ara • . . , . . oldugu gıbı kulunun da kanunlarına 
Londra ya celmesı ve bu münasebet • dofrudan dogruya muhalif" olduğunu 
le in&ill• ricaliyle temas etmeli muh - söylemiılerdir. 
temeldiı. 

Atlna 12 a.a. - Bqvekll Metaksaı. 
Amfluada ıöyledlfi bir nutukta par
lamentoculutu kurtarmak için yaptıtı 
bilttın gayretlere rağmen bunun yuna
niıtan'da artık iflu etmiı oldutunu 
beyan eylemit ve demiıtir ki: 

Kladno'da öldüru··ıen .. _Enternasyonal buhrandan Yu. 
Evelki ıilnkii puar ıünü Sarıkıtla nanistan hem maddeten hem de mi -

Alman ı·andarması ıimalindeki açık hava •tıı yerinde• - ne aapuatıam çıkabildi ıse bunun se -
tıcılık amatörlerine ordu tüfeiiyle 

L
A • 'd muhtelif atıı vuifeleri yaptırılmııtır. bebi yunan miltetlnin diılpllnll ola -
uypzıg e gömüldü İkinci devre atıcılık eeanıına büyük rak millt ideale ballı bulunmasıdır. 
tı bir raibet ve hevesle batJıyan ama • tıte bunun içindir ki bir daha ıeri-

Geçenlerde Alp dallarının bir 1ra • 
yak iıtuyonunda, bir avrupalı, ski bak 
kında bir konferans verdi. tnaanıana. 
kaymak için sopa ve saire ıibi lUaulD" 
lu kayak vasıtalarını bulmadan nel, 
meyilli Abalarda karların üzerine o• 
turup kaydıklarını hatırlattıktan 90D" 
ra ıunlan lllve etti : 

- Ksenofon, İsa dofmudan 2.000 
ıene evel Kafkasya dağlarının, karla • 
rın üzerine ağaç litalar koyup kaydılD
lannı yasıyor.,, 

~ psiı, 12 LL - ~en ~fta K1ad törler yaptıkları atıflarda yiibek pu- ye dönemiyecefia. Şimdiki rejimin te
n_o ~ öldürillen almmı poliai Kala • vanlar almak suretiyle iyi neticeler el- kamili edeceğine filpfıe yoktur. Fakat 
ttnın c:enue meru~i bup doldu de •talektedlrler. Ayıu samanda birin- bu tekimUI bizzat rejimin kendi tohu
p JU olan Laylpaıl'd• yapıbnıttır. d dnn amatarlerinin bölp atıf mG- munu tqıyacak ve bbsat kendi pren-

SiJlw nutuklarda Knleatin fıatı • .... .._ buarbk ateflertne muallim • ılp ve kaidelerinden nrillhem olacak -
rua ~ olanmut ve .kur~ llttlli el leri binbap Sırrı Coaklıı'nun Mare • tar. Çlnldl bu rejim dinamiktir ve ku-
nayet takbih edllmittir• ti -1tıada clmllD ecl•lmltt1r. fttll bltUn milletin kuvetldir.., 

Şehrimizde bulunaa romen 8&aeteclleri .-eline dün Şehir ı.....
amda •ir öiley-.ji Terilmiftir. Yakandaki neiaMle .tiiakü ,_,.... 
bulwaaalanlaa Madanm siir'iiıonaau, ........ auetecileri ....... 
IODl'a tiirk m-1ektaflarirl• ......_ buu .--itl.dir. 



T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en as 50 liraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 .. 2.000 •• 
4 .. 250 "' 1.000 " 

40 .. 100 .. 4.000 .. 

100 
120 .. 

50 
40 " .. 5.000 

4.800 
.. 
• 

160 " 20 • 3.200 .. 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 

tadan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
faılasiyle verilecektir. 

Rur'alar senede 4 defa, ı Eylül, l Birincikanun, 1 Mart ve 
1 liaziran tarihlerinde çekilecektir. 

Saat Dakika 
İzın· 
A~den - Ankaraya 9 10 
latanb dan - Ankaraya 9 30 

llldan - Ankaraya 9 30 

~aradan - lzmire 15 05 
~atadan - Adanaya 14 45 

NaOdan - lstanbula 16 oo 
~ BETÇlECZANELER 

t .... C c:ı:aneter 
2 .... liebeci ve Yeni 5 11 17 23 29 
3 .... lıt •lir. ve Sakarya 6 12 18 Z4 30 
~-ı.. Crke:ı: ve Çankaya 7 13 19 25 
S ....., S n~ara ve Yeni:ıehir 8 14 20 26 
6 - 1 c at ve Ege 9 15 21 27 
Paı Btanbul eczanesi 10 16 22 28 

ılr &Ur .. ıeceleri nöbet alan eczaneler pa
ltıccbu ~u de nöbetçi olarak açık bulunmak 
tar ıı'·rlYetindedirler, diğer eczaneler pa
ttkle~d.leri ihtiyari olarak tatil yapabile-

ır. 

llir ACELE iMDAT 
tararalanma, bir kaza, fevkalade bir has
Beİlt ~ukuunda acele imdat istemek için 

t ra ·fdlYeler Hastanesine (2257) nurna
Uzu1 e telefon edilir. 
'ian l\1ı:-u TELEFON NUMARALARI 

at'.'-şn ıhbarı: {1521). -Telefon müraca
aı.' ( ehir: (1023. 1024). - Şehirler ara· 
ia.ıı ~341 • 2342). - Elektrik ve Hava -
ieri şrı~a memurluğu: (1846). - Mesa-

'l'A.J<sı ehır Anbarı: (3705), 
Zin . .TELEFON NUMARALARI: 
Sa~lrlıcami civarı: (2645-1050-1196) 
\'c/np~zarı civarı : (2806 - 3259). 
(384lŞehir, Havuzba:ıı Bizim Taksi : 
<; 8). 
fa~n~ı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
I:ıe~ ut Taksiıi: (3997). 
ldü let Demiryolları Gar latihbarat ve 
lııkacaat. Memurluğu: (1788). Ot b 'I'aksı İnönü Caddesi (3394). 

\Jıu~ },{Üslerin ilk ve son ıef erleri 
~·der ,·ddan K. dere'ye 6.45 23.00 
ulus M: en Ulus M. na 7.15 23.20 
~anka ·,dan Çankaya'ya 7..25 23.00 
v1u, ~adan Ulus M. na 7.10 23.20 
~İkttıe ·ddan Dikmen'e 6.30 20.00 
v\111 M en Ulus M. na 7.00 20.30 
~eçiör · 1an Keçioren'e 6.00 21.00 

İcra ve İflôs 
Ankara Birinci lcra Memurlu

ğundan : 

Mahcuz 12000 tuğla 15-6-939 per
şembe günü saat 17 de Gölbaşında Ma 
latyalı Ahmedin tuğla harmanında bi
rinci artırması yapılacak muhammen 
kıymeti olan 106 lira kuruşun yüzde 
yetmiJ beşini bulmazsa 17-6-939 cu -
martesi günü ayni ıİaat ve yerde katı 
satışı yapılacağından taliplerin orada-
ki memuruna müracaatları. 2182 

Ankaar icra Dairesi Gayri.men· 
kul Satı§ Memurluğundan : 

İzalei şuyudan dolayı mahkemece 
satılmasına karar verilen Ankara'nın 

Sakalar mahallesi istasyon sokağında 
220 ada 28 parsel numaralı 117 metre 
murabbaı sahasındaki ev aşağıda yazı
lı prtlar dairesinde açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 

Halen ardiye olarak kullanılmakta
dır. Sokak kapısından girildikte üze -
ri açık ve zemini taş döşeli bir avlu 
üzerinde solda zemini şap sıvalı ta -
vansız bir oda ve karşıda aralık üze -
rinde ve &ağda tavan ve tabanla yük -
lü dolaplı bir oda ve solda zemini şap 
sıvalı ve tavansız mutbak ve avluda 
baraka gibi hela vardır. 

Kıymet (785) lira takdir edilmiştir. 
Satış şartları : 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 

l 7. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 - 12 ye kadar İcra daire
si gayrimenkul satış memurluğundan 

ULUS 

mağa razı olmazsa gayri menkul (15) katta iki oda ve bir samanlık ve bir 
günlük ikinci artırmıya çıkarılacak • miktar avluyu müştemil nisan 336 ta· 
en çok artıran talibe ihale edilecek - rih ve 49 sayılı tapuda mukayyet bir 
tir. evin Mehmet hissesi satılığa çıkarıl· 

6 _Her iki artırmada gayri menkul mıştır. İhales.i ~5~7-.93.9 cumartesi sa
talibine ihale edildikten tapu harcı a~ 11 de haddı layıkın~. b~ılmadığı ta~
müşteriye, ihale tarihine kadar olan dırde.15-?-939 cuma gunu Bolv~dın ~c 
müterakim vergi ve dellaliye resmi r~. daıresı~de yapılacaktır. T~lıpler.ın 
satış bedelinden ödenecektir. Alaka - r.uzde ~~dı buçuk ~e! akçelerıyle bır· 
darların gayri menkul üzerindeki hak ıkte muracaatları ılan olunur. 2185 

lan ve hususiyle faiz ve masarıfa da -
ir olan iddialarının evrakı müsbiteleriy 
le (20) gün içinde dairemize bildir -
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakla
rı tapu sidlliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşılmasından hariç tu -
tulacaktır. 

