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Hatay ana vatana kavuşuyor 
Başvekilimizin Parti Grupunda izahları 

t •• 44 .. "*"' t .. ···~ 

Pek yakın bir alide Hatay'ın anavalana 
katı olarak iltihakını tesit edeceğiz 

l' akında ana vatana kavu
ıacak Hatay 

Jo;AYSE'.fa 
o 

Cümhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu Umumi 
Heyeti dün ( 13. VI. J 939 saat 15 de Reis Veki
li Hasan Saka'nm başkanlığında toplandı. 

Başvekilimiz muhterem Dr. Refik Saydam ilk 
sözü alarak kürsüye geldi.Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğhı'nun, misafirimiz Romanya Hariciye Na
zırı B. Greguvar Gafenko ve arkadaşlariyle bera -
her bulunduğundan bugünkü celseye iştirak ederek 
malumat arzedemiyeceğini ve ona vekaleten ne -
tayicini muhterem heyetin sabırsızlıkla beklediği 
Hatay'a ait Türk - Fransız müzakeresinin vardığı 
neticeyi umumi heyete bizzat arzedeceğini bildir -
di. 

Bu müzakerelerin tam bir anlatma ile niha
yet bulmut telakki edileceğini ve pek yakın bir 
atide Hatay'ın Anavatana kati olarak iltiha -
kını tesit etmekle bahtiyar olacağını müjde· 
ledi. 

Umumi Heyetin ıiclcletli ve ıürekli alkııları 
araııncla kürsüden ineli. Bu münasebetle ıöz 
alan Kocaeli Mebuıu lbrahim Dıblan Ebedi 
Şefimizin yükıelı hatıraıını hürmetle andıktan 
•onra bu muvallalıiyetlertlen dolayı onun ye
gane haleli muhterem Milli Şefimiz lnönü'ne 
ve bu ifte büyülı laaliyet ve gayretleri görülen 
cümhuriyet hükümetine ve Baıvekilimi:z.e ve 
memleketin daimi koruyucum muazzez türk 
u &/ı.ıııunu 11 .,.f•;y rıu:unna ;rn~nnef t1c fÜl.r.nnlo.r 

il-'• etlen ve lttaared.e -1Jıı,laıaan bir nutuk 
iraıletti. 

Bundan sonra ruznameye dahil takrirlerden Sa • 

Hancıye Vekılımız Şukru Saraçoğlu cvelkı gecekı suvarede 
Fransız Buyuk Elçisı B. Masiglı ile konuşuyor 

tiye binasına ait olan syale münakalat ve Muhabe
rat Vekilimiz B. Ali Çetinkaya kürsüye gelerek ce
vap verdi. 

Yeni teşkil edilmiş olan bu vekalete evelki veka
letten müdevver Satiye işine ait dosyanın tetkika -
h ikmal olunmuş ve bu meselede suçları göriilen -
ler hakkında icap eden adli takibatın icrası için tah
kikat evrakının Adliye Vekaletine tevdi edilmiş o-
lunduiium1 bildirdi. 

Ruznamede bundan başka müzakere edilecek 
bir mevzu kalmadığından gelecek haf ta içtima e • 
dilmek üzere celseye nihayet verildi. 

l 
................................................................................................ ;ı 
Dahiliye Vekilimiz dün ıehrimize döndü 

B. Galenko radyo evınde şerefine tertip edilen konseri dinliyor 

Milli Sef'imiz bugün 
Yalova'da B. Gafenko'yu 

kabul ediyorlar 

B. Gafenko'nun gazetecilere beyanatı 

Ankara müzakereleri Türkiye ile Romanyanın 

biribirlerine güvenebileceklerini ispat etti 
Romen Hariciye Nazırı B. Gaf enko dün türk gazetecilerini ve 

bu meyanda Ulus Mümessilini kabul ederek Ankara ıeyahati 
hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

" - Gazeteci meslektaşlarımla te· ı--
mas etmeden Ankaradan ayrılmak is-j •. • 

temiyorum. Müttefik Romanya'ya. ga- Harı'cı'ye Vek'ılı'mı'zı'n 
zeteci meslektaşlara ve nihayet müte-
vazi şahsıma kar ı gösterilen fevka -

!!~.~~:=i kabulden dolayı çok mü - verdiği beyıaal 
Geçen gilnkil ziyarette teati olunan .. .. . • • 

çok vaz;h nutuklardan sonra söylene • Bukreş, l3 a.'.a.-::- Turkıye Harıcı • 
cek pek az bir şt-y kalmıştır. Ancak, Y~ Nazın B. Şukr,u Sar~.çoğlu,. ~dor 
türk devlet adamlariyle derhal tabak- aıa~sının ~~kara ya_ gon?crdığı hu
kuk eden anlaşmayı teyit eylemek is- susı muhabırıne aşagıdakı beyanatta 
terim. Yarın Yalovada Cümhurreisi bulunmuştur : 
İsmet İnönü tarafından kabul edil - "- Cümhuriyet hükümetinin ve 

türk milletinin, dost ve müttefik Ro-mek şerefine nail ol:wağım. 

Nafıa Vekilimizin 
İstanbul' da tetkikleri Dahiliye Vekili· Resmi tebliğ ondan sonra neşredile-

cektir. 

manya'nın muhterem hariciye nazırı 
tarafından yapılan ziyaretten duydu -
ğu derin memnuniyetini romen mil
letine iblağ için Rador ajansının ba -
na verdiği bu fırsattan dolayı bahti
yarım. Balkan antantı ruhu dahilinde 
fikir iştirakimizi bir kere daha teyi -
de ve iki memleketin yüksek menfa
atinin aynı olduğunu bir kere daha 
müşahede ve tesbite imkan vermiş o -
lan bu ziyaretin, barış hizmetindeki 
teşrikimesaimizin devamı için mesut 
neticelerle velUt olacağına kani bulu
nuyorum.,, 

llatay Türk hudutları içinıle 

İstanbul, 13 (Telefonla) - lstan • 
bulda bulunan Nafıa Vekilimiz Gene
ral Ali Fuat Cebesoy, bugün yüksek 
mühendis mektebine giderek tetkik • 
lerde bulunmuştur. 

Büyük Millet Meclisinde 

Barem müzakereleri 

Bütçe Encümeni Reis 
Vekilinin izahları 

Bugün Büyük Millet Meclisi 

nıüzakerelere devam edecek 
Büyük Millet Meclisinin pazartesi 

celsesinde görüşülmesine başlanan 
barem kanunu hakkında bütçe encü -
meni reis vekili B. Faık Baysal (Kay· 
seri) etraflı izahat vermiş ve layiha -
nın hazırlanmasını icap ettiren amil
lerle, geçirrr.iı olduğu safhaları an· 
!atmıştır. B. Faik Baysalın kanunun u 
mumi heyeti etrafında söylediği söz
lerin ilk kısmını dünkü sayımızda o 
kuyucularımıza vermiştik. Hüküme
tin teklifi üzerinde bütçe encümeni
nin yapmış olduğu de~iştirmelere ve 
bilhassa ücretlilere taalluk eden son 
kısmiyle, barem kanunu hakkında 

konuşan hatiplere bütçe encümeni na· 
mına verilen cevapları da bugün tak· 
ciim ediyoruz: B. Faik Baysal demiş · 
tir ki: 

Encümen'in koyduğu e•aslar 
11uy·· 
lQ tule Millet Mecliswm evelki gün- "- Buraya kadar devlet ücretlileri 
)ap,;Plantısında barem müzakereleri ile maaşlar hakkındaki hükümet tek
ııı1118 '~ken Parti müstakil grupu na- lifinde encümenin tesbit ettiği esas· 

ı/Jc defa beyanatta bulunan Rize lar arasında hemen hemen hiç bir fark 
IJJebusu B. Fuat Sirmen (Sonu 7 inci sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz. Ankara garında kentli•ini 
karıılıyanlarla beraber 

miz B. Faik Oz-

trak, dünkü Ana· 
dolu ekspresiyle 
şehrimize gelmiş

tir. Dahiliye Veki
limiz Ankara ga
rında Başvekalet 

Müsteşarı B. Veh
bi Demirel, Dahi-

• !iye Vekaleti Müs
teşarı B. Nazif Er
kin, Ankara Vali 
ve Belediye Reisi 
Nevzat Tandoğan 

Dahiliye Vekaleti 
vilayet erkanı tara 
fından karşılanmış 

tır. 

Türkkuşu tayyare filosu 
Dün Yeşilköy meydanında 

Akrobasi uçuşları yaptl 
Uçuşlar çok muvaffakiyetl i oldu 

Türkkuıu liloıunun akrobatilı hareketlerine Jair talıilat be
ıinci •aylamızclaclır. Yukarıdaki reıimJe Türkkuıu tayyarecileri
ni i•tanbuUu meılektQfları ara•ınJa görüyorıunuz. 

Müzakerelerin taalluk ettiği 
noktalar 

Matbuata müzakerelerimizi hülasa 
edeceğim. Bu müzakerelerimiz bir 
çok noktalara taalluk etmiştir. 

1 - Türk - Romen münasebeti: bu 
baptaki konuımalarımız iki memleket 
arasındaki müşterek duyguların ve 
menfaatlerin müşahedesine imkan 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Radyo evinde milli mar~lar dinleniyor 

Romen hariciye naz1rı 
dün Yalovaya hareket etti 

B. Gafenko dün Ankara radyosunda 

Türk milletine güzel bir hitabede bulundu 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan Menemencioğlu dün 

aaat 13,30 da Marmara kötkünde muhterem misafirimiz Roman
ya Hariciye Nazırı B. Gafenko ve Bayan Gafenko tereflerine bir 
öğle yemeği vermittir. 

Romen Hariciye Nazırı, Müanaka. 
lat Vekili Ali Çetinkaya ile birnkte 
saat 16,30 da Ankara radyo merkezi
ni ziyaret etmiştir. Bu münasebetle 
Ankara radyosu tarafından B. Gafen-

ko şerefine 16,30 da batlıyan hususi 
bir konser emisyonu yapılmıı ve emis 
yonda Enesku mükafatını kazanmış 

olan Romen bestekarlarından Sabin 
(Sonu a ıncı saytadaj 
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Avrupada 4 hafla: 

Peşte, turist bekliyor, fakat .. 
Bundan iki üç ıene evel, Viyana ile Peıte, turiıt denilen yüksek ti· 

caret metaını, aralarında top gibi oynarlardı. Turisti, kullanıp parası
nı aarfettirdikten ıonra, biri ötekine yollardı. Ve Tuna boyunun bu iki 
mamureaine uğramadan, Avrupaya ayak baanııt hiç bir İngiliz yahut 
Amerikalı memleketine dönmezdi. 

Anachluss'tan ıonra, Viyana'ya hiç kimseler uiramaz oldu. Ye bu 
yüzden Peıte, geçen seneye kadar, görülmemiı bir turiıt bolluğu dev • 
reıi yaıadı. Fakat bu sene, Peıte'nin tua devresi baılamııtır. Çünkü tek 
tük turi~t .uğramaktadır. Eğlence yerlerinde biralı hareket, çarııda bir
az alııveriı vana, bunu yapanlar, ya macarlarm kendileri yahut alman 
ve italyan turistleridir. Yani, döviz aetirmiyen turistler; kliring turiat· 

leri.. . 
Bunun sebebi basittir: orta Avrupanm aittikçe aıluntılı ve tatsız bir 

hayat yaıamağa baılamıı olması. Ki, macarlarm Almanya ile ltalya'nm 
dümen suyunda yürümeleri bu hayatın çetin prtlannı, tedricen, Maca
ristan'• da teımiletmektedir. Her ne kadar bu memleketin sokağım he
nüz üniformalılar ve kollan pazubendliler doldurmamıt iıe de, her ne 
kadar macar ekonomisi zoraki bir otarıinin tavasmda kaV1'Ulmaİnakta 
ve her ne kadar sokaktaki gidit geliı henüz bir otomatlar reımiıeçitini 
andırmamakta iı~ de, hastalığın sirayet imkanlan büyiiktür; çünkü 
macar bünyesinin masuniyeti ve mukavemeti, azalmaktadır. 

Macar turizmi böyle aksayadunun, Pariı'e Pantkot yortusu müna
sebetiyle, aaat baımda on bin İngiliz gelmektedir. Ve Maliye Nazın 
Reynaud'nun mali kalkınma plam, bu bakımdan da kolaylık görmekte-

dir. 
Turist, artık garbi Avrupa'dan orta Avrupa'ya geçmiyor. Öyle ki, 

mihver'in sahası, her gün biraz daha fazla, ekonomik fazaya inkılap 
etmektedir. Sahanın dııında kalan ıark AYl'Upası ve garp Avrupa•• 
memleketlerinde, hayat zinde kanuniyetlerini ya aynen (garpta) muha
faza etmekte yahut ıarkta) yeniden itibara koymaktadır. Fakat orta 
Avrupa'da, mahsur kale1erinkini hatırlatan bir hayat hüküm sürmek· 
tedir. Gözle görülecek gibi, el teması ile tesbit edilecek gibi, orta avru· 
palı insan, dııa vuran bir surexitation'un arkaamda gittikçe derinleşen 
bir ruhi depresyona tutulmuı gibidir. Ne ıüphe ki, bu psikoz, büyük teh-
likelere gebedir. Burhan BELGE 

Kızllay'a aza 

yazma hallası 

Havalar gittlk~e ısınayor 

ULUS 
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" .... ıay ••a yuma ,..,,'". müna-I 
aebetiyle ,.hrimiaJelti bir,olı ma-ı 
jualar uitrinlerini hu ıellıat mü
esaeeımizi hatrılatan güzel re-
•imlerle ve KQÜayın bQJardığı İf·ı 
Zere dair aliılerle aüalemiflerdir. 
Aıaiıdaki reaimlerde bu uitrin
lerden ba.zılarını görüyorsunuz: f 

1 

Nafıa ve Münakalat 
V ekaletlerinde tayin 

nakiller terfi ve 
Nafıa ve Münakalat Vekaletleri yeni tetkilitları dolayııiyle 

merkez ve taıra memurları arasında tayin, terfi ve nakiller yap
mıılardır. Vekaletlerin merkez ve taıra teıkilatındaki memuri -
yellere terfian ve filen yaptıkları tayinleri sırasiyle yazıyoruz: 

Münakalôt vekôletinde 
Merkezde: 

Şirketler komiseri BB. Sabahattin 
Baybur 70 lira asli maaşla hususi ka
lem müdürlüğüne, hususi kalem şef
liğine 25 lira ile Cavit Şen, memurlu
ğa 25 ile Mustafa, teftit he)(et.i reis
liğine 90 ile Cemal Ungan, Başmüfet
tişliklere 90 ile Behçet Yalçındağ ve 
Ali Rıza Akat, birinci 11nıf müfettiş
liğe 80 ile Arif Demiray, kara nakli
yat dairesi reisliğine 90 ile Nazım Tu 
runç, muavinliğine vekaleten fen heye 

,===~~!!! tinde mütehassıs Necabettin, fen heye 
• c; , ti müdürlüğüne 70 ile vekaleten mli -

ticaret dairesi reisliğine 100 lira asli 
maaşla Rüchan Akıncı, deniz müte
hassıslığına 80 ile Niyazi Göle, 70 ile 
Enver Şakir, tetkik müdürlüğüne 45 
ile İhsan Polat, istatistik müdürlüğü· 
ne 55 ile İsmail Hakkı Toplu, şefli· 
ğe 35 ile Kadriye Dikmen, m~murluk
lara 25 ile Kamile Şener, Sadettin ve 
20 ile Ekrem Şibar, katipliğe 20 ile 
Hidayte. hukuk müşavirliği birinci 
müşavirliğe 100 ile Raşit Çelebioğlu, 
ikinci mü,avirliğe 80 ile Ahit Çerçel, 
müşavirliğe 55 ile Talat Toroslu, şef
liğe 35 ile Fikri Özgül, muhabere ve 
müraselc müşavirliğine vekaleten 
Hayri Oktay, yüksek mühendisliğe 45 
ile Talit Tolunay, kalem amirliğine 

45 ile Ali Kayacan, katipliğe 20 ile 
Vehbi ErtUrk, zat işleri müdUrlüğli· 
ne 80 ile Nafiz Kurt, muamelat kale
mi şefilğine 40 ile ~aşit Ersöz, me -
murluğa 30 ile Edip Kutlu, tahakkuk 
kalemi şefliğine 40 ile Hasan Sami 
Galatah, tahsis memurluğuna 30 ile 
Sadettin Gündoğdu, memurluğa 25 ile 
Zeki Onan, Sicil kalemi memurluğu· 
na 30 ile Abdullah Doğancı, seferber
lik müdürlüğüne 70 ile Sadi Seçmeer, 
memurluğa 25 ile Hamdi Karahasqp, 
Levazım müdürlüğüne Vekaleten Sa
di Seçmeer, şefliğe 35 ile Şükrü Ata
man, katipliğe 20 ile Sabri Gurguroğ· 
lu, neşriyat müdürlüğüne vekaleten 
neşriyat amiri Salih Tadilli, evrak 
müdürlüğüne vekaleten 35 ile tef Sa
dık Tuzcuoğlu, memurluğa 20 ile Ni
hat Çınar. 

Maliye Vekôleti 

neşriyat müdürlüğü 

tehassıs Fahrettin Kölüksüz, mütehas 
sıslıklara 80 ile Necabettin, 70 ile Ga
lip Yenal, Mahir ve Arslan mühendis 
ve fen memurluklarına 55 ile Ali Rı
za Özbek, 45 ile Kemal Çakın, ressam
lıklara 35 ile Necip Alakan, 20 ile 
Durmuş Eşmcne, muamelat müdürlü
ğüne 55 ile Cemil Özkan, şefliğe 35 
ile Adil Giray, memurluklara 30 ile 
Celal Tomar, 25 ile Ahmet, katipliğe 
20 ile Fahrettin, deniz nakliyat dai
resi reisliğine 100 ile Ayet Altuğ, re
is muavinliğine 3SO lira ücretle Mu
hittin Abbas, kapotaj işleri şubesi mü 
dilrlüğüne 70 ile İbrahim Kender, 
müdür muavinliğine 55 ile Nevzat 
Korur, 9efijklere 35 ile Sadettin O -
nur ve 30 ire Sırrı Anıl, memurlukla
ra 30 ile Cemal Tomak, 20 ile Bezmi 
Kinson ve Burhan Varlı, beynelmilel 
deniz itleri şubesi mildürliiğüne 45 
ile Orhan Utkan, şefliğe 35 ile Tarık 
Onan, muamelat müdürlüğüne 45 ile 
Hamza Ereş, memurluklara 30 ile A
rif Akalın, İlhami Tansel ve Zekeri-

O cretli memurlar 

Merkezde: 

19 hazirana kadar 

devam ede ek 
Açık bulunan Maliye Vekaleti tet • ya, 20 _il~ ~ıd~an _Bi_t~ez, ~~~~n ~i~: 

Du··n şehrimizde hava bulutlu geç - kik heyeti neşriyat müdürlüğüne Ma- mS ektlelr.ı aırkesı reılslhı~ıne 1 ~ e be ~ 
. · "d a , ıman ontro ızmet erı şu esı 

. ... • . ld . d 1 t hye vekaletı hesabına Avrupaya gı e- .. d .. 1..• .. . H'l . Ö b'l 

Teftiş heyetinde daktiloluklara 75 
şer lira ile Nihal Ergün ve Niyazi, 
deniz nakliyat dairesi reisliği fen ıu
besinde müdürlüğe 400 ile Abdürra
him Hamamcıoğlu, mütehassıs inşai -
ye azalığına 300 ile Ahmet Şevket 
Kocaoğlu, mütehassıs güverte azalığı
na 300 ile Behçet Cemal, daktiloluğa 
90 ile Hikmet Sungur, kapotaj işleri 

Saygı değer yurtt f , mıı. ruz&ar ııma en aanıye e me - k S bo .. . . . d d kt mu ur ugune 70 ıle ı mı z ı ge, re or n unıversıtesın e o ora . . • . . . 
re kadar hızla esmittir. En yüksek ısı d"k h . . d"' .. b ınuavınhgıne 45 ıle Hamdı Akyavaş, Kızılay Cemiyeti insanlık 

-.'e ,efkat duygularmdan doia· 
rak ülkemizde bundan 61 yıl 
Öllıoe "9rulmat bir müe...
dir. 

ver ı ten sonra şe rımıze onmuş u- . . . 
28 derece olarak kaydedilmiıtir. Yurt lunan genç hukuk doktorlarımızdan !efı~lere .. 35 ıle Cemal Cere ve. 30 ıl_e 

K l . d · Ö ·· · d. · · Kerım Gurel, memurluklara 25 ıle Bı-ta hava, Trakya, ocae ı ve cenup o- B. Hamdı zgorel tayın e ılmıştır 
1
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il a~atur. o ı e &,a •n r""" "' .... 

tusu b81geterly\e Karadenlrin garp det 1Erdem, Kemal Pesle, liman vası-
-.uuv.a '2ı•a-.:ıı.uıua.a-. .. an• «ııU ııe vuzın 

Savaıta yaralı aık •rlerimİ· 
zin yaralarını saran, banıta 
da yangın, su baskını, yer sar
smtısı, kuraklık, açh bulatık 
hastalık gibi insanlar n batla· 
rına 1ıelmekte olan felaketler
de yardıma kotan K z laydır. 

kısımlarında açık, diğer bölgelerde u- Ç 1o1 iskeleler ve kıyı emniyetleri hizmet· 
riıumiyetle bulutlu geçmiştir. 24 saat- Qg rl leri şube müdürlüğüne 70 ile Fikri 

Şenkul, 70 ile Nihal Temiztanış, bey
nelmilel deniz işleri 'ubesi daktiloluk 
larına 100 ile Cemile Dizdaroğlu, 70 
ile Seyfiye Sencer, liman ve iskeleler 
kıyı emniyeti hizmetleri şubesi dak -
tiloluklarına 70 şer lira ile Güzin 
Tur, İbrahim Emken, deniz mahsulle
ri ve avcılığı şubesi müdürlüğü balık 
mütehassıslığına 200 ile İsmail Özkul, 
daktiloluğa 70 ile Safa Seltun, zat iş· 

lik yağııların kare metreye bıraktık _ Tuzcuoğlu, ?1uavinliÇine 35 ile Tahir 
tarı su miktan Tosya ve Sandıkh"da X Dahiliye Encümeni 14-Vl·1939 kCandar,Sşebf~ıtkSl~~e 315 dıle ~mrulhlahllEr: 
2, Konya ve Sivaa'ta 1, Ardahan'da 11, 

Şibinkarahiaar'da 10, Erzincanda 2, 
Bayburtt'a 1, Hopad'a 22, Rize'de 7, 

çarşamba günü saat 10 da toplanacak· an ve a ı uze , enız ma ıu erı 

tır. ve avcılığı şubesi müdürlüğüne 420 
X Arzuhal Encümeni Bugün saat lira ücretle doktor Kemal Bayrakçı, 

10 da toplanacaktır. şefliğe 30 ile Enver Kırker, tarife ve 
Yurttaılarımızın e bütün 

dünya uluslarının se' gısini ka
zanmıf olan Kızday Cemiyeti, 
cümhuriyetimizin kurulduğu 
29 ilkteırin 1923 ten 30 nisan 
1939 gününe kadar yukanda 
sayılı iıler yolunda ( 4 milyon 
(978.720) lira harcam ıtır. 

Terme'de 3, Trabzon'da 2 kilogram - ------------------------------

Bütün bu yardımlar; gi?z be
beğimiz olan cümhunyet hükü
metimizin cemiyetimı e ver~ 
mit olduğu bir •akrm elir kay
naklariyle aksoy uh umuzun 
hayır evimize iza ol rak ve 
elinden gelen yardım a bulun· 
mak yolu ile yaptığı teberru• 
lar ve husuıi idareler e beledi· 
yeterin bütçelerinde yırmıı 

oldutu paralarla yap lmııtrr. 
Felakette kendisin en yar

dım bekleditimiz Kı dayı ya
ptmak için ona i.za o ak her 
:rurttaım borcudur. 

dır. Rüzgarlar, 'Karadeniz kıyılariyle 

cenup doiuıu bölgelerinde şimalden, 

diğer bölgelerde umumiyetle cenup ve 

cenubu garbiden saniyede en çok 5 
metre kadar hızla esmiştir. En yüksek 
ısılar, Kocaeli ve İzmird'e 31, Bursa • 
da 32, Bal;keair, Akhisar ve Nazilli'de 
33 derecedir. 

Amerika iatiklili ve Namık 
Kemal pulları 

Amerika i•tildllinin yüz ellinci yıl· 
dönUmU hatıruı olarak çıkarılacak 

pullarımıı:ın balkı iti bitmittir. Pul -
ıann bugünlerde ıelmesi beklenmek
tedir. Namık Kemal pulları ilaerinde
ki çalıımalar bitmittir. Bu pullar da 
çok yakında 11marlanacaktır. 

.111111111111111111111111111111111111111111111 lllll llllllllllllllllllllllllllllllla. leri müdürlüğü daktiloluğuna 75 ile 
: Hilmi Erdemli, negriyat müdürlilğü 

S•• •k k h • • d t f• t neşriyat amirliğine 250 ile Salih Ter-Om I o un şe rımız e sa iŞ ıya - = filli, mütercimliğe 200 ile Adnan, fo-
-----
§_ larl 18-6-939 da. n itibaren aşağıdaki ~-- toğrafçıhğa 200 ile Sedat Arael. 

_ TCl§rada: ----- Şekilde tespit edilmiştir: ~ İstanbul gemi muayene me~ha tas-
: nif fen heyetinde reisliğe 300 ile Hay· = ri Onur, azahklara 300 zer ile Şefik 
: Civa ve Hıfzı, 150 ile Fahri Altekin, 

------------------

Belediye Reisliğinden: 
1 - Aııari bir vagon olmak üzere vagonda 

teılim fiyatı tonu 
2- Depolarda toptan ıatıı f!yatı (Nakil va

ııtasına kömürü tahmil depo aahibine 
aittir) tonu 

: 3 - Perakende satı§ fiatı kiloıu 
: 4 - Satıı lar 250 kiloya kadar perakende ve 

Lira kurut 

21 

22 

25 

75 
2.5 

-: muayene memurluklarına 150 ile Hay 
:E dar Dalay, 120 ıer ile Hidayet Özçe
E lik, Mümtaz Alpural, Hayrettin Kır, 
: Arif Erkurt, yüksek deniz ticaret -: mektebi müdürlüğüne vekaleten Rem 
: zi Baran, muhasebe memurluiuna 120 
: ile Sedat Rıza, dahiliye memurluğu
: na 100 ile Hasan Timur, Ayniyat me

: bundan yukarısı toptan ıayılır. _ murluğuna 100 ile Hazım Evrengil, 
idare memurluklarına 80 ile Abdilrre
rezzak ve Şükrü Bayur, dosya me. 