7 - Artırmaya iştirak edecekler 
1. 7. 939 tarihinden itibaren 39/ 43 No. 
lu dairemizde yerinde her kese açık bu 
lunan şartnamesini okuyabilirler. 

2184 

Bolvadin icra Memurluğundan: 

Bolvadın imaret mahalJesinden Et
hem oğlu Ethem ve Stileyman ve Ali
ye borçlu çivi oğlu Mehmet hakkında 
yapılan takipte borçlunun Bolvadında 
mahallede malllmulhudut babasından 
müntakil kardeşi MevJUtle ortak bir 

Bolvadin icra Memurluğundan: 

Bolvadın Yenice mahallesinden nes
li oğlu Hüseyin kızı Elvida tarafın -
dan Hacı Ahmet oğlu Ali ve Ahmet 
karısı Gülizar ve kızı Fatma ve oğlu 
Emin aleyhlerine açtığı izalei şüyu 
davasının netiCei muhakemesinde şü. 
yuun izalesine 20-2-939 tarih ve 39-84 
sayılı ilamla karar verilmiş olduğun
dan Bolvadında soğan pazarında kain 
mart 330 tarih ve 68 sayılı tapu sene
diyle kayıtlı mezbure Elvida ve rufe
kasına ait hisseli bir dükkan satılığa 
çıkarılmıştır. Açık artırması 15-7-1939 
cumarteai günü saat 11 de haddi layi
kini bulmadığı takdirde 21· 7-939 cu
ma günü saat 1..4 de Bolvadın icra da
iresinde yapılacaktır. Taliplerin % 
7,5 nispetinde pey akçeleriyle birlik· 
te müracaatları ilan olunur. 2186 

•=, ===============================R 
Lokanta ve Ga%İnolann 

nazarı dikkatine 
Fabrikarnızm BAŞKURT markalı yerli 
mamulatımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarım almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
' Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 

de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur . 

Ankara salı~ merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anaf ar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

•===============================• 

Elbiselerinizi 
GÜV&.LeRE 

Hor,Jı Horu,Yunuz ~ 
,~ 

,,., ..:- '""! 
<: 

FLiT daima ÖL DURUR 
, 
• 

J> umumi deposu : J krupın, lıllnbut. Galata, 'IOJ•Dda H1n ı 

~1111 Men den Ulus M. na 6.30 21.30 
~tlik•t ·dan Etlik'e 6.30 21.00 yapılacaktır. ı Neden 

Aspirin ? 
v111, ~n Ulus M. na 7.00 21.30 
~ebeci<İ dan Cebeci'ye 7.00 23.00 

tbeci/11 Ulus M. na 7.00 23.00 
~ •. fab ~n A. Fabrikalara 7.00 -.
~ Cnişeh!kalardan Cebeciye -.- 17 .00 
vıı.ı, M lrden Ulus M. na 7.00 23.00 
S. Paza ·dan Yenişehire 7.10 23.00 
~kkop;.1~dan Akköprüye 6.15 7.00 
\Jahçeli11 ~n S. pazarına 7.30 9.45 

lu8 ~ ~v erden Uluı M. na 7.45 -.-
I · an Bahçeli evlere -.- 20.00 

l1111s 
be~ d ~~Ydaniyle İstasyon arasında her 
ll\anı 1 ıkade bir sefer olup tren za · 

arı seferler daha sıktır. 
1 l1ı11s 

lar, c';1;Y~aniyle Yenişehir, Bakanlık -
8 den 20ecı, Snmanpazarı arasında saat 
lı:ada. Ye kadar vasati her beş daki • 
ltikaaa'·aat 20 den 21 e kadar her on da· 
itada • ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
<il bi: her on beş, yirmi ve otuz dakikıı· 

ınuntazam ı;eferler vardır. 
1 "-k~anıı 

deki 
1 

arı Ulus Meydanından ıaat 23 
danınaon .. ıı~~erlerle bunların Ulus mey· 
atine t"db~n1;1şteri sinemaların dağılış sa-

a ıdlrler. 

'tcahhüt .~osta saatleri 
l>oıta g lu saat (18) e kadardır . 
lllcktı.ıpa~tb(lg) a kadar İttanbul cihetine 

a uı eder. 

liayd Tren saatleri 
arpaıa'ya : Her sabah : 8.20. 

her akşam: 16.30, 
19.15 ve 19.50 de. 
(Pazartesi, Fer· 
şembe, Cumarte
si, TOROS SÜ-

•al?ıı RAT). 
uıı hattı : Her ıün 9.35 (Kay -

ıeri, Sivas, Amasya 
Ilirarbak bu hat üzerindedir) 
Zongı.ıld ıkr hattı : Her aün : 9.35 

a hattı : Herıiın : 17.08 

2 - Talipler satılacak hisseye tak • 
dir edilmiş olan yukarıdaki muham -
men kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak 
kabul edilen hazine tahvilleri getire -
cektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak -
dir edilen kıymetin% 75 ini bulduk -
tan ve üç defa nidadan sonra mezkur 
günün (12) inci saatinde en çok artı -
ran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırma teklif e
dilen bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 1. 8. 939 ta· 
rihine müsadif salı günü saat (10-12) 
ye kadar yapılacak ikinci artırmad<> 
en çok artırana ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme 
diği takdirde üzerine ihale edilen ta
libin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tes 
limi vezne eylemesi için yedi gün ka 
dar mehil verilecektir. İşbu müdde 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığ 

takdirde ihale bozulacak ve bu tarih . 
ten evet en yüksek teklifte bulunan 
talibe teklif veçhile almağa razi olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi 
veçhile almağa razi ise ihale f:rkı bu 
talipten tahsil edilmek üzere bu tali -
be ihale edilecektir. Teklifi veçhile al-

• 

Çünkü ASPJRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir il§ç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi 
sına dikkat ediniz. 

marka-

Kirahk: 

Kiralık ev - Cebeci asfaltı üzerinde 
müstakil büyük bahçe elektrik su ha
va gazı telefon. Cebeci asfaltı No. 24 
Mimar Veysel evi. 2143 

Devren kiralık - 5 büyük oda, müş 
temil~t. kalorifer. Sıhiye vckileti kar
şısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart 
manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 

Kiralık mobilyalı apartman - Seta
nik caddesi 55 numara 4 geniş oda bir 
hol muşamba, kalorifer, sıcak su bil -
tün konforu haiz mükemmel mobilya
lı bir daire kiralıktır. Telefon: 3214 

2071 
Kiralık - Havuzbaşında, Atatürk 

bulvarında 7 numaralı ev: 17 oda, bır 
veranda, 6 banyo, 3 mutfak, kalorifer 

Küçük ilôn şartları 
Dort satırlık kilçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuru:ı 
İki defa u;in 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dbrt defa için 80 Kuruı 
Devamlı kilçük ilanlardan heı de
fası için 10 kuruıı alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bır ilan içın, 140 
lturuş alınacaktır. Bir kolaylık ol. 
mak üıere her ıatır. kelime arala
rındakı boşluklar müstesna, :ro harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ili.o 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan faııla her aatn için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı· 
nır. 

Küçük ilinların 120 harfi geçme
mesı lazımdır. Bu miktarı ııeçcn i· 
linlar ayrıca pul tırife11ne tabidir. 

ve ayrıca sıcak su. Dahili telefon. Bü- Satılık evler - 5500 ila 8500 arasın
yilk salonlar ve hol parke. Bütün, iki da 2, 3 daireU kargir ve yarım ahşap 
veya üç kısım olarak kiralıktır. Resmi fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 
daireler ve büyük müesseseler için bil 3130 2091 
hassa elverişlidir. Tel: 2749 a müra · 
caat. 2086 

Acele satılık arsa - Yapılmış o
lan bahçeli evler kooperatifine biti 

Devre~ k!ralık daıre - 4 büyük oda şik geniş cepheli manzaralı imar da • 
2 h~l, daım~ sıcak su v.e tam konforlu hili 1000 M. arsellenmiş Tel: 2406 
60 hraya kırahktır. Dıkme_n caddesi p 2102 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle -
bilir. 2087 

Büyük fırsat - Harbiye okulu ci
varında 5514 lira kıymetli 20 dönüm 

Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde arsa Ankara icrasında 14. 6. 939 öğle -
2 ve 3 odalı iki daire. Toptan ve ayrı den eve! 1500 liraya ikinci artırma ile 
ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 3130a satılacaktır. 2112 
müracaat. 2088 

. Satılık 2 arsa - İsmetpaşa mahal -
Kiralık - dük~an ve kıra/ık 2 oda - lesi Çankırı asfaltı 1.062 metre murab

Postane caddesı 57 numaralı apartman baı; ve lsmetpaşa mahallesi Ulucak 
da kahveciye müracaat. 2ll0 sokakta 887 metre murabbaı. Tel: 

Kiralık - Yenişehir Adakale so - 2749 a müracaat. 2119 

kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 
Satılık ev - Bahçeli evler koopera

havi kullanışlı modern 1, 2, 4 oda ve tifi B. 4 tipinde. Fazla maliımat için 
müştemilatlı daireler. Kapıcıya mü- (Tel: 1890) a müracaat. 2122 
racaat. 2121 

• . . S:ıtılık oto nobil - Döşeme ve mo -
Kiralık - Magaza ve ardıye. Eskı .. k 1 k · · h ld it ·ı· · . ~ h 11 . S" tor ısım arı ço ıyı a e a ı sı ın -

Postane arkası ınkılap ma a esı ur d' 1. b. B 'k t b'l t ı k 
ır ı ır uı o omo ı ucuz sa ı aca 

sokak Hafız Mehmet apartmanı altın- 0 .. k k k · · 2280 . .. tır. orme ve onuşma ıçın e 
da. Gazınocuya muracaat. 2128 1 f d"l · 2123 

Kiralık - 3 oda 1 hol banyo vesairl! 
Yenişehir Meşrutiyet caddesi Mimar 
Kemal okulu arkası türe sokak No; 6 
Çatı katında ev sahibine müracaat. 