: . Keyfiyet sayın halka ilin olunur. (2313) 12273 : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr Günde en az on para heaa• 
biyle yılda bir lira Yererek a· 
za olmata bütçeniz el ermezae 
bunun yarumı Ye ha ta dörtte 
birini olsun vererek yardımcı 
iza olmamzı iyilik MYerliti· 
nizden diler sayaıılarmuzı au
nanz. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kızılay Cemiyet Ankara 
merkezi h eti 

J 

Dıı licı~et mümessilhk erim~tde 
değiJiklikler 

Ticaret vekaleti dış tir 
merkez müşavirlerinden 
Zıya Birkan Stokholm t 
lığine, İstanbul mıntakas 
diırlüğil müşavirlerinden 
mıl Conk dış ticaret rei 
müıavirliğine, Stokholm 
rnersiyali Hayrettin Şü 
İı;tanbul mıntaka ticaret 
ne ve Peıte'de yeni ihda 
şe kommersiyalliğimize 
ataşe komersiyali Aziz t2 

!erdir. 

reialiği 

Natuk 
ret ateşe -
icaret mü· 
hmet Ce · 
ği merkez 
ıe kom -

ı Şenozan 

udürlüfü -
ılunan ata
eaki Prağ 

n edilmiş -

lzmir'de kapotaj bayramı 
tzmir (Husust) - 1 temmuzda ka· 

po,aj bayramı kutlanaca , Karşıyaka 1 
halkevi tarafından tertip edilen kayık 
yanılan da o gün yapılacaktır. 

Şahadetname ! 
- S•n hlg bir ı•Y yazmadın/ 
d•dller. Bl•im ıııtetelerden biri -

sinde veyahut bir ikisinde bir me -
•elenin adı veyahut münakaşası 
geçti miydi, öteki gazetelerde de 
buna dair makale, IUıra ve mütalea 
yuılmısı bir nevi adet hükmüne 
girmiıtir. Komıu dükkanın vitri -
nine konulan nadide bir mala mu
kabil yanındaki dQk/rlnın da bu 'e
ıit bir vitrin yapması kabilinden. 

Bana da hakkında hiç bir şey yaz
madıiımı söyledikleri mevzu, ba -
rem mtınaaeht11ıe artıya çıkan şu 
şahadetname meselesidir. 

Bir cara/ plıadnnameyi, bir ta • 
raf ıabad~tnamesizliği müdafaa e
diyor. 

Bana kalırsa meule, alaturka • a
lafranıa musilri, hece vezni - aruz 
vezni, yu saati - kıf Sa•ti nevin -
den; zaman zaman, ortaya çıkarılan 
meselelerd•ndir. Yınl biç de oriji
nal değildir. Şair Eıref bile ba me
Hleye dair: 

Sahadetnamell cahil mi lıteraln bu 
llemde? 

gibi mıslilar yazmııtı. 

Şahadetnamenin aleyhinde bulu
nanlar, her halde mekteplerde geç
miı uzun tahsil yıllarının belgesine 
kıymetsi%1ik isnat edemez/er: 
Şahadetnamenin lehinde bulu -

nan/ar ise, elde o belge olmadın da 
bayat, sanat ve meslek mektebinde 
yıllardır liyakat göstermiı olanla
rı değerden mahrum sayamaz/ar. 

O halde ıabadetnımenin ıimdiye 
kadar olcumuı, bundan sonra oku -
yacak ol•nlırı verdiği ve vereceği 
imtiyuları değerden da,armiyelim 
ve ciddi sebeplerle o belgeyi elde 
edememif, fakat liyakat ve iktida
rını kendi eliyle ıahadetnameler 
yumıı olanları da kendilerinden 
bek/emelcte olduğumuz hizm~t saf
larından ayıracak değiliz. 

Şu halde ~ene ıahadetnameyi lü
zumlu buluyoruz, demektir. Ya, tah
sil derecelerini gereği gibi tamam
layıp alınan, yahut da bayattaki li-

yakat v~ muvaffaklyetlerin imzala
dığı şahadetname. 

Şahadetnameli olsun, ıahadetna -
mesiz olsun, Jiyakatsi% adam, anlı -
yorsunuz ki, bahsimizin dııındadır. 

T. t. 

Pire ve yorıan! 

Kladno'da bir alman Ç&YUfU -

nan öldürülmesi ve katilin bulu
namamaaı berine Çekoılovakya
daki alman himaye.idareainin a•· 
yet kıyak tedbirler aldıimı, buna 
dair müthit tafailatı, bir iki sün
dür, aazetelercle okuyoruz. 

Almanlar, aaliba, katili bula
mazlana, bu memleket halkmı te
hir ıehir, bölge böl1ıe, mahkUın 
etmek niyetindedirler! 

Tam bizim, "bir pire için bir 
yorgan yakmak" diye anlattılı· 
mız vaziyet! 

Acaba bir pirenin bir çavufa 
nispeti, Lir yorganın Bohemya ve 
Moravya'ya nispetine müsavi mi
dir? 

So•yeteye takdim! 

Bir gazetede okudum: 

"Bu yıl 1939 Londra eoayeteai

ne takdim olunacak genç kız, bir 
krraliçenin vaftiz kızı, meıhur 

Viktorya devri güzellerinden biri
nin torunu ve bir milyonerin ah
fadından bulunan Mis Vivyen 
Moaley'dir; 18 Y&fllldadır. Dört 
yüz davetlinin hazır bulunacaiı 
bir baloda, ilk defa olarak, aoaye
teye çıkacak olan miı Moıley'de 
büyük annesinin güzelliği, amerİ· 
kah buiday kıralı Levi Lebfi'den 
kalan servet, büyük babası meı • 
hur lord Kürzon'un zeki ve zara
feti vardır." 

Okuduktan sonra dütündüm: 

Bir luzm böyle dört batı ma
mur olduktan sonra kendisini aoa
yeteye takdime ne hacet? O aoa
yete kendilifinden onun ayaima 
gelmez miydi? 

14 - 6 - 1931 

Denizyollar1 ve 
limanlar kadrolar1 

Bir kaç gündür şehrimizde bulun • 
makta olan deniz yolları umum müd l• 
rü B. İbrahim Kemal Baybora ve lı • 
manlar umum müdürü Raufi Man• ... s 
temaslarını bitirerek dün akşam İs • 
tanbul'a avdet etmişlerdir. 

Her iki umum müdür şehrimizde 1 
temmuzda tatbikine geçilecek olan 
yeni teşkilat kadroları üzerinde Mü • 
nakalat ve Maliye Vekaletleriyle te • 
mastarda bulunmuşlardır. Her iki u• 
mum müdürlüğün kadroları Maliye 
vekaletince tetkik edilmektedir. Önü· 
müzdeki günlerde İcra Vekilleri hey• 
tince tetkik ve Büyük Millet Mesli • 
sine sevk olunmak üzere başbakanlığa 
verilecektir. 

İzmir ,ehir garajı 
İzmir (Huıuıi) - Belediye encll • 

meni, şehir garajının 75 bin liralık i· 
kinci kısmını ihale etmiştir. 

murluğuna 80 ile Nusret Gökmen, 
muallimliklere 150 ıer lira ile Tevfik, 
Kamil, Hayri Baran ve 125 şer ile Ab
dülkerim, İbrahim Ethem, Abdüllatif 
Kamil İyice, 100 zer ile Remzi Baran, 
Nuri, Niyazi Tevfik, Hayri Baran, 
Rifat, Osman Cevdet, Sacit Necati, 
Saim Uray, Celal Sayan, İbrahim Et· 
hem, 80 er lira ile Süleyman, Halit, 
Celal Tevfik, Nakil vasıtaları kap· 
tanhklarma 150 ile Burhan Kunt, 100 
ile Sakıp Yılgıç, makinistliğe 100 ile 
Hamdi Sanal, deniz nakliyatı mual· 
limliğine 100 ile Şevket Durukef..' 
kütüpane memurluğuna 60 ile Zefl 
Cankır, İstanbul liman reisliğinde i .. 
tihdam olunacak daktiloluklara 50 ile 
Suat, 45 ıer ile Müzehher, Fikriye ve 
Necla, makiniıtliklere 80 er lira ile 
Fahrettin, Mehmet Salih, Mehmet 
Murat, 75 şer ile Rıza ve Adil, dok• 
torluğa 100 lira ile Dr. Şerafettin. 

Nafıa vekôletinde 
Merkezde: 

Teftiş heyetinde şef Rifat Tektok 
30 ile, hususi kalem müdürü Ali Rıza 
Çoruh 70 ile, demiryolları inşaat fen 
heyetinde başmühendis Nazım Gök· 
men 90 ile, Etüt ve istikpf heyetinde 
başmühendis Arif İsfendiyar 55 ile. 
baş fen memuru Murat İnce 70 ile, ll• 
man fen hevetinde baımühendis Rı• 
za Herke 90 ıle, muamelat ve ısnmıa5 
müdürlüğünde şef Hüsnü Oran 35 
ile, şose ve köprüler dairesinde bat .. 
mühendis Kemal Hayrioğlu 90 ile. 
mühendis veya fen memuru Cevat Erı 
derin ile başkondoktür Cemal Armaıı 
70 ile, şoseler fen heyetinde batmil .. 
hendis fehmi Tokay 90 ile, mühendis 
veya baş fen memurlarından Nazif 
Akyürek, Şükrü Özalp, Şekip Özerin. 
Saim Gökan 70 ile, tetkik müdürü Ce· 
lal Bayrav 70 ile, memur Melahat Sa• 
tekin 20 ile, Abdlirrahman Ergen 25 
ile, yapı işlerinde Hultlıi Kurtulut 45 
ile, Nazım Kurşunlu 35 ile, muameJit 
müdürü İbrahim Sayer 70 ile, fen he· 
yetinde batınühendiı Ratıp Suman 
90 ile, yüksek mühendis Selahi D• • 
mirbilek 80 ile baş fen memuru Seli
mi Tün.doğan 55 ile, bat desinatör 
Rıza Ertuğ 40 ile, nafıa şirket ve mü
esseseleri dairesi fen heyetinde yük
sek mühendis Osman Artuğ 70 ile ti· 
rife ve hesap tetkik heyetinde mura• 
kip Hüsnü Gören 55 ile memur Nimet 
İyi bil, Burhan Kiper 25 şer ile, hu· 
kuk mütavir muavini Muhittin De
nizci 55, memur Safiye Birol 25 ile, 
malzeme müdürü Aaım Tertemiz 80 
ile, muavini Nazif Ilgar 55 ile, tetkik 
ve tahakkuk kalemi şef muavini Lut
fi Turanlı 30 ile, neıriyat müdür mu• 
avini Seyfi Kurman 55 ile, evrak mü
dürlüğünde Şef Osman Gençtürk 30 
ile, memur Danyal Kayahbay 25 ile 
terfian bu yerlere tayin edilmi§lerdir· 

Ücretli memurlardan terli 
edenler 

Yapı ve imar i'leri reisliği pro~e 
bürosunda Hüseyin Kara, Sadettın 
Kaptanoğlu, Erip Erbilen, Behçet. 
Onıal, Bedri Uçar, Sedat Soylu, Ce
mil Düıer, tesisat bürosunda Hüseyin 
Ergilder, Vehbi Egesan, Mihail, Vey
sel Güröy, Fahri Oçgün, Nafıa 9irket 
ve müeHeaelerinde Cezmi Selıen, >.d 
nan Buran, Hikmet Uzel, Nurettin 
Uzel, Bekir Baıar, Aliettin YeıilgÜll• 
hukuk müpvirliğinde Miktat Ba9er 
zat itlerinde Kemal Kinal, malseoıe 
mUdürlUfilnde daire müdilrü Esoi" 
Demirel, neıriyat müdürlüğUnde ıte
şat Sanlı, A. Aktekin, Cevdet Yeniçe· 
ri, bina ve au itlerinde Lutfi Erka1• 
Gani Demir, Cemil Saydam, Aıııııet 
Fazıl Koytak. 

TQfrada: 

Yüksek mühendislerden Tunceli • 
den Siyami Yurtören, Antalyadan 
Bedii Enüstün, şoseler fen heyetin• 
den Suat Küsef, Çanakkaleden Te,,
fik İleri, İstanbul'dan Mithat Qöıe• 
Köprüler fen heyetinden Şeref ıcar•• 
mürsel, Ankara'dan Ekrem Günet't 
Bursa'dan Cevat Arsan. 

-
[ 
B. 

-

d 
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~ ....................................... : 
İ DIŞ POLİTiKA 1 - .............................. . DÜNYA HA' BERLERİ · 
B. Gafenco Ankara'dan 

ayrallrken 

'• ' . . 