2154 
Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu

mara (şimdiye kadar karakol olan bi
na) - 45 lira - mesai gün ve saatlerin-
de 2300 e müracaat. 2156 

Kiralık daireler - Ulus meydanın
da KOÇAK HAN'da büro için elve -
rişli 2 ve 3 odalı daireler var. Asan -
sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü 
racaat. 2157 

Kiralık Daire - 3 oda 1 sandık o
dası 1 hol tam konfor. Y. Şehir Dev
let şfirası arkası Yiş sokak Yozgat 
Ap. 6 aylık ciro veya senelik konturat 
yapılır. 2164 

te e on e ı mesı. 

Satılık Ev - Bahçeli evlerden D. 4 
tipi 24 No. lı ev satılıktır. 3173 tele· 
fona müracaat. 2159 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 M2. arsa içindeki Anka
ra taşiyle uygun Hatla satılıktır. 3173 
telefona müracaat. 2160 

Satılık Çiftlik - lstanbula 28 mil, 
deniz kenan, me§hur Armutlu kaplı
caları yanında, büyük zeytinlik, dut· 
luk, koru, orman ve merayı havi 
meşhur Keçikaya çiftliği satılıktır. 

Fazla tafsiıat için Gümüşhacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 

Satılrk motosiklet - Az kullanıl ~ 

mış temiz bir motosiklet satılıktır. 

Telefon: 2978 ze müracaat. 2178 

Kiralık _ Vekaletler karşısındaki . Satılık Jotograf v~ ra~yo - Ye~i 
tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş hır kontaks (2 : 1 ~objektıf)_ ve temız 
odalı tam konforlu fevkalade nezaret- kullanılmış sekız lambalı bır alman 
li mükemmel apartman. Tel: 6046. radyosu satılıktır. Yenişehir Necati • 

2169 bey caddesi No. 11 

Acele kiralık hane - Samanpazarı 

civarında, dört oda su elektrik, ha -
marn, çok ucuz, İcra gayri menkul da-
iresinde Bakiye müracaat. 2139 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
No: 19 müstakil bahçe içinde 3 oda 
banyo mutbak hava gazi Aynı eve mü-
racaat. 2174 

Kiralık - Mobilyalı oda. Yenişe -
hir sağlık bakanlığı arkasında Tuna 
caddesi Ertürk sokak No. 11 re müra-
caat. 2175 

Ucuz kiralık oda - Aile yanında 

möbilyalı veya boş yalnız bayan için 
Hacı Bayram Domangı sokak 4 eski 
jandarma komutanlığı yakınında. 

2177 

Kiralık müstakil ev - 3 oda 1 hol 
banyo ve ve saire otobüs durağına ga
yet yakın. Cebecide Ceylan sokak No. 
20. Müracaat Yeni hal Köklü bakkali-
yesi Tel; 2368 · 2179 

Devren kiralık daire - Etfaiye mey 
danında Hukuk mektebi arkasında Al 
tay apartmanının 5 No.lu dairesi ey -
lül gayesine kadar. İçindekilere müra-
caat. 2180 

Devren kiralık daire - 3 oda, geniş 
balkon, her türlü konfor. Yenişehir 

Karanfil sokak 15 A. 2181 

Acele satılık arsa - Kınacıhan ar· 
kasında Ali Nazmi apartımanı yanın· 
da 270 metre apartıman ve dükkan 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad-
desi No. l 2085 

Satılık apartıman - Atatürk bulva

Aranıyor : 

Hizmetçi aranıyor - Biri 5 diğer 

7 yaşında iki kız çocuğu ile ~eşğul 
olmak ve ufak tefek ev işleri yapmak 
üzere küçük bir hizmetçiye ihtiyaç 
vardır. Gazetemiz ilan memurluğuna 

müracaat. 2170 

. 
içme suyu 

Besni Belediyesinden : 

30 ınayıa 939 tarihinde ihalesi mu· 
karrer Besni içme suyuna talip çık
madığından 19 haziran pazartesi günü 
ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

(4150/ 2261) 12228 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

SEVİM Mücelli hanesi 
işten anhyan bir kalfa aramak· 

tadır. Ücret göstereceği iktidara 
göre tayin edilecektir. UJus mey
danı Santıral Kıraathanesi üzeri 
No: 12 ye müracaat. 2094 

rında büyük iratlı kalorifer ve dük - .alllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. 
·~anlı. Atatürk bulvarı 31 Tl 3130 a : 

ıüracat. 2089 § o E N i z ve K A o 1 N § 
Satılık - Yenişehirde 1, 2 ve 3 dai· E Pek yakında Halk Sinemasında § 

reli ve büyük arsalı tek evler Atatiirk : -
1 biılvarı31 Tl: 3130 a müracaat· 2090 ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 



Milli Müdafaa V. 

Temizlik arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yerli mamulatından ve beher 

adedine tahmin edilen fiyatı 240 iki 
yüz kırk lira olan 100 yüz adet temiz
lik arabası kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 haziran 939 per -
şem günü saat 15 te Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1800 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesaikle işbu eksiltmeye 
konulan işlerle meşğul tüccardan ol -
duklarına dair vesaikleriyle birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin -
den behemhal bir saat evetine kadar 
Ankara M. M . V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (2065) 12087 

Harp okuluna gireceklere 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler için 80.000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 75200 lira olup 
muvakkat teminatı 5010 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20. 6. 939 salı günü 
saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Tophane 
Lv. A. satın alma komisyonuna verme 
leri. (2121) 12097 

Hava okullar talimahnın 86 

maddesinde ya11h 
11rtlan haiz istekliler: 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Dilek kağıdı ve vesikalariyle tem -

muz başlaiığıcından ağustos sonuna 
kadar okula baş vururlar. Okulun bu-

Harp Okulu Komutanlığından: lunduğu yerin dışında bulunanlar di· 
1 - Bu sene .hariçten harp okulu· lek kağıdı ile vesikalarını posta ile 

na ginneğe istekli bulunanlar için 24 okula gönderirler ve alacakları karşı -
yaşına henüz girmiş olanlarla, Üniver- lığa göre hareket ederler. 
site ve diğer yüksek okullardan tah - Madde 86 - Hava okulu gedikli kıs 
silde iken harp okuluna girmek iste • mına girme şartları şunlardır: 
yen talebelerin bulunduklan sınıf im- A - Türk olacak. 
tihan neticesini beklemeden, askerlik B - Orta mektep - lise sekizinci sı· 
şu0clerindeki talimata göre evsafı ha- nıf - tahsilini bitirmiş en az 17 ve en 
iz olanların harp okuluna alınacakları çok 20 yaşında olmak. Bekar bulun -
ilan olunur. (2253) ı2219 mak. 

Sargilik bez ali nacak 
C - Sihi vaziyeti uçuculukta ve U· 

çuş işlerinde kullanılmağa elverişli ol 
duğuna dair mütehassısları tamam o -

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- lan bir hastanede sıhat heyeti raporu 

ULUS 

2 - Taliplerin 14. haziran 939 çar -
şamba günü saat ı 1 de Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonuna gel -
meleri. (2295) 12261 

Buğday öğüttürülecek 

günü 1, 3, 5 haziran 939 tarihli gazete
lerde mürettip hatası olarak 10. 6. 939 
olarak ilan edildiği görülmüştür. 

Şartname esas olduğu ve ihalenin 
şartnamede olduğu gibi 19. 6. 939 pa -
zatresi günü saat ıs te yapılacağı ilan 
olunur. (2570) 12146 

198 kalem takım ~eliği 
, 

pazarhğ1n1n başka bir güne 
b1raklldığı hakk1nda 

Ankara Levaznn Amirliği Satm Aıkeri Fabrikalar Umum Mü-
Alma Komisyonundan : dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

l - Ankara garnizon birlik ve mü - misyonundan : 
esseseleri ihtiyacı için 600 ton buğ _ Tahmin edilen bedeli (122.543) lira 
day öğütülmesi kapalı zarfla eysilt _ olan 198 kalem Takım çeliklerinin pa
meye konmuştur. zarlığı görülen lüzuma binaen 16 ha -

2 _ Tahmin bedeli 9000 lira olup ziran 1939 cuma günü saat 14 de bıra-
vakkat teminatı 675 liradır. kılmıştır. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gü- İhale Askeri fabrikalar umum mü -
nü saat 15 dedir. dürlüğü merkez satın alma komisyo-

4 _ Ekfltm · klerin eksilt- nunca yapılacaktır. Şartname (6) lira 
.. .. 2ı490 eye 1gırkece n 2 3 ün- (13) kuruş mukabilinde komisyondan 

me gunu sayı ı anunu , . . . . . 
·· dd 1 · d · t -1 belgelerı'y verılır. Talıplerın muvakkat temınat cu ma e erın e ıs enı en • . 

le birlikte ihale gün ve saatinden en olan (7377) hra (15) kuruş ve 2~90 n~ 
b. 1. k dar teminat ve maralı kanunun 2 ve 3. maddelerındekı 

gekçl"fır ~at e;e ıne A akara Lv am· vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
t~ . ı me tup arını . n · ır - bu işle alakadar tüccarCian oldukları -
lığı satın alma komısyonuna vermele- d . T" d "k . 1 

6
) 

12262 
na aır ıcaret o ası vesı asıy e mez· 

ri. (229 kur gün ve saatte komisyona müraca-

10'000 kilo tavuk ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan 10.000 kilo tavuğa verilen fiyat 
makamca gali görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6000 lira olup 
muvakkat temiantı 450 liradır. 

3 - Eksiltmesi 29-6-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. üncü maddelerin
deki belgeleriyle birlikte ihale gün ve 
saatinden en geç bir saat evveline ka
dar teminat ve teklif mektuplarını 

Ankara Lv. amirliği satın alma komis 
yonuna vermeleri. (2297) ı2263 

atları. (2226) 1220S 

6 

6 

Ton 

Ton 

beyaz 

arap 

sabun 

sabunu 
Aaeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm A lma Ko· 
misyonundan : 

misyonundan : olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacak- Patates alınacak 
1 - Beher metresine 24 kuruş fiyat tır. 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira o
lan 6 Ton beyaz sabun ile 6 Ton arap 
sabunu Askerf fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 30-6-939 cuma günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna

me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(360) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları (2301) 12265 tahmin edilerek açık eksiltme ile sa - DIŞARŞDA BULUNANLAR : 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
tın al•nacağı ilan edilen ı390o metre Bulundukları yerin askerlik şubesi - Alma Komisyonundan : 
sargılık bezin eksiltmesine istekli çık .. d · · 3000 metre mikil11 Balast ne muracaatla muayeneye gön erılır- 1 _ 7 Haziran 1939 günü 60 ton pa-
madtğmnan 1 i. hazir 939 cun.ıar~esi 1 T k"l~ 1 - · b ı er. am teş ı at ı sıhı heyetı u unan tatese talip çıkmadığından yeniden 
günü saat ıo da açık e siltme suretiy- ı d · k Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan ı 

le satın alınacaktır. yer er e o yerın en büyük umanda - pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 
_İlk teminat 

2 
nına müracaatla muayeneye gönderi • 2 - Pazarlığı 26 Haziran 939 pa -

. h .. .. 
1 

d lira olupkşar~ - lirler. zartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
namesı er gun oğ e n sonra omıs- D Ahl"'k vl ld v . . . · • - .. ı sag am o uguna ve 3 - Talıplerın temınatlarıyle hır - Keşif bedeli (9600) lira olan 3000 

metre mikabı Balast Askeri Fabrika· 
1ar Umum M.UdtırlUIU Merkez. satın 
alma komisyonunca 4 Tennnuz 1939 
salı günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname (48) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(720) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaaikle mu -
ayyen gün ve saatte komisyona müra-

yonda görü.tür. _ hiç bir suretle suçlu ve mahk<Un olma- likte belli gün ve saatte Ankara Lv. 
3 - Ekaıltmeye g cekler kanunı dı:K.ına dair bulundu:K.u yerin emniyet a i ı·g.; t ı lt i _..._ · • l b" l'k k ·1tm ·· r. r. .. m r ı6 • sa ın a ma om syonuna lllu 

temına~larıy e !r 1 e e sı e gun müdürlüğünden veya polis amirliğin- racaatları. (2298) 12264 
ve saatınde ~~:ı;5oı 2~~~unmaları. den tasdikli vesika göstermek. 

E - Okula alınacak okuyucular, 

lla""Ç kutUSU alınacak Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sa -
yılı kanun mucibince muamele göre -

M. M. Vekaleti atm Alma Ko
miıyonundan : 

1 - Hepsine tahmi dilen fiyatı o
tuz bin lira olan on di kalem alu -
minyUm ilaç kutusu palı zarf usu
liyle 31 temmuz 939 p rtesi günü sa
at 11 de Ankara'da M M. V. satın al -
ma Ko. da satın alınar tır. 

2 - İlk teminatı 22 lira olup şart
namesi ıso kuruş karş l ğında adı ge
çen komisyondan alın r 

3 - Eksiltmeye gi cekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı anunun iki ve 
üçüncü maddelerinde zıh belgelerle 
bu gibi işlerle meşgu t lccardan ol -
duklarına dair vesaiki irlikte teklif 
mektuplarını eksiltme atından behe
mehal bir saat eveline dar Ankara'
da M. M. V. satın almc. O. na verme-
leri. (2241) ı2249 

Levazı~ Amirli§i 

Tereyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Harp okulu, h 
ok..ılu ihtiyacı için SC 
kapalı zarfla eksiltm 
tı..r. 

ane, gedikli 
kilo tereyağı 

e konulmuş . 

2 - Tahmin bedeli 00 lira olup 
muvakakt teminatı 5C lira 50 kuruı 
tur. 

3 - Eksiltmesi ı4 
günü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye g 
me günü 2490 sayılı 
üncü maddelerinde 
)eriyle birlikte ih:ıle 
de ~·• geç bir saat ev 
minat ve teklif mekt 
Lv. 5mirliği satın aln 
vermeleri. (2033) 

1939 çarşamba 

ceklerin eksilt 
kanunun 2, 3 
tenilen belge -
:YÜn ve saatin· 
ne kadar te • 
larını Ankara 
komisyonuna 

12018 

ceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 
yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş ola-
rak vazife göreceklerini taahhüt et -
mek. 

H - İstekli adedi çok veya imtiha
nı kazananlar alınacak miktardan faz. 
la olursa bunların içinden riyaziye bil 
gileri daha iyi ve yabancı dil bilenler 
yenlenir. Hava okullan okuyucuları 

askeri liseler okuyucuları gibi yediri
lir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders i
çin lazım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenler 
den birinci sınıfı muvaffakiyetle biti
renler arasından, kabiliyetlerine göre, 
uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı, a
tış ve bombardımancılığa ayrılırlar. 

(2189) 12158 

Eksiltme ilônı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma KomisyonundJtn : 

1 - Süberhan garnizonunun eylül 
başından haziran 940 sonuna kadar bir 
milyon altı yüz elli bin kilo tezeği 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 16SOO lira olup 
muvakkat teminatı 2237 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 29.6.1939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde sitenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektupları Ağrı satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2278) 122S3 

Satıhk hayvan 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - ~an~t umum mudürlüğü poligo 

nuna aıt hır hayvan pazarlıkla artır • 
ma suretiyle satılacaktır. 

Et a lınacak 
Ankara Levazım ArnirJiği Satın Alma Komisyonundlln : 

1 _ Ankara garni r. ve birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar-
ları yazılı koyun ve s ır eti pazarlık la ıatın alınacaktır. 

Talip!e
0

rin teminat r iyle birlikte 15-6-939 perşem~ günü saat 10 da An 
kara Lv. Amirliği s ... tı ı alma komis yomına gelmelerı. (2306) 

15000 20000 Kg. sığır eti Garnizon için 
7000 : 8000 ,, Koyun eti Harp okulu ve hastane 

12270 

Elektrik tesisatı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
A lma Komisyonundan : 

l - Genel Kurmay dairesi pavyon
larının keşfine göre elektrik tesiıatı 
pazarlık~ yaptırılacaktır. 

2 - taliplerin 42 liralık teminatla
riyle birlikte ıs Haziran 939 perşem
be günü saat 14 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna gelmele· 
ri. (2305) 12269 

ı sebze ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu ihtiyacı i

çin aşağıda cins ve miktarları yazılı 
sebze pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 15-6-939 perşembe 
günü teminatlariyle birlikte Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 
Cinsi 

Kabak 
Taze fasulye 

Miktarı Kilo 

8000 : 10.000 
4000 : 5.000 

(2307) 12271 

Askeri Fabrikalar 

117 kalem 11mpara taılan 
hakkında 

caatları. (2302) 12266 

Hariciye Vekaleti 

Bir mütercim altnacôk 
Hariciye Vekaletinden : • Vekaletimizde münhal bulunan 150 

lira ücretli almanca mütercimliğine 

imtihanla almanca Jisasına bihakkın 

vakıf bir mütercim alınacak ve imti -
han 26.6.1939 tarihinde icra kılınacak
tır. Taliplerin 20.6.1939 tarihine kadar 
hüviyet cüzdanı, tahsil, hüsnühal, sı
hat ve askerlik vesikalarını vekalet 
zat işleri dairesine tevdi eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. (2271) 12252 

Ziraat Vekôleti 

Bir muhasip aranıyor 

Ziraat Vekaletinden : 
Etlik distofajin laboratuvarının 80 

lira ücretli muhasipliği münlıaldir 

Buraya memurin kanunundJki evsafı 
haiz ve usulü muzaafa vakıf bir muha
sip tayin edileceğiııd~n taliplerin ev · 
rakı müsbiteleriyle beral)f'r 20 haziran 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 939 gününe kadar ziraat vekaleti ve . 
teriner itleri umum müdürlüğüne mü

dürlüğü Merkez Satın A lma Ko- racaat etmeleri ilan olunur. (2188) 
misyonundan : 12169 

ı ı 7 kalem zımpara taşlarının ihale·- --- ----------

Mütaahhit nam ve hesabına dört kalem Elektrot ahnacak 
2500 adet Elektrot 2 mm. JS St. 32 A) 
5000 adet Elektrot 4 mm.p St. 42 A) 
300 adet Elektrot 2 mm. p St. 52 A) veya muadili 
3SO adet Elektrot 4 mm. p St. 52 A) 

Askeri Fabrikalar 
misyonundar. : 

Umum Müdürlüğü Merkez Satın A lma Ko-

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 4 kalem elektrot müteahhit nam 
"e hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 23. 6. 1939 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ih;ıle edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (120) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle allkadar tUccardan olduklarına dair 
ticaret odası veaikasiyle mezkt\r gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~2169) 12145 

13 - 8 - Jlll!._. 