1ı: Romanya hariciye vekili ve Bal· 
f &il antantının reiıi B. Gregoire Ga-
enco, üç gün aramızda kaldıktan 

&onra dün Ankara'dan hareket et· 
llıittir. Muhterem miııafirimizin zi· 
Yareti Ankara için hakiki bir bay
"~ın "e&ilesi olmuıtu. Haklannda 

B. Strang bugün Moskovaya 
muvasalat edecek 

Lehistan 
ordusunun 

kudreti 
loateril . • h" k d'I . b en ııamımı te.ıa ur en ı en-
tb.e atılatmıı olacaktır ki artık Ro
l> ~~a dostluğu memleketimizde 
~.~~ka .aahnesinden türk halkının 

Vazifesi Moskovanın sarih ve 
kati fikirlerini öğrenmektir 

frans11 Generali faury 
bundan taktirle bahsediyoı 

ıne ıntikal etmiıtir. 

ti ~ay Gafenco'nun bu ziyareti, Ha
i ~Ye Vekilimizin evelki ziyaretini 
ı: e •bnek gibi protokoler maksat
V ~~ılmakta iııe de iki Hariciye 
k ed lı, Türkiye ve Romanya'yı ala· 
t~ ~reden meseleler üzerinde fikir 
ın ta etnıek fırsatını ıüphesiz k çır· 
tı aınııla.rdır. Filhakika Almanya'· 

Vaziyet müsait bir 
sekilde inkisaf ediyor 
J j 

Varşova, 13 a.a. - Varşova'dan ay -
rılmakta olan Fransız generali Foury, 
Kurjer Varszzavski gazetesinin bir 
muharririne beyanatta bulunarak şöy
le demiştir: 

ın ort A l A. a vrupa'da ve talya'nın da 
ta~ilVUtluk'ta yaptıkları darbeyi 
'tii 11~. eden yeni muvazene içinde 

rllıye t .. k "h • Yet ecavuze arıı sarı vazı· 

Ya , almakta fayda görmüı, Roman
letıı.e, emniyetini, demokrat dev
lıir erle otoriter devletler araııında 
bu tnu.vazencde aramııtır. Fakat 
let' arada bir, ikilik manasına deliı
tilt ~ltnez. Her iki devletin de poli· 
tı~ arı Balkan ııulhunu aağlamlat • 
lfatt~lc. noktasında toplanmaktadır. 
•İ}'} • kendi emniyetini ve dolayı· 
de\'~ Balkanların sulhunu, otoriter 
te etlere kartı temayül göııtermek· 

arıyan .. f'k' . y 1 llıll d • mutte ı ımız ugoıı avya· 
dit il hızden nynldığı aııla iddia e· 
tiir ırı.e~. Baıka yollar üzerinde yü
ahı Rıbı görünen Balkan devletleri, 
te/ ı'ulh hedefine doğru ilerlemek
lik,ır er. Ve Bıı.lkanlann sulhu teh • 
ite/~. düıtüğü dakik da bu tehli· 
liği 1 

onlernek için en Eıkı bir İ§ bir· 
dit Yapacaklanndan asla §Üphe e· 
tiyernyz. Filhakika Romanya Hari • 
tkıarı ~kili B. Gafenco, aerek Ro· 
b,lkYa Yı Türkiye'ye ve gerek dört 
hll •tı devletini bin'birine bağh
lfıtri ~enfaat ve dostluk bağlannı, 
lell tı~e Vekilimiz tarafından veri
ı,lllıtzıYaf ette tebarüz ettinniıtir. 

erern • f' • • R , ll!Jl l' nusa ırımız, omanya • 
lar .. 1.1.rıa. ve Türkiye'nin de boğaz· 
le.ttQ ~zerinde bulunduklannı hatır
:--~!:" ki, Türkiye • Romanya 
lçİJt d ' '-•n•ı:;uu u:o ruz nırm 
llalba o.ha 'Veciz bir ifade tarzı bulu
te.r.ıtttı zdı. AYnı nutukta Balkan an• 
da a() ~ kuveti ve canlılıiı hakkm • 
lettı.,t ediği sözler bu ıulh ve müsa· 
bah,ed ltornbinezonunun tensikinden 
tefkil enlere karıı müskit bir ce•ap 
h lı etmelidir. Muhterem Roman· "•ti . cıye Vekili: 

- Su.th • • •. d . 'I 
•tıl}ı • • ıçın vucu a gehrı en, 
tiren •çınde inkitaf eden ve sulh ge· 

ille) b• 8•ll1:11n antantı en mükem

liir. ~'r aulh aleti vazifesini gönnüı
aıtır e hadiselerin teakubu her ne 

ilerlfı. olaun, en mükemmel bir sulh 
ı ol k d ara k lacaktır. 

· eriten b."t" B lk 'il 1 • llıtı Jt· • u un a an mı et en· 
~ı&lerine tercüman olmuıtur. 

~e ~ llhterern Gafenco gelirken bi· 
l . 

0tnany r • • • • • 
ı, ~ a nın &evgıaını gehrmıı • 

ttı 1~d ellıleketine dönmek üzere ara· 

ttıiııt;n ayrılırken, bizden de doal 
l~ri~. e hol bol sevgi götürmesini di· 

Vaf1ova, 13 a.a. - Strang. saat 9.12 
de hareket etmiştir. Yarın saat 11.20 
de Moskova'ya muvasalSt edecektir. 
Varşova'daki kısa ikameti esnasın • 

da mumaileyh İngiltere sefiri Villiam 
Kennard ile uzun bir mülakat yap -
mıştır. 

Vaziyet elverişli olarak 
inkiıal ediyor 

Londra'nın sovyet mahfillerinde ha 
sıl olan kanaate göre vaziyet müsait 
bir şekilde inki af etmektedir ve bu 
hafta içinde kati bir neticeye doğru 
mühim adımlar atılmış olacaktır. 

Butler, bu sabah Maiski'yi kabul 
etmiştir. Selahiyettar mahfillerde söy 
lendiğine göre bu ziyaret ile İngiliz· 
sovyet müzakereleri arasında hiç bir 
mlinasebet yoktur. 

Fran•tz nazırlar meclisinde 

Paris, 13 a.a. - Havas ajansı bildi
riyor: Nazırlar meclisi, bu sabah 
Cümhurreisi B. Löbrön'ün başkanlı -
ğında toplanmıştır. 

B. Guy Lachambre, hava ordusu 
yliksek kumandanları arasında bazı 

tayinleri Reisicümhurun tasdikine ar
zetmiş ve bunu müteakip B. Bone, 
harici siyaset hakkında beyanatta bu· 
lunmuıtur. 

Bone, bilhassa, fransız • İngiliz · 
ıovyet görüşmeleri üzerinde durmuş 
ve İngiltere hükUmeti tarafından St
rang'a verilen talimatı bildirmi§, bu 
tAlimatın İngiltere ve Fransa arasın
da müıtereken hazırlanmış olduğunu 
söylemiş ve demi tir ki: 

a • ,.,crang·m vu.ı fe f 

"- Strang'ın vazifesi Moskova'nın 
sarih ve kati fikirlerini öğrenmek ve 
hükUmetinin vaziyetini ve bunu ica • 
bettiren sebepleri bUtUn teferruatiy· 
le bildirmektir. Müteakiben Strang 
meselenin esasına girişecektir. Üç 
ler anla§ması projesinde Moskovan'ın 
yapılmasını istediği tadillere dair 
ingiliz hükümetinin mütalealarını an· 
!atacak ve sonra muallakta bulunan 
muhtelif noktalar hu usunda Paris ve 
Londra'ca müştereken hazırlanan for 
miilleri Sovyet erkanına tevdi eyli • 
yecektir.,, · 

Türkiye ile yapılan müzakereler 

Bone, fransız - sovyet müna ebatın
dan da bahsetmiş ve iki memleket a
rasında ekonomik münasebetlere da· 
ir Polonya bUyük elçi ine yaptığı ııon 
konuşmayı izah etmiştir. 

Bone, merkezi Avrupa'nın ve bilhas 
sa Romanya, Yoğuslavya'nın vaziye· 
tini, fransız - ispanyol münasebetle · 
rini de tetkik eylemiş ve Türkiye 

Şund • ile cereyan etmekte olan milzakerele-
d, bı.ıı an eının olsunlar ki aramız· ri ve kabine toplantısından evel Tür -
kitı et ~~.duğu günler zarfında tel- kiye Büyük Elçisi Suat Davaz ile 
'll~ ~ın fahsi sempati, Türk • Ro· yaptığı millAkatı anlatmıştır. 
~a"dtrtı 011tluğunu sağlamlaıtırmıya Muahedenin ana hatları 