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

M. M. Vekaletinden : 

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

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

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

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

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

6 - Okul, ıs Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunrl18~ 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe mu~· 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettır" 
ınek ve evraka bağlamak lazımdır. 

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

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

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir} 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

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

g - Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evıeır 
mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut ılt' 
senelik mecburt hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi st' 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekttV 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen do 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir pıt 

9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamltyanlar bunları AnkaradakiJrr 
V I• 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler 8rıf 
liklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ı1I' 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedt" 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M . Vekfileti sıhhat işi~ 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edecelderdt! 

Nafia Vekôleti 

Çadır a lı nacak 
Nafıa Vekale t inden : 

27.6.939 salı günil saat 10 da Anka
rada nafıa vekilcti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme ~omisyonunda ce • 
man 2072 lira muhammen bedelli Hay
darpaşada teslim prtiyle 20 amele 6 
mühendis 4 hala ve 4 banyo çadırının 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme mUdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 155,40 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesikalarla bir" -
tikte ayni gün saat 10 da komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(2269) 122Sl 

Orman koruma 

Livamarin kömürü ahnacak 

(1869) 11849 

1 ktisat Vekôleti 

Sömikok kömürü fiyatları 

lktısat Vekaletinden : 
•tJ 

1 - Halen F.O.B. Zonguldak 17 ~1rU 
25 kuruş olan bir ton sömikok körnU J• 
fiyatları 15.6.939 dan itibaren Zont,'ııı 
dakta limanda veya istasyonda tesl• • 
(tahmil masrafı dahil) 15 lira otar' 
tesbit edilmiştir. 

o• 2 - Ankara, İstanbul İzmir ve ç , 
miktarda sömikok istihlak eden dil~ 
şehirlerde mahalli fiyatlar yukarıd• 1 
F.O.B. fiyat esasına göre ve :ıarıı' 
masraflar ilavesi suretiyle beledif" 
terce tayin ve ilan olunacaktır. 

(2267) 12229 

S1nai müessese ve maded 

ocaklan sahiplerinin 

nazan dikkatine 
lktısat Vekaletinden : 

O rman Koruma Genel Komu- .. .. teritı' 
tanlığmdan : .. 1 - -~4S7 .sa~ılı. kanuı~ h~ku~ .,e'f' 
İstanbul Zeytinburnunda orman ko gore gundelık ışçı vasatılerı yuz ıtt'' 

ruma talimgahı ihtiyacı için 156 ton daha fazla olan sınai müessese ve. d' 
d v h" ı . .. terıt1 lavamarin kömürü 16 haziran 939 cu· en ocagı sa ıp erı muessese 

ma günü saat 14 de Ankara Yenişehir mesleki kurslar açılacaktır. fı 
de Orman koruma genel komutanlık 2 _ Birinci maddede yazılı e~fl 
satın alma komisyonunda pazarlıkla haiz bulunan sınai müessese ve ıııad ıf 
satın ~lınacakt~r. Mu?ammen t;>cdeli ocağı sahiplerinin 3457 sayılı k•~,, 
2184 lıra olup ılk temınatı 163 lıra 80 nun tatbikine dair olup 15. 5. 939 et' 
kuruştur. rih ve 4208 sayılı resmi gazetede "ııe-

Bu işe ait şartname İstanbulda - Ga- redilen nizamnamenin 13 üncü rnadd'' 
latada Alemdar hanında Orman koru- gine göre hazırlıyacakları müfre tel' 
ma satın alma komisyonu ile Ankara· proğramlarını 15. 7. 939 tarihine ıııı' 
d~ genel komutanlık. satı.n alma ko- dar lktısat Vekaleti Sanayi tJıi' ıır 
mısyonundadır. Tahpl~r.m mu~yyen müdürlüğüne göndermeleri ilan ° 
gün ve saatta pazarlık ıçın komısyon· nur. (2268) 12230 
da bulunmaları. l "u•. / 

(2194) 12221 L___ ~ 

Yaş sebze ahnacak 
O rman Korum a Genel Komutanlığından : 

. 1"' 
Orman Koruma genel komutanlığının İstanbul Zeytinburnundakı •. • 

limgahı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (8) kalem yaş sebıe ;~· 
zalarmda gösterilen gün ve saatlerde Ankara'da Yenişehirde - Yüksel ~,ıı· 
desinde Orman koruma genel K. binasındaki satın alma komisyonu tara 0ı 
dan pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gününde kornis>'

011 

bulunmaları. (2180) 

Cinai 

Semizotu 
Kabak 
Patlıcan 

Tomates 
Barbunya Faaulya 
Ayşe kadın ., 
Bamya 
Patates 

Miktarı 

1080 ) 
12960 ) 
15120 ) 
4744 ) 

10800 ) 
6480 ) 
2160 ) 

20000 

İhale günü 

ıs Haziran 939 perşembe 
ıı.oO 

15 Haziran 939 perşembe 
ı4.o0 

16 Haziran 939 Cuma 
ı ı.oO 

12189 
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Maarif ·vekaleti 

Muallim muavini 
isteyenlere 

olmak 

Maarif Vekaletinden : 

l - Orta okullarda türkçe, tarih • 
cografya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 
llırıanca ve ingilizce muallim muavini 
0 lrnak istiyenler için bu sene imtihan 
açılacaktır. 

l 2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 
•tanbul üniversitesinde başlıyacak -