~den yeni bir amil olmu§tur. Paris, 13 a.a. - Gazeteler, Strang'· 
............._ A. Ş. ESMER ın Moskova'ya hareketi münasebetiy-.____ ____ ~~~~~~~~~~~~ 
~.._-................................................................................ 1 
l 4d1iye Vekilimiz B. Felhi Okyar Çubukla 

~~~=~~:· ( fl~susi) - Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar pazar günü 

1 1ııa,1tlı t ie~dı ve bazı tetkiklerde bulundu. Adliye Vekilimiz, ceza evi 
dtııkht ha.etkık ettikten sonra, memurin bahçesinde oturarak, Timur· 
t ttdiiirn rp ~a.haııı hakkında, kaza kaymakamından iuhat aldı. Gön-
t'rtrıekted~ aırn, B. Fethi Okyar'm Çubuğu ziyaretinden bir intıbaı gÖs· 

ır. 

le tefsirlerde bulunuyorlar. 
Bobers, Londra'dan Lö Jur gaze -

tesine bildiriyor: 
"Sovyetler son dakikada yep~eni 

iddialarda bulunmadıkları takdırde 
müstakbel Fransız - İngiliz - Sovyet 
muahedesi başlıca şu noktaları ihtiva 
edecektir: 

ı - Sovyetler Birliği, Fransa ve 
1ngiltere'nin bütünlük veya ist~klal· 
}erine karşı doğrudan doğruya hır te
cavüz vukuunda bu memleketlere yar
dım etmeği taahhüt eder. Sovyetler 
Birliği, Fransa ve İngiltere ile bir· 
likte olarak, Belçika, Yunanistan, 
Türkiye ve Romanya'ya da yardım 
etmeği taahhüt eder. 

Franıa ve lngiltere'nin 
girişecekleri teahhütler 

2 - Fransa ile İngiltere, Sovyetler 
Birliğinin topraklarına karşı doğru -
dan doğruya bir taarruz halinde bu 
memlekete yardım etmeği ve doğrudan 
doğruya vaki olmamakla beraber Sov· 
yetler Birliğinin istiklal ve bütünlü · 
ğünü tehlikeye düşürebilecek bir ta · 
arruz halinde de onunla işbirliği ey -
lemeği taahhüt ederler. 

3 - Üç devlet, Avrupa'da her türlü 
taarruz hareketini tenkil için istişa -
rede bulunmağı taahhüt ederler. 

4 - Üç devlet, bir kere harbe gi
rince, ayrı olarak barış veya mütare· 
ke müzakerelerine girişmemeği taah · 
hüt ederler. 

Anlaşmanın mukaddimeıinde, mu· 
ahedenin tamamen tedafüi bir mahi -
yette ve milletler cemiyeti paktının 

iilkii~iin,. uygun bulundueu tasrih edi· 
lecektir. 

MuaheJe on •ene için 
muteber olacak 

Muahedenin on sene için muteber 
olduğu ve pratik işbirliği için derhal 
teknik görüşmelere başlanacağı bildi
rilecektir. 

"- Polonya askeri, dünya yüzünde
ki askerlerin en iyilerinden biridir. 
Polonya hükmeti, silahlı kuvetlerini 
dünyanın en mükemmel ordularının 
esliha ve malzemesine muadil silah 
ve malzeme ile techiz etmiştir. Bütün 
leh milletinin halihazırda cereyan et
mekte olan hadiseler müvacehesinde· 
ki mutlak birliğini müşahede ettim. 
Blitün bu unsurların bilhassa zabitle
rin, küçük zabitlerin ve efradın bu 
mesut ittihadı, başlıca meziyeti key • 
fiyet bakımından olan bir heyeti mec
mua teşkil etmektedir. 

Polonya'da dikkati celbeden başka 

bir şey de her sahada orduya yardım 

etmekte olan millet ile askerler ara -
sındaki sıkı birliktir ... 
Malfım olduğu veçhile general Fa -

ury, bundan önce 10 sene müddet Po
lonya'da bulunmuş. 1919 dan 1929 a 
kadar Varşova askeri mektebinde pro
fesörlük etmiştir. 

-----------------
Baltık devletleri tasrihen zikredil-

miyecekse de, askeri mütehassıslar 

tetkikleri sırasında bilvasıta bir taar· 
ruzun biltün ihtimallerı göz önünde 
tutulacaktır. 

Bazı gazetelere göre, son günlerde 
ingiliz hariciye nezaretine gelen ra -
porlar, İngiltere ile Sovyetler Birliği 
arasında bir görüş ayrılığı halinde 
Almanya'nın mutat usulerle bundan 
istifade ederek yeni hareketlere geçe
ceğini bildirmektedir. 

Almanya yeni hareketler mi 
haz.ırlıyor? 

Ordr gazetesinden : 
"İngiltcre'nin Berlin'deki büyük 

elçisi Henderson Moskova ile bir an 
önce bir anlaşmıya varılmasındaki 

faydayı bildirmiş ve Almanya'nın ha
zırlamakta olduğu vahim hareketlerin 
tatbikine ancak bunun mani olabile · 
ceğini bildirmiştir. ,, 

Oeuvre gazetesinde Bayan Ta
bouis de aynı haberi vermektedir. 

lspanya'nın İtalya, Almanya ve Portekizle 

olan dostluğunu sena ettikten sonra 

B. Serrano Suner cember 
..:> 

politikasını tenkit etti 
Roma, 13 a.a. - Stefani ajansının bir muhabirine beyanatta 

bulunan İspanya Dahiliye Nazırı Serrano Suner, lapanya'nın İtal
ya, Almanya ve Portekiz'le olan dostluğunu meth ve sena etmit
tir. 

Mumaileyh, demokrasilerin ve on
ların çember içine alma teşebbüsleri
nin aleyhinde bulunmuştur. 

B. Serrano Suner, demiştir ki : 
"'- İtalya, Almanya ve Portekiz'le 

olan dostluğumuza sadık kalacağımız 
aşikardır. İıpanya'nın mü kül zaman
larındaki dostluklarını inkar edecek 
ve İspanya'nın kurtuluş harbini kay
betmesi için bütün gayretlerini sar
fetmiı olan ve halihazırda resmen gi· 
rişmiş oldukları taahhtitlerin yerine 
getirilmesini mütemadiyen tehir eden 
levletleri, o dostlarımıza tercih ede · 
ceğimizi tahmin edenler, İspanya'nın 
düşmanı olanlardır.,, 

lıpanya yahudi çenberini 
krrmağa hazır 

Bundan sonra bazı zengin devlet -
lerin propagandalarından bahseden 
B. Serano Suner, şöyle demiştir: 

"- Bazı memleketler, ıulhun ken -
dilerinin müstefit oldukları bazı hak
sızlıkların idamesi ve diğer memleket 
terin tezlili manaaına gelmekte oldu
ğu düşüncesinde bulunuyorlar.,, 

General Franko'nun geçenlerde 
söylemiş olduğu nutka telmih eden 
İspanyol dahiliye nazırı, şu sözleri 
söylemiştir: 

" - Bazı memleketler, memleketi • 
mizin inkişafına mani olmak için İs
panya'nın etrafında iktısadi örfi ida
re vücuda getirmek istiyorlar. İspan
ya, kendisini ihata etmeğe uğraşan 

yahudi çemberini kırmıya hazırdır.,. 

Muaolini B. Suner'i kabul etti 
Roma, 13 a.a. - Mareşal Badoglio, 

. 
lspanyol liderleri 

İtalya ile askeri pakla 
taraflar değil 

Paris, 13 a.a. - Madrit'ten bildiri
liyor: 

Roma' da cereyan eden son İtalyan -
İspanyol görüşmeleri esnasında bir 
İtalyan - İspanyol-Alman askeri pak
tının imzası mevzuubahis olduğu bil
dirilmektedir. Bununla beraber is
panyol liderlerinin büyük bir kısmı -
nın böyle bir pakta taraftar olmadık· 
lan söylenmektedir. 

İspanyol askeri ve bahri heyetinin 
dün italyan askeri şefleriyle müzake
relerde bulunduğu ve Serranu Suner 
ile Kont Ciano'nun bu toplantıda ha -
zır bulunduğu İspanyol telgraf ajansı 
tarafından bildirilmektedir. Bununla 
beraber ispanyol matbuatı henüz bu 
haberi neşretmediği için Madrit'in as
keri bir pakt imzasına §İddetle muha
lefet ettiği zannı hasıl olmaktadır. 
ıuntP35 O& a-. a............,.. 
Musolini tarafından kabul edilmiş ve 
mumaileyhe geçende teftiş ettiği Lib· 
ya hududunun vaziyeti hakkında iza
hat vermiştir. 

Musolini, bundan başka Kont Cia
no'yu ve İspanya dahiliye nazırı Su
ner'i de kabul etmi ve sefir ile uzun 
ve samimi bir mülakat yapmıştır. 

( D U N K 0 ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Hayat sahası 
Yunus Nadi, bu başmakalesinde, Çe • 

koslovakya'nın ilhakın.dan sonra ortaya 
çıkan hayat sahası tabirinin, şimdiye 
kadar rörülen misallerden de anlaşıldı· 
ğı üzere, totaliter devletlerce ele geçi -
rilmesi mümkün her yer minasını ifade 
ettiğini söyliyerek totaliter devletlerin 
istila politikası Hhasındaki faaliyetleri
ni tebarüz ettiriyor ve bu politikanın 
dünyayı cbtüreceği tek fikibetin ancak 
harpten ibaret olabileceğini söylüyor. 

TAN 
Ankara' da yapılan müzakereler 

M. Zekeriya Sertel, Romanya harici -
ye nazınnın Ankara seyahati munasebe· 
tiyle yapılan müzakerelere tahsis ettiği 
bu baımakalede, Ankarapalasta her iki 
vekilin sbyledıkleri nutukları bu müza
kerelerin bir mukaddimesi olarak tavsif 
ettikten sonra, bu nutuklardan anlaşılan 
ilk hakikatin butün parçalama ,ayret -
!erine rağmen balkan devletlerinin, bal
kan antantına olan baglılıklarını kay -
betmedıklerinin anlaşılması olduğunu 
soylüyor ve balkanlar iızerinde yapılan 
hA!i da yapılmakta olan tazyikleri ha -
tırlattıktan sonra, Ankara müzakerele • 
rinin, Türkiye ve Romanyanın balkanlar 
sulhunu idame hususundaki i:ı:imlerini 
kuvetlendireceği ümidini izhar ediyor. 

Tıbbi müstahzarlar için 
verilen ilan yasağı 

"Günün meseleleri., sütununda tıbbi 
müstahzarlar için reklam yapılmasının 
yasak edilmesi münasebetiyle ôtedenbe· 
ri ehemiyet vermediğimiz reklama kar • 
şı son zamanlarda hasıl olan alikanrn 
böyle lüzumsuz yasaklar yüzunden ıöne· 
ceıiini söyliyerek, eğer halka satılan i • 
!açların kontrol edilmesi isteniyorsa, bu
nun yolu, ortaya bir çok suçsuz vatan • 
daşların ellerinden en tabii haklarını a -
lan yasaklar çıkarmak olma.dıgını, bu 
karan geriye doğru atılmış bir adım te
lakki ettiğini ilive ediyor ve mustahzar
cılarrn reklim sahalarını tahdit etmek, 
her hanıi bir tüccarı malına reklam yap
maktan menetmekten farklı değildir, di
yor. 

Elimizde başka bir ölçü 
var mı? 

Sabiha Zekeriya Sertel, "Görüşler., 
sütunun.da, yeni barem kanunu münase • 
betiyle şahadetname meselesi aleyhinde 
ortaya atılan fikirler esas itibariyle yan
lı, olmamakla beraber şahadctnamesiz 
liyakat sahiplerinin ender vakalar teşkil 
ettiğini ıöylüyor ve devlet memuriyetine 
girecek olanların tahsil derecesi ve kül
tür se\'İyesi hakkında şahadetnamedcn 
ba,ka elde bir ölı;li bulunmadıtrnı illve 
ediyor. 

YENİ SABAH 

Bertin mülakatından ş0nra. 
Hüseyin Cahit Yalçın, Prenı Pol'iln 

Berlin mül!katı hakkında önceden kaydi 
ihtiyati ile mütalea beyan etmiş olduğu 
için, o ziyaretten sonra göıe çarpan fili 
hakikatlerden bahsetmenin de bir dürüst
lük vazifesi olduğunu söyliyerek eveti, 
Hitler'in, Türkiye ile olan ticari muka -
veleyi feshedip 160 milyonluk krediyi 
keııeceğine dair olan rivayetlerin sırf bir 
dedikodudan ibaret kaldığını, Yuğoslav • 
yayı balkan blokundan ayıracağı yolun • 
daki !layiaların da aslı çıkmadığını, ma
mafi balkanlar hakkında ban şaylalann 
el!n devam ettiğini oylüyor ve balkın 
devletlerinin emniyetini daha fazla ku
vetlendirmek üzere bir asker, ittifak ak
tı lüzumunu ileri ıürüyor. 

Canlı tekzip 
(Her sabah) sütunu muharriri, türk -

İngiliz anlaşması iizerine alman cazete
lerinin balkan misakını zafa düçar ol -
muş gösteren neşriyatta bulunduklannı 
hatırlatarak, romen hariciye nazırının, 
Ankara ıeyahatinin bu ne,riyata canlı 
bir tekzip teşkil ettiğini söylüyor ve bal
kan iti!Uının lruvetini tebarüz ettiriyor. 

On iki çocuklu bir baba 
On iki çocuk babası olduğu için, hükil· 

metin c;ok çocuklu ailelere yardım va -
dine istınaden ikramiye almak uzere se
nelerce eve) yaptığı bir mUracaatın se • 
meresiz kaldığından şiklyet eden balıke
sirli bir okuyucusunun mektubunu der • 
cedıyor ve böyle bir babaya yardımın 
bir IQtuf değil bir yurt borcu olduiunu 
söyliyerek alakadar makamın nazarı dik
katini celbediyor. 

SON TELGRAF 
Barem konuşulurken 

Ethe~ İzzet B_enice: bu ünvanh baş
makalesınde, Buyuk Mıllet Meclisinin 
yeni barem kanunu liyihasını müzake -
reye başlamış olduğunu ve ilk celsedeki 
miızakerelerin, bütçe encümeni namına 
verilen cevaplarla mebuslar tarafından 
serdedilen mütalealarm barem kanunu • 
nun henuz ihtiyacı ve maksadı kavrıyan 
tam bir tekemmül kaydetmedi[iini cös -
termekte bulunduf.unu yazdıktan son • 
ra ııu mütaleayı serdediyor : 

"Barem kanununu, mlitemadiyen de -
iişmekten ve tadilden tadile uğramak • 
tan korumak için daha esaalr bir tetki • 