tır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk vatanda~' olmaları, 

f il) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 
lZla olmaması, 

1 
C) Hüsnühal erb::ıbından oldukları, 

-er hangi bir surette mahkumiyetleri 
0lrnadığı hakkında bulundukları viıa • 
~~~veya kaza idare heyeti~den alınmış 

h mazbata ibraz etmelerı (halen me
lrı~r ve muallim olanlar bu kayıttan 
::::~t.esna olup mensup oldukları daire 

ırınin vereceği vesika kafidir.) 
li n~ lier türlü hastalıktan ve mual • 

lnhk etmeye mani vücut arızaların
~n .salim olduklarını ispat eder tas · 

1klı hekim raporu ibraz etmeleri, 
() E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı 
fretnıen okulu mezunu veya bunların 

11ıuaam tahsil görmüş olmaları. 
lttuallim mektebirıden mezun olan • 

lırın en aı iki ders senesi muallimlik 
•tn:ı· ış bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
:~d.ukları takdirde kanuni şartlar da • 
ılınde her hangi bir orta tedrisat mu

:lin:ı muavinliğine tayin edilecekler -
r. 

S - Yukarıdaki şartları haiz olan 
lllınzetıer bir istida ile vekalete müra
~t edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi
qJar bağlanacaktır. 

D. Demiryollan 

Balast işleri 

Devlet Demiryolları Be§inci İş
letme Müdürlüğünden : 

1 - Fevzipaşa • Diyarbakır hattı 

üzerinde Akçadağ - Malatya istasyon
ları arasında kilometre 233 + 500 -
234 -+ 800 de 10,000 M.3 ve Şefkat -
Yolaçtı arasında kilometre 337-339 
da 10.000 M. 3 olmak üze;e ceman 
20.000 metre mikap balastın, şartname 
ve mukavele projesine tevfikan kır· 
dırma, Hat kenarına figüre ettirmek 
suretiyle ihzar ve teslimi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29-6-939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 11 de Ma
latya işletme binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmey'e konulan işin mu
hammen bedeli (30,000) liradır. 

4 - Muvakkat teminatı (2250) lira
dır. 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin ka
nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girme· 
ye manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname, muvakkat teminat mak -
buz veya Banka mektubunun, muka
vele ve şartnamelerle birlikte tayin 
edilen gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine veril -
mesi lazımdır. 

6 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi Malatya, Ankara ve Hay· 
darpaşa İşletme veznelerinde: Diyar
bakır, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyon· 
larında isteklilere ( 150) kuruş bedel 
mukabilinde verilir. (2206) 12196 

Satıhk zati eşya , 
Ankara Nümune Hastanesi Ba,. 

tabipliğinden : 
Ankara Nümune hastanesinde vefat 

Sihat ve içtimai M. V. 

Aşı tüpü alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıaaıhha Mü

essesesi Direktörlüğünden : 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
çiçek aşısı ıubesine bir milyon adet 

3 - Muvakkat teminat 291,SO lira • 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27. 6. 939 salı günU saat 
on buçukta Belediye Encümenine mü 
racaatları. (2232) 12185 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

bir kişilik ve sekiz yüz bin adet on 1 - Yenişehirde Çoruh sokağı ile 
kişilik aşı tüpü 28. 6. 939 çarıamba gü- Kızılırmak sokağının birleştiği mahal 
nü saat 11 de açık eksiltme ile satın de 1091 ada 1 parselde bulunan Bele -
alınacaktır. . . diyeye ait 46 metre murabbaı yol faz -

2 - Muhammen bedelı 4900 lıradır. lası yer on beş gün müddetle açık ar
Muvakkat teminatı 367 lira 50 kuruı- tırmaya konulmuştur. 
tur. 2 - Muhammen kıymeti (276) lira-

3 - Şartnapıe ve nümune her gün dır. 
müesseseden temin edilebilir. 3 _ Muvakkat teminat (21) lira -

(2256) 12224 dıL 

Ankara Belediyesi 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Çankırı caddesinde imarın 716 
adasının 40, 41, 26 parselinde bulunan 
ız metre yol fazlası satılmak üzere on 
beş gün müddetle açık artırmaya ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (300) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (22,50) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün Encümen kalemi 
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü
nii saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (2229) 12182 

Satıhk. yer 
Ankara Belediyeainden : 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü
nü saat 10,30 da Belediye Encümeni -
ne müracaatları. (2290) 12256 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Konur sokağında 
1087 adanın 12 parselinde bulunan Be
lediyeye ait 121 metre murabbaı yol 
fazlası on beş gün müddetle açık ar -
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (605) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (45,50) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü
nü saat 10,30 da Belediye e :ıcümenine 
mliracaatları (2291) 12257 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : di A~ Nüfus tezkeresinin aslı veya tas

klı ıureti. 
B) Tahsil derec..elerine ait şahadet -

llatne veya vesikalarının asıl ve yahut 
"1retleri. 

C) liüsnühal mazbatası. 
~) Bulundukları yerlerin maarif i • 
... _!'inden nümunesine göre alınmış 
-.cıiJcJi ııhhat raporu. 

1 - Yenitehirde Kurumlar sokağın
da 1171 ada 21 parselde bulunan ve 
müstakilen Belediyeye ait 422 metre 
murabbaı yere talip çıkmamasına bi -
naen artırması on gün uzatılmıştır. 

edip şimdiye kadar varisleri zumur et· 1 -·Yenişehirde yeni Kalık soka -
miyenlerin zati eşyası 15. 6. 939 tari • ğında imarın 1088 ada 19 parselinde 
hine müsadif perşembe günü Ankara bulunana ve müstakilen Belediyeye a
üçüncü Sulh Hukuk hakimliği mari - it (6332) lira kıymeti muhammineli 
fetiyle saat onda hastanede satılaca • 829 metre mürabbaı yere talip çıkma -
ğından talip olanların ıs lira pey ak - masına binanen yine kapalı zarf usu-
çeleriyle birlikte mezkfir gün ve aaat- liyle artırmaya konulmuttur. 2 - Muhammen bedeli 4220 liradır. 

f l) Maarif idaresinden taıdikli ve 
Otofraflı fiş 

te Nümune hastanesine müracaatları. 2 _ İhalesi 27. 6. 939 salı günü saat 3 - Muvakkat teminat (316,50) lira-
(2056) 12115 11 de belediye encümeninde yapıla • dır. 

ka 'fi) Altı adet 4x6,S büyüklüğünde 
rtotııuz fotoğrafları. 

h ~u vesikaların en ıon 15.8.1939 tari
f ne kadar vekfüetc gönderilmiş olma

:~bnndır. Bu tarihten sonra vekilete 
uracaat etmiş olanlar imtihana alın -

~Yacaktır. (2200) 12172 

Ölretmen 
M0<an 

İhsan Slyımi 

hakkında 
kütt\lr Bakanlıiından : 

Ankara Valiliği 

Kum parselleri 
Ankara V alil ilinden : 

Çubuk deresi mecrasında hususi i • 
dareye ait 530 ve 230 lira muhammen 
bedeli ı ve 4 No.lu kum parsellerinin 
icarına vakti muayyeninde talip çık • 
madığındın 2490 aayılı kanunun 43 
üncü maddesine tevfikan 5-6-939 dan 

Ankara Sanat Okulu Elektrik atel- itibaren on eün müddetle ihalesi uza
)tıi <sfretmeni İhsan Siyami Mocan 
'tlıifesini terketmi• vt mazeretini ka· tılmıştır. • 
n :r Taliplerin muhammen bedelinin % 

Unl nıUddet içinde ihbar ve tevsik 7,5 teminatlariyle birlikte ihale günü 
eyıenıen:ıi• oldug~undan müstafi sayıl- d · 
lrıı t :r olan 15-6-939 tarihinde saat 15 e vı· 
Uı!r ır. Tebliğ makamına kaim olmak l layet daimi enci.ımenine müracaatları 

e llln olunur. (2303) 12267 ilan olunur. (2304) 12268 

....____---~--------·~------------

caktır. 4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi-

3 - Muvakkat teminat (967,50) li • 1 kl'I · d 20 6 939 ı .nı 
d ne ve ıte ı erın e . . sa ı ... --

ra ır. b k B l d' .. • . . .. nil saat on uçu ta e e ıye encume-
4 - Şartname ve krokısını gormek . .. tl (2292) 12258 . . .. .. k 

1 
nıne muracaa arı. 

ısteyenlerın her gun encumen a e • 
mine müracaatları ve isteklilerin de ~~-~ S t 1 ı.:. 
teminat ve teklif mektuplarını 27. 6. 0 1 1 K yer 
939 sah glin saat ona kadar encümene 
vermeleri ilSn olunur. (2230) 12183 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka • 
..ğında imarın 1088 ada 20 parselinde 
bulunana ve müstakilen belediyeye a
it (6856) lira kıymeti muhammineli 
857 metre mürabbaı yere talip çıkma
masına binaen yine kapalı zarf usuliy
le artırmıya konulmuıtur. 

2 - İhalesi 27. 6. 939 salı gün saat 
11 de belediye encümeninde yapılacak 
tır. 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın
da 1171 ada 22 parselde bulunan Bele
diyeye ait 406 metre mürabbaı yere 
talip çıkmamasına binaen artırma on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 4060 liradır. 

3 - Muvakkat teminat (304,50) li -
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 20. 6. 939 sah gü
nü saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (2293) 12259 

Satı hk yer 

. Vilôyetler 

Kalorifer tesisatı 
Kütahya Lisesi 

den: 
Direktörlüğün • 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konulan iş: Kütahya lisesi binasın
da vücuda getirilecek (11666) lira 
(7 5) kuruş kegif bedelli kalorifer tesi
satı işinden ibarettir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Fenni şartname. 
d) Nafia işleri şeraiti umumiyesi 

(Nafia dairesinde mevcuttur.) 
e) Keşif hulasası cetveli. 
İstekliler bu şartname ve evrakı Na

fıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29. S. 1939 pazartesi 

gününden itibaren {21) gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olup 19 haziran 