kıı. ihtiyaç olduğu gôrulüyor.,, 

VAKİT 
İdare makinesinin ıslahı 

Sadri Ertem, bu başmakalede, barem 
kanunu müzakere edilirken devletin kad
rolarının konu,ulma11 ve bunun modem 
devletin işleme şartlarına uyıun bir ha
le konulması da zaruret teşkil ettiğini 
söyledikten sonra, idare makanlzmamız
da, ötedenberi mevcut kararsızlığı, ten· 
ikatlarrn teşkilitlarr kovaladığını ilive 

ediyor ve memuriyet cihazları demokra
sinin ve bizim gibi 11nayile$me seyrin • 
de olan bir memleket için, makineyi en 
rasyonel bir ıekilde işletmenin ve bu ma· 
kineyi randımanlı elemana teslim et • 
menin lüzumunu izah ediyor, 

a.a. Matbuat St:nrısJ 

SON POSTA 
lktrsadi fikirlerde istihale 

Muhittin Birgen, (Her gün} sUtu -
nunda siyasetle iktisadiyatın biri dönen, 
öteki yürüyen ile ilem olduğunu sbyli
yerck bir zamanlar memleketin siyasetle 
meşgul münevv~r muhitinde, iktisadi 
rit devletcilik fikirlerini mudafaa eden
fikirler bakımından büyük bir istihale 
hareketi vukua geldigini,o zamanın mlif· 
rit devletcilik fikirlerini mlidafaa eden· 
lt:rin, bugiın o fikirlerden donmek isti • 
dadı gosterdiklerini kaydettikten ıonra, 
memleketin son on, on beş sene içinde 
almış oldugu iktisadi biınyeyi yerinden 
oynatmıya imkan olmadığını, Tiırkiye -
nin devletci kalmıya mecbur olduııunu 
izah ediyor. 

ister inan ister inanma. 
Bu sütunda, Sumerbank'ın millt tip 

köylü kadın elbisesi yapmıya başladığı 
haberini ele alarak, bunun tek tip mi, 
yoksa muhtelif tip mı olduğu henüz bi
linmediğini kaydediyor ve memleketi • 
mizin kıyafetçe yekdiierin.dcn tamamen 
farklı bir cok noktaları bulunduğunu 
hatırlatarak koyliı kadın elbisesinin tek 
t ip değil , her mıntıkaya gôre ayrı tip u
zerınden yapılması halinde daha fazla 
rağbet gorece ini yazıyor. 

Balkan Birliğine dönmek 
Fazıl Ahmet Aykaç, bu serlevha al • 

tında yazdığı ba15maka lede, Türkiyenin 
balkan antantına ötedenberi nasıl bir 
imanla ve "amimiyetle bağlı bulundu • 
ıiunu ve bu siyasetin bugune kadar te • 
min ettiı;i ışeyin yilzde doksan hayır ve 
menfaat oldugunu tebaruz ettirdikten 
sonra balkan itilifı fikrine sadık olan • 
!arın kendi aralarında busbütün ya • 
kınlaşması ve busbütun durüst ve iaal 
bir işbirliği kurması lüzumuna işaretle, 
Romanya hariciye nazın ile Başvekili -
miz arasında teati edilen nutukların, 
memleketimizin sulh ulklisline ve bunun 
tahakkukunda balkan anlaşmasına ver -
diği mevkiin bütun vuzuhiyle gorüldu • 
ğUnü mert ve samimi o1arak birlik yolun. 
da yiırumekten başka bir ıey kalmadığı • 
nr ilave ediyor. 

Yarım grev 
(Dikkatler) ıütunu muharriri, fiyat 

meselesinde mutabakat hasıl olmayınca 
fırıncılar, bakkallar vasıtasiyle ekmek 
satmamıya karar vermelerinin yarım 
ıırev olduğunu ve umumi hayatı ıı:arar -
dide odecek bu ıtibi hareketlere meydan 
verilmemesi lüzumu ileri sıirülüyor. 

ükreı El~iliğimiz 

Büyük El~iliğe 

tahvil edildi 

B. Hamdullah Suphi 

Tan raöver Bükreş'te 

ipka olundu 
Ankara, 13 a.a. - Romanya'daki 

Türkiye orta elçiliği büyük elçiliğe 

çıkarılmış ve orta elçimiz Hamdullih 
Suphi Tanrıöver büyük elçi unvaniy· 
le Bükreş'te ipka edilmi§tir. 

Bükreı'te memnuniyet 
Bükreş, 13 a.a. - Rador ajansı bil· 

diriyor:: 

Türkiye orta elçiliğinin büyük el· 
çiliğe çıkarılması ve bilhassa Ham· 
dullah Suphi Tanrıöver'in büyük elsi 
olarak Bükreşt'e dost ve müttefik 
Türkiye'yi temsilde devam ettiği ha
beri Bükreş mahfillerinde derin bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bükreş'e tayin edıldiğindenberi 

gerek resmi mahfillerde, gerek temas 
ettiği bütün muhitlerde büyük dost • 
luklar tesis etmiş ve btiyük sempati· 
ler uyandırmış olan Hamdullah Sup
hi Tanrıöver'in bliyük elçi olarak 
Bükreşt'e ipkasını romen matbuatı 

müttefikan ve hararetle selamlamak· 
tadır. 

Türk İktisat 

cemiyeti loplanhsı 
Muhterem meslekdaşımıza: 

Bir İktısat Cemiyeti kurmak mak
sadiyle 8 haziranda Halkevinde top
lanan arkadaşların seçtikleri heyet ta 
rafından, kararlaştırılan esaslar dai-

resinde, tanzim olunan ana nizamna
me 15 haziran perşembe günil akşamı 
saat 21 de Ankara Halkevinde yapıla-

! 
cak toplantıda müzakere olunacak ve 
Nusret Köymen tarafından "Sanayi 
inkılabı ve Türkiye köy sanayii" un
vanlı bir konuşma yapılacaktır. Teş-
rifinizi rica ederiz. 

İsmail Husrev • Muhlis Ete • Ha
zım Atıf Kmmcak 
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Askeri bahisler • 

~lifen'in planı ve istikbal 

Mihver devletlrinin 
yaptıkları tehditler 

A vusturya'nın ilhakı, İs • 
panya'daki üç yıllık 

harp, Çekoslovakya ile Lit • 
vanya'da Kleipeda bolgesinin 
işgali, yalnız dış ve iç politi • 
kada değil, askeri stratejide • 
de ,Şlifen planını ikinci bir ci
han harbinde gerçekleştifınek 
icin Hıtlerin giriştigi ilk te • 
şebbllslerdendir. Habeşistan 
ile Arnavutluğun İtalya tara. 
fından işgali, Bulgaristanı 

Berlin • Roma mıhverinin as· 
kcri ittifakına sokmak için 
sarfı gayretler, bu planın tat· 
bikinde ihzari safhalardan 
ibarettir. 

Butun bu hareketler. Al • 
manya'nın, 1914 • l 8 cihan 
harbinden cvclki vaziyetinin 
aynı tczahurleridir. 

Malilmdur ki, Avusturya • 
Macaristan ve Çekoslovakya, 
eski Avusturya - Macaristan, 
imparatorluğunu teşkil ediyor
du 

~lifcnin plinına gore, alman 
ordularının ana yığını, bitaraf 
Belçika topraklarından geçe -
rek, Parisin garbindeki ıngi • 
li:r - fransız kuvetlerinı çevi • 
rip, Fransaya aman vermeyin
ceye kadar. Avusturya, iki ve· 
ya uc alman kolordusunun yar
dımiyle. şarktaki rus ordula -
rına karşı koyacaktı. Bu hare
ketten sonra, alman ordusunun 
bu ana yığını garpten kaldı • 
rılarak şarka, yani ıııarki Prus
yaya sevkedilecek, oradan A -
vusturya ordularının yardı -
mıyla da aynı manevra çarlık 
Pusyasına karısı tekrarlana • 
caktı ki bu harekette esas i · 
tıbariyle Kiye{ şehrine yük -
Jenilecekti. 

f ngiltcrc'ye gelince, Şii • 
fcn'in planı, evela fran· 

sız ordusu arkasından rus or -
duları yıldırım suratiyle ezil • 
dıktcn sonra, İngiltercnin Al • 
manyaya karşı bir harbe gir
mesi çok guçleşecegini mulaha
za etmiftİ. Mamafi, İngiltere 
harbe girdiği takdirde, bu a,4a 
devletine karşı yapılacak o • 
lan esas hareketleri alman do
nanması üzerine alacaktı. Bu 
alman donanmasının seri kru -
vazorleri ve denizaltı gemile • 
rl vardı. Nitekim bu silahlar, 
Tiunik tipindeki tran lan -
tik gemisini korsan u' eriy
le batırdılar. O vakitk lman 
donanmasının vazifesi, tngil-

tere ve Amerika efkarı umu -
miyeslni dehşet içinde bırak • 
mak ve İngiltereyi ıömurrele· 
rinden ayırmaktı. 

A lmanyanın ıon hareket • 
lcri ve Macaristan, Yu -

goslavya, Bulgaristan iızerin • 
de yapılan tazyikler, Şlifen'in 
tasavvuruna dayanılarak Al • 
manyanın ilhak planlarını ıer -
çekle!jtirmek teşcbbuslindcn 
başka bir şey değildir. 

İspanyanın işgali, Cebelüt -
tarık boğazına ve Akdenize 
mihver devleti donanmaları -
nın hakim olması, Fransa ile 
lngilterenin sömürgeleriyle 
olan muvasalalarını devamlı 
bir ı;uretlc tehdit altında bu • 
lundurmasını intac; edecektir. 

Halbuki, bir harp çıkınca, 
bu ıomürgeler, birer mühim 
insan ve malzeme depoluğu 
yapmaktadır. 

İspanyanın işgali, Hitlerle 
Musoliniyc, İngiliz • franıız 
kuvetlerinin hinterlandına 
mıiştcrck bir taarruzda bulun
mak ve İtalya'dan da, bu ku
vetlerin sağ cenahına saldır · 
mak imkanını vermektedir. 

Alman ve İtalyan hava ku • 
vetlerinin bir kısmının lspan • 
yada kalması hedefsiz bir ha -
r.cket değildir. Bundan baıka, 
franıu: gazetelerinin teyit et -
tiiine &Öre, Çekoslovakyada 
ele gecen tekmil ağır topla • 
rı ve ayrıca 4-00 repyeni tay • 
yareyi, Almanya ltalyaya ö -
düne; olarak vermiıtir. 

Almanların İtalyada bulu -
nan asker ve subay adedi 200 
bini aşmaktadır. Bunu'! 100 
binden fazlası Lombardıya ve 
Piemont'da bulunmaktadır. 

Fransız matbuatı, İtalya'da 
fransız sının civarında büyük 
ölc;ude askeri scvkiyat yapıl -
makta oldugunu, Alplarda tah
kimat yapıldıgını ve daha baş. 
ka askeri tedbirler alınmakta 
oldugunu yazıyor. Butiın bun· 
!ar, Slifen'in planını ıerçek -
)eştirmek hususunda ıiri5ilen 
teşebbüsler y~pyeni faktorler· 
dir. Mihver devletlerinin bir 
istilası, Belçika, Hollanda, la • 
viçre, Lehistan. finlandiya ve 
Litvanyayı tehdit etmekte • 
dir. 

G~n~ral F. Ç~rniş~I 
M oslr.ovada çıkan 

Doyı;~ Sıytung 

İspanyol emperyalizmi 

nelere göz dikiyor 
Mayısta Madrld sc.k kla -

rında bilyuk bir er a
Jayı yapıldı. Bu büyük geçit 
resmi, gunlük hadiseler bi • 
rinci plinına yeni bir v koy 
du: İspanyol imparato gu. 

Bu, İspanyol ic harb mü-
teakip meydana ıelcn ne • 
tıcc olarak kabul ediln dir. 

General Franko, bı.. ieçit 
resmini yalnız kardeş l gası
nın sonu ve İspanyanı çok 
muhtac; oldufu sulh le rinin 
bir baslangıcı olduguna lfılet 
etsin diye yaptırmadı, ge -
çidc açıktan açığa ask bir 
mlna verdi ve ıeçit ı 
yeni bir ser&Üzcştin 
noktası telakki etti. Bu 
zcşt!n ismi "İspanyol im ra • 
torlutµ" dur. 

İşte bundan dolay ki, 
Franko, 250.000 kişilik 
dunun başında olduğu 
kendisini uçuncu Ferdi 
Amerikanın "Fatihleri" olan 
katoliklerin bayraklariy e do
natılmıııı olarak temsil rdi. 
etrafında İspanyolların uhte
lıf devirlerde kazanm115 lduk· 

lan .zaferlerde çektikleri bay • 
raklar dalgalandı, ve Madrid'· 
deki zafer me15alesini cbcdt a -
teşlc tutu,durttu. General F • 
ranko yalnız İspanyol iç har • 
bini kazanmakla iktifa etmi • 
yor, bir imparatorluk kurmak 
iıtiyor. 

General Frankonun son nu
tuktan, İspanyol askeri erki • 
nının yapmakta oldukları be • 
yanat ve harpten ıonra her ıe· 
cc ispanyollan tcyekkuza dl -
vet eden İspanyol radyo istaa· 
yonlan da ıostcrlr ki, Avru • 
pa için bir İspanya meselesi 
olan karıııklık tehlikesi, elim· 
huriyetin bozgunluğa uirama • 
siyle henuz sona ermiı defi! -
dir. 

General Franko nereye doi
ru gidiyor ? 

Son &11nlerdeki beyanatına 
ve propaganda salihiyetl olan 
bazı organlarına göre hpan -
yaya cebren kabul edilmi' o -
lan yeni rejimin iki gayeı~ var 
dır. Birisi nasyonal - sendı~a -
list inkilap, diğeri İspanyol ıı;n
paratorlufunun tazelenmcsı ... 

İçimizdeki Şeytan 
Tefrika No 72 =Yazan: Sabahattin ALI 

Hüseyin bt' , müsameredenberi yanından ayır
madığı gözlüklu genç kızı otomobile iterek: 

"Öyle ya, s z arkadaydınız... Bendeniz arka· 
daşları şöyle b z eğlenelim diye davet ettim. Bey

oğlu'nda çalgı an bir yere ıideceğiz ••• Bet on da
kika oturur, d sedenleri ıeyrederiz ••• Omer bey 

muvafakat ett er, artık ıiz oyunbozanlık etmezai· 
• 1 " nız •.•• 

Macide'yi 

duktan sonra 

yanına oturdı 

Profeaör Hikmet'i arabaya koy

endiıi büyük bir tevazula toförün 

Macide sa tarafındaki gözlüklü kızdan ortalı· 
ğa yayılan es s kokusu ile profesör Hikmet'in ke

mikli dizi arc na sıkışmııh. Batındaki •in, haki

katte mevcut lsun veya olmasın, her hanci bir feY 

duJÜnmesine kan vermiyordu. Muharrir Hüae
vin bey sol ko nu oturduğu yerin arkalığma daya. 

~11t ve kendis ne doğru uzanan gözlüklü ile muhab

bete dalmııtı. Profesör Hikmet: ''Siz hiç böyle yer

lere gittiniz r ., Pek kibar yerdir:. insan ara 11ra 

zihni meıguli tlerden ayrılıp buralarda dinlen• 

melidir. Bura bilmedikten sonra lstanbul'da 

yaııyorum denilmez!" gibi sözlerle kulaimm di· 

binde vınldanıp duruyordu. 

Otomobil durunca hepsi aıaiı indiler. Macide 

ortalıkta kimseler görmedi. karşılarında elektrik· 

li ilanlarla suılü meıhur bir bar vardı. 

Denizalll kurbanlan l~in 

yapllan hazin tören 

Bir kaç gün ~vel batan ve bıitun gayretlere rağmen lr.urtarı -
lımıyan Thetis denizaltı gemisinde feci şekilde olen müret -
tebıt için kaza yerinde çok hazin bir toren yapıldı. Yukanda
lr.i resım, torende İngiliz bahriyeli/erini matem selamı vaziye -

tinde gosterıyor. 

lngıliz bahriyelileri havaya silah atarak kaza kurbanı 
arlr.adışlsr1nı selamlıyorlar 

Denize son saygı ve sevgi çelengi atılıyor 

Acaba, General Franko bu fikri gutmcktedir. hte, İspaı:ı-
ıayelere ulaşabilecek midir ? yada biribirini takip eden bır 

Sonra, hpanyanın bugünkü çok milli felaketlerle kuvetle • 
ıartları dahilinde bu gayeler nen eski imparatorluk fikri ve 
tahakkuk edebilecek midir 1 teşebbüsiı İspanyolları iki par· 

ça ayıragelmiştir. Totaliter 

Nasyonal - sendikalist in
kilip, dahiliye nazırı 

Serrano Suner'e göre, alman 
nasyonal • sosyalist rejimine 
donıiften baska bir şey değil • 
dir. 

On yedinci asırdaki İspanyol 
imparatorluğunun yeniden ih • 
ya edilmesi fikrine gelince, bu 
fikir bir çok iıpanyol vatan • 
ıeverleri tarafından münakaşa 
edilmiıııtir. 
İıpanya'da kırk senedenberi, 

yani Amerikaya karııı açtığı 
harpte mlistemlckelerini kay -
bettiği zamandanberi aklı ba • 
tında bir çok İspanyollar bu 

Aklından: 

devletlerden doğan Franko 
emperyalizmi, hakiki temeli ol 
mıyan kudret iradesinden baş
ka bir §ey değildir. 

F ranko emperyalizminin 
gayeleri neler olabilir 1 

lberik yarım adasında iki em • 
peryalist talep mevcuttur: bi -
risi Portekiz, diğeri Cebelüt -
tarık. 

Portekiz, hareketlerinde öl
çü bilmiyen komşularını endi· 
şeli ve ıüpheli bir ıozle takip 
ettiği ic;in böyle bir istekten 
kaçınıyor. Cebclüttarıka ge • 
lince, bir dünya harbi olup da 

"Ben girmiyeceğiml" demek geçti. 

Fakat dütündü: Ömer'i dışarı çağırtmak, onun· 

la münakaıa etmek, eve gidinceye kadar bu müna

kaıayı devam ettirmek... Sonra günlerce... Hem ya 

Ömer dayanır ve gelmezse?.. Böyle yapması da 

pek muhtemeldi ve o zaman bu adamların arasın • 

da ne kadar zavallı vaziyete düıebilirdi? Bu son 

ihtimal onun tereddüdünü kırdı. "Biraz oturduk

tan sonra Ömer'i alır çıkarım. Bir kere de görmüş 
olurum!" dedi. Asıl kızdığı ıey, böyle bir yere gir· 

mek değil, Omer tarafından sokakta, baıkalarmın 

eline bırakılıvermekti. 
lçerde, daha evel gelen arkadaıları tarafından 

bir kaç masanın kapatıldığını gördüler. Ömer Ma· 

cide'yi farkedince ıaıalar gibi oldu. Pek yan yana 

oturduğu Omid'i bırakarak ayağa kalktı ve karı· 

aını karııladı. 
"Macide... Kusura bakma ••• Beni otomobiller • 

den birine tıktılar ve senin için: diğer bir arabayla 

geliri dediler ••• Gel ••• Otur yanıma!" dedi. 

Macide onun geli~ ıelmez bir şeyler içmiı oldu

iunu anladı. Birdenbire içinde müthit bir yorgun

luk ve hareketsizlik hissetti. Bu akpm hiç bir fey 

yapmaia, hiç bir şey söylemeğe muktedir olamıya
cağmı cördü. Her ıeyi lüzumsuz ve manasız ıay

mağa batlamııtı. Bu histen biraz korktu. Ayni ıey· 
leri bir kere daha, baıka bir yerde duyduğunu zan· 

nediyordu. Nerede? Bunu bir türlü hatırlıyamıyor, 
fakat bir takım fena hadiaelerle alakası bulunan 

bir duysu olduğunu seziyordu. Ruhu, sahili hızla 
ittikten sonra denize doğru hoplıya hoplrya açılan 
bir sandal gibi, bütün etrafındakilerden ve bilhaı· 
aa Ömer'den uzaklatıyordu. Yalnız bu uzaklaıma 

,..,,.._ --

İngiltere mağlup olmayınca 
Cebclüttarık İspanyolların eli
ne geçmez. Şimali Afrikadaki 
İspanyol imparatorluk geniş -
!emesi meselesine gelince, bu 
da, isl1m dunyasını demokrat 
devletlere kar§ı ayaklandırmak 
istiycn ihtilalci nazi propagan· 
dasına ilet olmaktan başka bir 
şey ddeğildir. İspanyol asker -
!eri, bu propagandayı, ancak, 
Fasın ve sahranın kapılarını 
alman propagandacılarına aç • 
mak suretiyle yapabilirler. Bu 
da, imparatorluk fikri değil • 
dir. 
O halde Albc dükü, ecdadı gi

bi Holandayı veya diğer bir 
Avrupa devletini fethetmiye 
kalkışmıyacağına gore ispan -
yol imparatorluğu şoyle ola -
bilir: İspanyolca konuşulan 
Amerikanın on altı cumhuri -
yet dahilinde bu fikri himaye 
etmek_. 

Amerika kıtasında ruhi bir 
birlik vucuda gctirmiye matuf 
olan ihtiras yeni bir proje de • 
ğildir. Kıratlık zamanında ol
duğu gibi, cümhuriyet devrin
de de, Amerikanın Kristof 
Kolomp tarafından keşfedil -
diği "Irk günü .. nde İspanyol • 
!arın söyledikleri nutuklar mü
temadiyen bu fikri tazelemiş 
tir. 

Fakat, Burgos'ta kendisini 
Şarlken imparatorluğunun va - • 
risi telakki eden bir İspanyol 
devleti kurulunca, İspanyol ır -
kından olan Amerika devlet -
!erini ruhen fethetmek, bugün
kü İspanyol nasyonalistlcrinin 
biricik mukaddes gayeleri ol
muştur. Bu nasyonalistler ora
ya gamalı alman haçını gere -
ceklerdir. 

J spanyolluk esasları üze -
rinde şu iddia vardır: 

Cenubu Amerika nasyonalist -
Jiğinin mayası, Avrupa ve şi -
mali Amerika demokrasilerine 
karşı bir muharebe vasıtası vü
cuda ıetirmektir. 

Franko, bu gayeyi güderek 
cenubi Amerika cümhuriyet . 
lcri dahiline durmadan ajanlar 
gönderiyor. Bunlar orada 
falanjın şubelerini tcşkilitlan
dırıyorlar. İspanyol muhacir • 
!erinin vıicuda getirdikleri ko
loniler dahilinde sıkı bir mil • 
Jiyetçilik ve vatanseverlik ya
ratmıya çalışıyorlar. Bu su -
retle, almanların bizzat yapa • 
madıklan nazileştirmeyi bu is· 
panyol ajanları yapıyorlar. 
Maksat: yeni dünyada demok
rasilere karşı düşman bir blok 
vücuda getirmek. Şimdiye ka
dar elde edilen netice pek az -
dır. Meseli Arjantin, Uruguay 
Kolombiya gibi İspanyol cin -
sinden olan amerikan cümhu -
rivctlcri nazizim ifratlarına 
ıtoıa:r .. u•«Y 'leooır11zeeıınl: su-
rüklenmiyeceklerdir. Fakat or 
ta ve cenup Amerikalarında 
siyaseten az tekamül etmiş o -
lan devletler var ki, bunların 
İspanyol - alman hiylelerine 
kurban citmeleri guç olmıya -
caktır. . 

Bu yalnız Amerika kıtasında 
değil, Antil adalarında ve Fi • 
lipinlerde, İspanyol lisanı to • 
talitcr ikidelcrinin nüfuzunda 
bir alet olarak kullanılıyor. 
Bunları şimali Amerika demok 
rasisine karşı hakiki ve vahşi 
bir duşman haline sokmak için 
ne kadar çalışıldığını anlamak 
ic;in, nasyonalist ispanyanın 
ve cenubi Amcrikadaki Elan • 
jist niinelerin matbuatını oku
mak kafidir. 

İspanyol lisanının mukad -
dcratınr, barbar akidelerini ta
şıyacak arabadan yüksek te • 
likki edecek olan hakiki is • 
panyolların şiddetle ayaklan • 
malan lizımdır. 

Bugünku İspanyaya mukad
der olan şey, cenubi Amerika • 
da nazizmin memuru, Avrupa 
muharebe meydanlarında da, 
onun bir ücretlisi olmaktır. 

İspanyayı kurtaracak şey, 
ona karşı muhalefete ıeçmek -
tir. 
Eğer, 19 mayısta yapılan za

fer alayı İspanyol iç harbinin 
bütün çılgın sergüzeştlerini 

tasfiye eder, alınanlarla ital -
yanlar yarım adayı kati olarak 
tcrke<Jer, İspanyol ruhu, ispan -
yol imparatorluğu sevdasından 
vazıeçcrse, ancak o zaman 
herkesle beraber sulh ve siıkun 
içinde ya$ıyabilir. Korkunç 
yaralarından akan kanları si -
!erek tarihi ve hakiki vazife • 
sini ıörebilir ... 

Chaveı - Ni&ales 
Madrid eskı "Ahora" mtidürü 

Donzig'de 
-

neler oluyor ' 
Almanya belki polonyalıla

rın sinirlerini sarsmak istiyor. 
Eğer maksadı buysa, bcylıude 
vakit kaybediyor. Polonya bu -
nu anlamıştır, ve sinirlerini 
harcamıyor. 
Almanyanın sevgili danziı • 

tilerini soluk ve umitte tut • 
mak istemesi daha muhtemel -
dir. Onlara, yalnız kendilerini 
tcrkctmediği değil, aynı za -
manda anşluslarının yakın ol -
duğu, bunun bir gün meselesi 
olduğu hissini vermek istiyor. 
Aksi halde. serbest şehirdeki 
yese iktisadi menfaatleri Al -
manyadan ziyade polonyalıla • 
rınkilerle mutabık olan bazı 
alman taraftarları yese kapıla
caklardır. 

Yani Almanya Danıigin de
vamlı surette kendine açık kal
masını ve daima keskin halinı 
muhafaza etmesini istiyor. P.u· 
rada hararet düşmeye başlar 
görününce, Almanya ateşe bi • 
rar. gaz döküyor. Bu taktik ge
çen sene stidet meselesinde 
kullanılan metodun tamamen 
aynıdır. Askerlik sanatında ol
dugu gibi diplomaside de al • 
mantar muvafık olan metodu l 
biç bir zaman değiştirmezler. 

Raymond Cartier 
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(_R_A_o_ v_o_.....) 
TÜRKiYE 

Radyo Difiizyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

1648 m. U2 Kcs./120 Kw. 
T. A. <). 

19.74 m. 1SJQ5 Kes./ 20 Kw, 
7 '. A. P. 

31.70 m. f46S Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

yananın cazibesi ..ol 
3 - B. Kutsch - fspanr 
kaprisi B~ 
4 - Waltcr Borchert • 
gecenin hikayesi Jd•rt 
S - Hermann Dosta! - ifil• 
6 - Ziehrer - Viyanalı 
c;uk kız • si · 

23.00 Son ajans haberlerı, ııı • 
rant, esham, tahvilat, ~a>"t) 
biyo - nukut borsa:.ı ( 1 pL) 

23.20 MÜZİK (Cazband • 
23.55-24 Yarınki progranı 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLERi; 

ÇARŞAMBA - 14 - 6. 1939 19.30 Budapeo:te - Z!'sl• 
12.30 Program " tı 
12.35 TÜRK MÜZtCt • Pi. Frankfurt - 20.20 Bra . .,, 

va - 20.55 Monte Cenen 13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle· 21 Floransa LEF! 
ri. ORKESTRA KONSER sıtil' 

13.15-14 MÜZİK (Karısık pro- VE SENFONİK :KON ~ec • 
gram_ Pl.) LER: 20.30 London - 21,ıS 

19.00 Proıram yona! - 21.10 Prag - eııı • 
19.05 MÜZİK (Soli • Pi.) Sarbruk - 22.20 Liil<S .,, 
19.15 TÜRK MÜZİCİ (.!<'asıl burg - 22.40 Hambıır.J 

Heyeti) 23 Prag ser' 
20.00 Memleket saat ayarı, a _ ODA MUSİKiSi: 17.30 

jans ve meteoroloji haberle· !in - 22.30 Frankfurt 1sJS 
ri. SOLO KONSERLERİ: "h .,, 
20.15 Neşeli plaklar • R. Hamburg - 16 MUnı fS 

20.20 TÜRK MÜZİCf (Müs- 18.30 Kolonya - 21 Var~O' 
terek ve solo taganni) : - 21 .15 Bertin - 21 .25 .,, 
1 - ···-···- Hicaz peşrevi n igsberg, Lükscmbıır.J .,, 
2 - Sadullah aganın • Hicaz 22.20 Doyçlan Zender J{O' 

22.30 Frankfurt - 22.40 yüruk semaisi • Nedcyim 
lonya. t 

sahnı çemen. NEFESLi SAZLAR (?dıırf 
3 - Şevki beyin - Hicaz şar- fdll 
kı • Bilmiyorum bana noldu. s.): 18·30 Prag - 19. ·ıs 
4 - Lcminin - Hicaz şarkı • - 22.30 Droytvic; , Köıt• 
Sorulmasın bana yesim. bcrg. f: J(O 
5 - -··--·- Tek sazla halk ORG KONSERLERİ V bt-1 
tıirkusü - Ay dogdu batma • ROLA R: 18.10 KönifSıo 
dımı. - 20.20 Kopcnhag -
6 - ···--··- Tek sazla halk Strazburg. • 
türkusü • Yıldız türkusü HAFİF MÜZİK: 20.ıs ~~fı 
7 - -···--· Keman taksimi lin, Breslav, KonigS "' 
8 - ---·-·--Uşşak şarkı- Yad Laypzig - 21 Viyan• "' 
ile gecti zamanım. 21.15 Doyçland Zcnder 
9 - Bimen şen - Uşşak şar- 22.30 Vivana. • 
kı - Bahar erdi. HALK MUSİKİSİ: 17 B.!~· 
10 - Refik Fcrsan • Uşşak munster - 20.10 BroıtıU 
şarkı - Kız bürundc salına. ter. _,, 

21.00 Konuşma DANS MÜZ1C1: 21 Roıtı81 4 
21.15 MÜZİK (Operetler· pl) 21.30 Brukscl, Tuluz _z ~ 
21.45 Haftalık posta kutusu Sottcns- 22 Bcromüııste"' 
22.00 MÜZİK (Kıiçıik orkcs • 22.10 Brüksel, MiJaıı5 ı.ı· 

tra ·Şef NECiP AŞKIN) : 22.15 Stokholm - 22-~ 