1039 pazartesi günü saat 15 de Kütah
ya lisesi müdürlüğü binasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. Zarflar sa
at 14 den itibaren verilmeğe başlanıp 
bir saat zarfında verilmiş bulunacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (875) liralık teminatlarını 
tek1if mektuplariyle birlikte ibraz et
meleri şarttır. 

5 - İstekliler münakasa günü ehli
yeti fenniye vesikalarını da teklif 
mektuplariyle beraber ibraz edecek-
lerdir. 12113 

Eczacı aranıyor 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Mer
kezinden: 

Her gün öğleden sonra çalıımak 
suretiyle dispanıerimiz eczanesinde 
bir diplomalı eczacı çalıştırılacak ve 
buna göre ücret verilecektir. 

İsteklilerin prtları öğrenmek üze
re on beş gün zarfında merkezimize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

2163 

Kapalı eksiltme ilim 
lstanbul Belediyesinden : 

28. 6. 939 tarih çarşamba günü saat 

E - Bayındırlık işleri genel prt -
namesi 

F - Tesviyeyi türabiye, şose ve ka
gir inşaata ait fenni şartname 

G - Mukavele projesi 
İsteyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 3. 7. 939 tarihinde pa

zartesi günü saat 15 de vilayet encü -
meninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle -
dir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
telilerin 1268 liralık muvakkat temi -
nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış ehliyet vesikası ve Ti • 
caret odası vesikası bulunması lazım -
du. 

6 - Teklif mektupları yukarıda il -
çüncü maddede yazılı saatten bir aaat 
evetine kadar vilayet encümenine geti 
rilerek encümen reisliğine makbuz mu 
kabilinde verilecektir. Posta ile gön -
derilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar gelmit ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile i
yice ka}lltılmı~ olması lazımdır. Poı -
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

12274 

G6cmen evi yıphrllacak 
Tekirdağ iskan Müdürlüfün

den : 
1 - Çorlu kazası dahilinde Edir -

ne - İstanbul asfalt yolunun (124) cü 
kilometresi civarında yalnız kerestesi 
hükümet tarafından verilmek i.lzere 
200 göçmen evi inşa ettirilecektir. Ke
şif bedeli 63024 liradır. 

2 - Şartname ve plinlar ve sair ev
rak 315 kuruş bedeli mukabilinde Te
kirdağ iskan müdürlüğünden alınabi
lir. 

3 - Eksiltme 27. 6. 939 salı giinü 
aut 14 de Tekirdağ iskan müdürlU -
ğünde müteşekkil komisyon marife • 
tiyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

(4401) liradır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı eksiltme saatinden bir saat evel -
sine kadar komisyon başkanlığına tev 
di olunacaktır. 

Talip olanların ehliyet vesikalarını 
hamilen müracaatları. 12275 

15 de İstanbul Belediye daimi encii • __.:. ________________ _ 

meni oc\aaında (30368) lira (97) kuruş p ly n bl s yıphrllacık 
keşif bedelli Atatürk köprüsünün iki aRS 0 ftl 1 
başında yapılacak betonarme köprü • Karacabey Haraaı Müdürlüiün-
ler inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt- den ı 

meye konulmuştur. Müessesemiz merkezinde (15-J04) 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş-

lira (88) kuruş bedelli bekir pansiyon 
leri genel, hususi ve fenni şartname • binan ...._ kapalı nrf uauliyl• .ek _ 
leri, P.roj.4:..' ketlf ~uliaaaiyle buna m~- siltmeye konmuıtur. Eksiltm 26. hui-
teferrı dıger 15 lıra 18 kuruı mukabı- 93n t 'h" .. d'f rt · ·· . t Udil 1 .. ğ" d rll k ran ~ arı ıne musa ı paza esı cu· 
Jınde F. . m r u un e ve ece • .. t 15 d B b t " d" lUğü . nu saa e ursa ay ar mu ur 
tır. . . binasında yapılacaktır. Muvakkat te-

Muvakkat temınat (2277) lıra <67) minat 1155 lira 37 kuruştur. Bu işe a-

kuruştu:. . . it malt ve fenni ıartname mukavele ve 
İsteklılerın teklıf mektupları ve bu- planlar bilibedel hara muhaaebeıin • 

na benzer iş yaptığına dair idarelerin- d .
1
. . . en ven ır. 

den almıı oldu~u v.esikal~ra ~stı~.a~~n Taliplerin eksiltmeden sekiz gün e-
lstanbul Beledıyesı fen ışlerı mudur- vel tarihle Bursa nafıasından bu it i
lüğünden eksiltme tarihinden (8) gün çin alacaktarı ehliyet vesika teminat 
evel dilekçe ile alınmış ehliyet ve 939 ve diğer evraklariyle birlikt~ saat on 
yılına ait Ticaret odası vesikaları ve dörde kadar 2490 numaralı kanunun 
muva~kat teminat ma~buz.u v~ya ~ek- hükümleri dahilinde teklif mektupla
tubu ıle bera~r us~lu daıresınde ıh - rmı Bursa baytar müdürlüğünde içti
z~r edeceklerı teklıf mektuplarını ha- ma edecek komisyona tevdi etmeleri. 
vı k~p~.lı zarflarını 28. 6. 93? ç_arşa~ - Şartname ve diğer evrakı görmek is -
ba gunu saat 14 de kadar daımı encu • teyenlerin Hara muhasebesine müra -
men riyasetine vermeleri • gelmeleri caatları. (3986/2184) 12190 
lazımdır.. (4140/ 2285) 12254 Muhtelif yiyecek almacak 

Aııkara Valiliiinden: 

3 - Muvakkat teminatı (514,50) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gUn encümen kale • 
mine müracat etmeleri ve isteklilerin 
de teminat ve teklif mektuplarını 27. 
6. 939 salı gün nat ona kadar encüme 

Ankara Belediyesinden : G .. . t I k oçmen evı yap ıra aca 
1 - Çankırı caddesinde imarın 764 Mahkemeler Etimesğut sıhhat merkezinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda evsaf 

~t tnikdarları hizalarında yazılı yiyecek ve sairenin 20 gun müddetle açık 
•lı:ıiltrneye konulduğundan tafsilit şartnamelerinde yazılıdır. . 

l939 yılı haziranının 19 ncu Pazartesi günü saat 11 de ihalei kat'iyyesı 
)apılacağından isteklilerin arttırma eksiltme ve ihale kanununun ikinci 
•t ÜçüncU maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek 
'1ıtre her glln öğleden evvel vilayet sıhhat müdürlüğüne ve ihale günü &a· 

lt 11 den evvel % 7.5 teminatı muvakkatenin nakid olarak Ankara defter-
d_arhk rnuhasebe müdürlüğü veznesine yatırıldıiına dair vezne makbuzla· 

tıyıe birlikte müracaatları. (2019) 
% 7,5 muvak-

Kilo Fi Tutarı kat teminat 

Birinci nevi ekmek 2500 10,25 256,25 19,22 

koyun eti 550 50 275 20,62 

kuzu eti 150 35 52,50 3,94 

Urfa yağı 200 100 200 15 
Zeytinyağı 30 60 18 13,50 

kuru fasulye 125 15 18,75 13,52 
Nohut 75 12 9 7 

Mercimek 75 12 9 7 
Yerli Pirinç 200 25 50 3,75 
lluleur 75 12 9 7 
Un 75 12 9 7 
Şehriye 30 25 7,.50 5,62 
Makarna 60 25 15 11,24 
'l'uz 2S 1 17,50 13,25 
Salça 15 25 3,7S 0,25 
Sabun (Hacı Şakir) 150 37 55,50 4,16 
Dolmalık büber 100 20 20 1,50 
Sivri büber 25 15 3,7S 0,27 
Patlıcan 150 2S 37,50 2,85 
'l'aze bamya 50 20 10 0,75 
'l'ıze f&1ulye 150 15 22,50 1,70 
Doınateı 200 7 14 0,80 
lahna 100 7 7 0,40 
Pıra1a 200 12 24 1,80 
lspa~k 200 10 20 1,50 
kereviz 50 10 s 3,75 
lia\r\ıç 25 10 2,50 018 
Baıcıa 100 10 10 0,75 
1Caba1ı: 200 10 :.> 1,50 

12016 

ada 10 parselinde bulunan belediyeye lzmir iskan Müdürlüğünden : 

ait 111 metre milrabbaı yere talip çık- Urla kazası merkezinde keresteleri Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-
mamasına binaen artırma on gün uza- iskan dairesince verilmek ve sair mal-

kimlilinden : 
tılmııtır. zeme ve işçiliği milteahhide ait olmak ne vermeleri ilan olunur. (2231) 

12184 

Sülfatdalomin alınacak 
Ankara Belediyel'inden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 35 
ton sülfat dalomin on beş eün müd -
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 388S liradır. 

2 - Muhammen bedeli (1110) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (83,50) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün Encümen kale • 
mine ve iıteklilerin de 20. 6. 939 salı 
günü saat ı0,30 da belediye encüme • 
nine müracaatları. (2294) 12260 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesi ima r Müdürlüğünden ı 

üzere 100 adet kargir göçmen evinin 
inşası kapalı zarf usuliyle münakasa • 
ya konulmuştur. 

1 - Beher evin muhammen keşif be 
deli 476 lira 30 kuruş olmak üzere cem 
an 47630 liradır. 

2 - İhalesi 3 temmuz 939 pazartesi 
günü saat 11 de İzmir iskan müdürlü
ğünde müteşekkil komisyon huzurun
da icra edilecektir. 

3 - Keşif bedeli mecmuunun % 7,S 
dan tutarı olan 3572 lira 25 kuruş mu
vakkat teminat parasının mal sandığı
na yatırıldığına dair makbuzun veya-
Banka teminat mektubu ile 2490 sayı 
lı kanuna göre muktazi evrak ve vesa -

Ankara idareyi hususiye merkez ta
hakkuk kısmında yoklama memuru 
Balıkesirli Sermet Evren. 

Salim Diker vekili avukat Mustafa 

Muhammen bedeli iki ihaleden bir saat evci komisyon 

tüzün tarafından aleyhinize açılan 28 
lira 58 kuruş alacak dlvasının tecdi -
den yapılmakta olan duruşmasından 
adresinizin meçhul olduğundan uıu
lün 141 inci maddesi mucibince ve 
yirmi gün milddetle ilanen teblilat 
yapılmasına mahkemece karar verll -
mig ve duruşmada 28-6-939 çarpmba 
günü saat 10 na bırakılmıştır. Mahke
me gününde bizzat hazır bulunmadı· 
ğınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı
lacağı tebliğ makamına kaim olmak 

Cinsi Mahallesi 

Hane Dua tepe .. .. 

Adası 

332 
332 

Parseli 

6 
8 

Lira K. 

550 00 
220 00 

Yukarda mevkii ile muhammen bedelleri yazılı iki evin müzayedede bu
lunan enkazına taliplerce verilen bedel haddi llyik görülmediğinden 16-6-
939 cuma günü saat 15 te ihalesi yapılmak ilzere müzayedesinin bir hafta 
müddetle temdidine karar verildiği ilan olunur. (2311) 12272 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesinden : 

Muhammen bedeli: Muv: Tc. 

Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira: Ku Lira: Ku. 
---~--

Ahpp hane Duatepe 288 3 200 00 15 00 

Yukarda muhammen bedeli yuılı ahtap hane ankazı arttırma suretiyle 
aatılacaktır. İhalesi 16-6-939 cuma gUnll aaat ıs de İmar Mlldilrlliğünde mU-

teşekkil komisY.onda yapılacaktır. Taliplerin müracaatları. (2087) 12066 

reisliğine makbuz mukabilinde tevdi üzere ilin olunur. 2176 

edilmesi lazımdır. Ankara Asliye ikinci Hukuk 
4 - İşbu inşaata ait şartname ce sa- Mahkemesinden : 

ir evrak her gün İzmir, Ankara ve İs-
tanbul İlkin müdürlilklerinde görli • 
elbilir. (2001/2287) 12255 

Kaldırım in111tı 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Aydın - Muğla yolunun 51 + 

507 - 55 + 127 kilometreleri arasın -
da 16906 lira 50 kurut ketif bedelli a
di kaldırım intaatı ekıiltmeye kon • 
muştur. 

Yapılacak iş 4420 m. adi kaldırım 
2 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 
A - Taı ve kum ocakları grafiği 
B - Hülbai ketlf 
C- Hususi fennt şartname 
D - Eksiltme prtnamesi 

Ankara'nın Bağlum nahiyesinin 
Lezgi köyünde eski bağ bekçisi Cc • 
mil: 

Karınız Lezgi köyünden Emine ta
rafından aleyhinize açılan gaiplik da
vası arzuhalı ikametgahınızda buluna
madığınızdan tebliğ ediletnemiı ve 
mahkemece ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. 10 senedenberi kendisiyle i
ki çocuğunuzu terkederek aç ve aefil 
bıraktığınııdan ve hayat mematınıs • 
dan bir haber alamadıklarından gaipli
~inize karar verilmesini istemektedir. 
Mahkeme günü \ olarak 30.6.939 cu
ma günü saat 10 olarak tayin edilmit 
olmakla mezkur gün ve aaatte mahke
mede hazır bulunmanız veya bir vekil 
göndermeniz lllnen tebliğ olunur. 

(2255) 12250 
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---- SiGORT -------- TÜRK ONiM ŞİRKETİ 
------ Sümerbank ---- ve Emlôk kurumudur. Bankasının ------- Yangın - Hayat - Kaza - Otomobil - Cam - Nakliyat Sigortaları -- . - Ankara mumessilliği: l{aum Rüştü (ocuk Sarayı Caddesi Gen~ağa Apartmam No 6 posla kutusu 146 Telgraf adresi Kar Ankara Telefon 2208 --------E: Memleketimizde uzun seneler yabancı sermayeler için istism ar sahası teşkil eden sigortacılık bugün tamamen Milli sermaye ile ve Türk zeka ve mesaisiyle milli ticaretimizde muvaffaki-
:= yetli bir mevki almış bulunmaktadır. -:= GÜVEN SIGORT A ŞiRKETi Sümer Bank ve Emlak Ban kasmca teşkil edilmiş, tamamen Türk elemanlarla çalışan ve sayın müşterilerini her sahada koruma işini çok müsait 
:= üzerine almış bulunan bir Türk müessesesidir. -§ Şirketimiz, 1 Haziran 1939 tarihinden itibaren y ANGIN SlGORT A fiyatlarında azami % 30 tenzilat yapmış olduğunu sayın halkımıza bildirmekle bahtiyardır. 

Halk111 nazarı dikkatine 
Belediyesinden: 

Belediye mezat salonunun 12-6-939 tarihinden itibaren 
hükümet caddesindeki (9) No. lı binaya nakledildiği ilan 
olunur. (2237) 12208 

..1ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıa - = = -- -
§ Türk Hava Kurumu E = -- -- -
~ Büy ·· k Piyangosu ~ 
= -- -- -§ Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dad1r ~ -- -- -
~ Büyük kramiye 50.000 liradır ~ -- -- -: Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : -- -E let'le 20.000 ve 10 000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
- = ı:;ııııııııııııııııııııııı ııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Büy··k ikramiyeleri 
Hep ( Ankara Piyango ) kazandırıyor 
Yine bu keşide de 12 00 lirayı: Çankırıda Atatürk caddesinde No. 13 de 

bir müşterisine. 10.00 1 rayı: ayda 19 lira ile 5 nüfus ailesine bakan İsmet 
İnönü ilk okulu karş ı 7 numarada Bayan Emineye ve yine 10.000 lirayı 

Bay Mehmet Aliye kaz ndırdı. 

Merkezi : Bankalar caddesi N o. 40 

Şubeleri: Yenişeb r Atatürk Bulvarı Kızılay karşısı Güven apartmanı 
altı ve Samanpazarı ~e danı Esnaflar Cemiyeti altındadır. 2188 

50 Lirahk 
Bir Elbiseyi 
Ter Mahvede
bilir. 
Terin ıslattığı 
elbise kısa 
bir zamanda 
harap olmağa 
mahkômdur. 
Terkibindeki 
tuzlu madde· 

lerden dolayı -·=-
ter, bilhassa 
·pekli kumaı
ları bozar, 
Elbise ve iç 
r,amaşırlarınızı ~ 

tere karşı muhafa 

SUDORONO 

PERTEV 

Kullanınız. 

DİKKAT: "Sudorono Pertev" teri kesmez. 
sadece mecrasını değiştirir. Bundan dolayıvü
cuda hiç bir fenalığı yoktur. ........ , .......................................... , .......... ............ 

7228 
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1 ~ SEVİM Mücellifhanesi : Mimar1ann müf aahhillerin 
: ve MÜHENDiSLERiN Umumi Heyet toplantısı · 

Türkiye iı ve Türkiye Cümhuriyeli Ziraat Bankalan 
Üzüm Kurumu Anonim $irkefinden: 

: Ulus matbaası sabık baş NAZARI DIKKA TiNE: 
mücellidi Rauf'un idaresin· 
de açılmıştır. En güç cilt iş
leri en müşkülpesentleri 
memnun edecek bir şekilde 
yapılmakta olduğundan sa
yın müşterilerin atelyemize 
uğramadan i~ yaptırmama
ları menfaatleri icabıdır. 

Adres: Ulus meydanı San
hral Kıraathanesi üzerinde 
No: 12 2095 

-. 1. 11111. 1il111. 11 ••• 11 •• 11il111. 111 ••• t" 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ıa 

§YAZI MAKİNELERİNİZİ~ 

Donma ve sertleşmeyi çabuk ve 
her hususta sağlamlığı istilzam 
eden bütün işlerde yalnız Fabri
kadan kurşunlu çuvallarda satılan 

LAF re 
"SİMAN FONDÜ" 
ÇİMENTOSU'nu 

Kullanınız. 

Yegane Depoziteri: Gala tada 
Mahmudiye caddesinde 65 No. da 

TRICON VIEILLOT 
ve MANDEGOUT • . . 

Ticarethanesidir. Tel: 41532 : 
7216 : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şirketimiz Umumi Heyeti 30.6.1939 cuma günü saat 10 da Türkiye 
Cümhuriyeti Ziarat Bankası binasında Fevkalade olarak toplantıya 
davet edilmiştir. Sayın hissedarlarımızın hamil oldukları hisse se
netlerini Türkiye İş ve Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankalarına 

tevdi ederek alacakları makbuzlarla birlikte mezkur gün ve saatte 
teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

Şirketin tasfiyesi hakkındaki idare meclisi raporunun müzake· 
resi ve kabul olunursa tasfiye memurları intihabı. 2183 

- - ----------------------------~ : Daktilo kursu tamir bürosuna: -----------------------------------------------
: yaptırınız. Memurlar Koopera · : 
: tifi üstünde Tel: 3714 1972 : - -

Yeni kazan~ bordrolan «======================================~ 
S 1 N 1 R zafiyeti, vücut yorgunluğu, ağrı ve sızıları 

., ••••••••••••••••••••• 11111111111111111,.. Her ay maliye tahsil şubelerine ve -

rilmekte olan müstahdeminin yeni ka

zanç bordroları Basımevimizde tabedi
--., lip satılmaktadır. İsteyenlerin Sanayi Satıhk 

Döşeme parkesi 

.......... 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmiştir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 

iştihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Ankarada on senedir kurumuş 
'{araağaç ve dişbudaktan ma · 
nUl 1450 m2 parke, toptan veya 
oerakende, satılıktır. Yenişehir 
posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 

'~------' 
.J. 1il.111111 •• 11 ••• 1. il 1 ••• 11il.1il111. \. 

DAKTiLO KURSU 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me · 
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

.._, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Cebeci Hastanesi -
Kulak, Burun. Boğaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köşesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485 - 16 2003 ..................... 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6415 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basrmevi ANKARA 

caddesinde Alaeddin Kıral Basımevi • 
ne müracaatları. Telefon: 3090 

2171 

DIŞ TABlBI 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazard~ maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yamnda Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 

Eczane, ecza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Re bul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

~ 1 S T A N B U L 1940 ~ 

Zayi cüzdan dermesi insaniyet namına rica oluıtııt• 
2172 

Adliye sarayı ile Çankırı kapısı ö- Zayi - Terhis vesikamı zayi etti~ 
Y · · · k t ~ d k" inııı nünde cüzdanımı kaybettim. Bulanın enısını çı ar acagım an es ıs . .• 

· · · k d" · · I k .. hükmü kalmamıştır. Düzcenin cedıd1 

ıçındekı para en ısıne aıt o ma u - h 11 . d N · E 11 h oiiŞ' ye ma a esın en aıp mru a J.' 
.. __________ _. zere evrakımın Emek mağazasına gön- tü mahdumu Ali Haydar. 2173 

~~~----~------~~~~----~--~~~~----~--~---------------~ 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

i Memurlar Kooperatif Şirketinin 1 - -
1 Hamamönünde 91 No. da 1 
~ Satlş Şubesi açddı. ~ - ~ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•r' 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE I 

Fransızca sözlü büyük komedi [ 

İNATÇI 

ARKADAŞLAR 
Baş Rolde: Victor Mc. Laglen 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

İki büyük film 

1 - Elmas Hırsızları 

2 - Maskeli Haydutlara karşı 

Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 Gece 21 de .................................................... 
Kırık Hayatlar 

12,15 de ucuz Halk matinesi 

BU GECE 

Aşk • Neş'e - Musiki 

MACARİSTAN 
GECELERİ 

Canlandıran: Paula Weseley 

Gündüz: 12 - 14 - 16 - lE de 

MONTE KRİSTO 

939 modeli muhtelif marka buz dolaplarımızın Bütün ebadıan 
gelmiıtir. 

Çocuk Sarayı 
Caddesi Gençağa 
Apartmanı No: 6 