1 - Hanns Lohr - Memle • yon, Paris • P.T.T., >~~ 
ketten memlekete (Muhte - Pirene - 23 Floransa. "' 
lif memleketlerin melodileri semburg, Milano Rom'"' 
üzerine rapsdi. ) 23 London • Recyonal 
2 - Alois Pachernegg • Vi- 2315 Droytviç. 

·~----~----------------~ 

lngiliz ordusunun sıhiye kıtaları, hava hücumlarwa karşı müdafaa te~ki· 
/atında mühim vazifeler göreceklerdir. Şimdiden bu teşkilata mensup er· 
kek ve kadınlar çetin ve hatta tehlikeli temrin ve talimlerle mc§gul oJrııal· 
tadırlar. 

~======================================-~ 

git gide yava§lıyacağı yerde hızlanıyor, akıntıya 

kapılmış gibi başını alıp gidiyordu. Geride bıraktı

gı her şey süratle siıleniyor ve derhal unutuluveri· 

yordu. Omer'in yüzünde sarhoş Ürpermeler dolaşa

rak Omid'e eğilmesini ve ona bir §eyler söyleyip 

gülmesini bir yabancıya ait ıeylenniı gibi sükunet 

ve dikkatle ıeyretmeğe başladı. 

ti. Ömer sırıtarak: 
"Bak yüzsüze!" dedi. Heriflere dalkavukluk 

edecek ••. Bir mecburiyeti de yok ya, huy İşte! •• .'' 
Hakikaten büyük muharrir yerlere kadar eğil• 

dikten sonra o mühim zatların yanındaki bir isket11• 

leye, oturacak kısmının ancak dörtte biriyle ilit• 
mişti. Macide onun, karşısındaki bar kızlarına bil• 
lüzumundan fazla itibar ettiğini ve bunun kızl11J'• 

dan ziyade diğerlerinin hesabına kaydedilmesi JŞ• 
zım geldiğini görüyordu. Bu muharririn HüseYİ11 

beye karşı aldığı tavır da biraz acaipti. Arkası~: 
dan daima abdal bulduğu, yazıları ile alay ettig• 

bu adama adeta yaltaklanıyordu. Ate§li yazıların· 

da insanların bütün zaaflarına tiddetle hücurrı e4 

den ve Nihad'm yamaklan tarafından en yükse1' 

ve kahraman muharrir olarak göklere çıkarılan b" 

adamm iki kadeh rakı veya muhtemel bir lütuf i• 
çin böyle yerlere kapanması aklın alacağı şey de• 

ğildi. Her halde ortada baıka ve yalnız kendisi"" 

malum aebepler de vardı. Fakat ne de olsa insan•" 

içinde hafif bir tiksinme, ve her hangi kuvetli biJ' 

Yüzünden zeki bir fey olduğu anlatılan genç 

kız, Ömer'i merakla dinler ıörünüyor ve ara sıra 

göz uciyle Macide'yi ıüzüyordu. Bu kaçamak ba
kıtlarda biraz da gurur bulunduğu Macide'nin gÖ· 

zünden kaçmadı. Kocaıının, kendi yanında bir baı

kasına bu kadar muıallat olması o başkası için her 
halde hot bir ıeydi. Macide onların pek yavaı olma

yan konuşmalarına kulak vermek istedi, fakat söy

lenen sözlerden bir feyler anlamadı. Ömer bir ta· 

kım garip teşbililer, dolambaçlı cümlelerle genç 

kızı bir şeye inandırmağa çahtıyor, öteki ise, ayni 

neviden cevaplarla bir şeyi kabulden kaçıyordu. 

Macide profesör Hikmet'in kendiaine uzattığı 

bir bardağı, acılığına rağmen, gözlerini yumarak 

bir defada içti. Genzi ve yemek borusu tutuıur gi

bi oldu. Biraz sonra midesinden baıma doğru hafif 
ve tatlı bir duman yükselmeğe batladı. Dudakları

nın kenarında kendisiyle alakası olmıyan bir te· 

bessüm bulunduğunu pek ala farkediyor fakat bu

nu oradan uza.klattırmağa muktedir olamıyordu. 

Gözlerini etrafında gezdirince hayret etti: U• 

zaktaki masalarda iyi giyinmiı yaıh kimaeler otu

ruyordu. Yanlarında yan çıplak kadınlar vardı. 
Kocasmm yüzüne baktı ve Ömer karısına dönerek: 

"Bunlar bar artiatleri... Birazdan numara ya· 

pacaklar!" dedi. Bu sırada mu°!'arrir ismet Şerif 
yerinden kalkarak o masalardan birine doğru git• 

aebebin bile bu kadar köpekleşmeyi mazur göste• 

remiyeceği yolunda bir düıünce, daima mevcut k•" 
lıyordu. 

Şair Emin Kamil de batka masalarda başka alı• 
haplar bulmuş ve onların yanına gitmişti. Macid

41 

içtiği üçüncü bardağın tesiriyle biraz daha gev-fe" 

mit ve dudaklarındaki tebessüm gözlerine kad,.t 

yayılmıftı. Kendisi de dahil olduğu halde her şeY41 

yabancı gözlerle bakıyor ve kendisi de dahil eldi)" 
ğu halde her ıeyi bir parça gülünç buluyordu. 

(Sonu vat) 
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ULUS 

Atatürk köprüsü 
Ağustosta açıhyor 

MAARiF HABERLERi ! 
................. : ............................ :"'] 
... _. ...... _ .......... ___ ı 
Hususi mekteplerde okuyan 

fal ebenin olgunluk imtihanları 

Türkkuşu tayyare filosu 
Dün Yeşi.lköy meydanında 

Bira içerken en makbul meze almak d~ha ihtiyatlı olur •..• 
•ayılan çiroz salatasının üzerinde Vitaminler iti öğrenildiğinden
tnaydanozu gördüğünüz vakit onun beri maydanozun eski zamanda de· h eski zaman konaklarının vekil· va olmak ıöhreti adeta gölgede kal· 

İstanbul 13 (Telefonla) - Atatürk 
köprüsü inşaatı hararetle ilerlemek
tedir. Bu köprünün üzerinden tram
vay geçirilip geçirilmemesi meselesi 
alakalılar arasında münakaşa mevzuu 
halindedir. Belediye imar müdürlüğü 
bu yolun sadece otomobil ve otobüs
lere hasrcdilmesini istemekte fakat 
diğer bazı aHikalılar da, her ihtimale 
karşı, şimdilik kullanılmıyacak dahi 
olsa Atatürk köprüsüne tramvay ra -
yı fcrşiyatının hiç bir mahzuru olmı
yacağı kanaatindedirler. Köprüyü ya
pan müteahhitle belediye arasındaki 
mukaveleye göre Atatürk köprüsü
nün bu ağustos ayı içinde teslim e • 
dilmiş olması icabetmcktcdir. 

Bazı azınlık ve yabancı liselerinde 
hususi talimatnamelerine tevfikan ha-

Akrobasi uçuşları yaptı 

arç defterlerinde "midenüvaz" dı· mııtır, denilebilir. Çünkü maydano· 
Y~ Yazılı olduğunu hatırlıyarak - zun yüz gramında A vitamininden 
rt_ıı~eye ho~ geldiğini ,üphesiz bilir- 60 binden 100 bin ölçüye kadar bu· 
~ını~ ama, maydanozun hekimlikte lunur. Bu kadarını ancak balıklar· 
l/ onemli bir yeri bulunduğundan, dan mahsus çıkarılan yağlarda bu -

ziran devresi imtihanlarının geç ya -
pılması dolayısiyle bu mekteplerden 
mezun olacak talebenin, resmi liselerin 
haziran devresi olgunluk imtihanla • 
rına iştirak edemedikleri anlaşılmış -
tır. Haziran devresi mezunlarının ha-

Uçuşlar çok muvaffakiyetli oldu 
lstanbul, 13 (Telefonla) - Dün lıtanbul'a gelen 11 tayyare

den mürekkep Türkkutu filosu bugün Y etilköy' de gösterit uçuş· 
ları ve akrobasi hareketleri yaptılar. Filoyu teşkil eden tayyare· 
leri idare eden pilotlarımız tunlardır: Sabiha Gökçen, Naciye 
Toros, Muzaffer Sel, Edibe Sayın, Sahavet Yılmaz, Muammer 
Öniz, Saip Gökçe, Necip Tolgar, İbrahim Göreli ve Şinasi Tavlan. 

ıhnem, haberiniz var mıdır? lurlar. Balıkların kendilerinde A 
Maydanoza hekimlikte ilk defa vitamininden o kadar çok buluna

~h~et veren, Bizans devrinde lstan· maz. Hele çiroz balığında bu vita· 

ziran olgunluk imtihanına girmelerini 
isteyen mektep idareleri buna göre i
cap eden tedbirleri alacaklardır. 

ul un en büyük hekimi ve opera· minden hiç bulunmadığı için çiroz 
tör·· E · b .. ~. gına adalı Pavlos olmuıtu. Bu salatasını maydanozla yemek her 
l uyuk "hekim kendi zamanındaki halde daha faydalı olur. 

1 
at~~bul bayanları arasında o gün. B. vitaminlerinin .hiç birinden 
ennı muntazam göremiyerek sancı maydanozda yoksa da C vitaminin
~~kenlere çokça maydanoz yedirir· den 200 miligrama kadar bulunur. 
hı ... Daha sonra Endülüs'te yetiıen Vakıa bu kadar vitamin bulmak 

ekimler İstanbul'un meıhur ope· için yüz gram maydanozu yemek 
rat" ·· h k 0 runu çok tanımı§ ve kitaplannı kolay olmazsa da ondan günde on 
dendi dillerine çevinniı oldukların· gram bile - tabii çiğ olarak - yer• 

8111 ondaııı maydanozu da öğren· senı , bütün yedikleriniz arasında 
~iılerdi: fakat büyük bir hekimin hiç bir gıdada bulamıyacağınız ka
beveccühünü kazanmıı olan bir ne • dar A vitamini bularak, kendinizi 
•tın tek bir hassa ile kalmasını o • mikroplu hastalıklara karıı koru

h\Ul tanına az gördükleri için met· muı olursunuz. 
dur hekim ve filozof İbni Rüıt may· Onun için, güzel kokulu ve iıtah 

İstanbulun imar programı 
Ankarayı getiriliyor 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Beledi
ye İmar müdürü B. Hüsnü ile harita 
müdürü B. Galip imar planına göre 
tanzim edilen İstanbul'un beş senelik 
programını Nafıa Vekaletine götür. 
mck üzere bugün Ankara'ya hareket 
ettiler. Öğrenildiğine göre belediye 
bu programla beş senede 50 milyon li· 
ra sarfcderek şehrin şimdiki manza
rasını esaslı surette değiştirecektir. 

&nozun idrar söktürmesine de ka· açan maydanozu yemeklerin ve sa· 
k•rvernıi, ve ona bir de böyle ıöhret lalaların üzerine koydurmak iyi bir Macaristan dış 
•zandınnııtır. adettir. G. A. 

iki büyük üstattan §Öhret alan siyasetini 
~~danozun daha sonra gelen he· 
d~llller tarafından he.:- derde deva ispanya' da askerlik d \.,/ · t. · 
~e kullanılmıı olduğunu tahmin eg 1 ş 1rm1 yor 

: ebilirsiniz. En akıllı olanlar may· müddeti 2 seneye çıkıyor Budapcştc, 13 a.a. - Macar ajansı 
d aıııozu kısır diye adlan çıkmı§ ka • billiriyor: 

Hususi mekteplerde alınacak 
ücretler 

Maarif Vekaleti, hususi türk azın • 
lık ve yabancı mekteplerinde talebe -
den ücret alınma işinde bu mektepler
de tatbik edilen talimatname hüküm • 
lcrinc riayet edilmediğini görmüş ve 
bir tavzihnamc göndermiştir. Buna gö 
re bütün hususi mektep idareleri her 
dört yıl başında yatılı, gündüzlü tale
beden alacakları ücret miktarını veka
lete bildireceklerdir. Alınacak ücret • 
ler hakkında bu mekteplerin talimat -
nameleri tatbik olunacak ve değişik -
lik yapılırsa vekaletin muvafakati a
lınacaktır. Tenzilatla alınacak talebe 
için kabul olunacak esaslar vekaletin 
tasvibinden geçmiş bulunacaktır. Türk 
çocuklarının bu mekteplere parasız o
larak alınabilmeleri Maarif vekaleti -
nin müsaadesiyle olacaktır. Parasız 

veya tenzilatlı olarak mektebe alına -
cak talebe bu tenzilat veya meccani • 
lik karşılı ğı olarak mektebin bedeni 
işlerinde çahştırılamıyacaktır. 

/nlara Yedirirlerdi. Maydanoz yi- Madrit, 13 a.a. _ Öğrenildiğine gö Hükümct partisinin ilk kongresin • 
en kadın dokuz aya varmadan ÇO· re hükümct, askerlik hizmeti müdde- de başvekil kont Teleki, hükümctin Taksitlerini vaktinde vermiyen 

;"" annesi olunca kısırlığın haıııgi tini bir seneden iki seneye çıkarmağa programını aşağıdaki şekilde tavsif ey talebe 

darafta olduğu belli olmaz ve may· karar vcrmi,.tir. Efrat, 19 yaşında si- !emiştir: k · 
aıı b :r Hususi türk mekteplerinde ta sıtle-

1_ oz u suretle aile rabıtalarını da lah altına davet edilecektir. Şimdiye 1 - Anayasanın muhafazası ve şid- . •llv tl rıni vaktinde vermiycn talebenin en • 
b •• e endirmeğe yaramı§ olurdu... kadar askcrligy e davet yaşı 21 idi. detlc müdafaası, ouY .. kl gel imtihanına bırakıldığı anlaşılmış· 
... " eri çekiıtirerek ıöhret ka- Halihazırda silah altında bulunan 2 - Macaristan dostluklar aramak· 
c.ıtıı tır. Maarif vekaleti hususi türk mek -
.. tnak istiyenler de, tabii, mayda· bütün efrat, 1936, 1937, 1938, 1939, ta, fakat eski dostlarına sadık bulun-.. Oza b' tcplcrinin bu gibi usulsüz hareketler· 
1 ın bir türlü kabahat bulur- 1940 sınıfları müstesna olmak u"zerc, makta ve kendi menfaatlerine hürmet llrd le talebeyi engel imtihanına bırakamı-
..,_ 1• Kabahatlerinin en hafifi de terhis edilecektir. eden harkcsin menfaatlerine riayet 
-Yd · 1 · ki 1 k d' M . h" k yacaklarını, yalnız sene sonunda tas • 
l'ın anoz yıyen anne erın çocu a· ey eme tc ır. a~ar.ıst~~ . ur arar~. dikname ve diplomalarını vcrmiyccck 
l da •ara hastalığına sebep olmak· nın ve hayatının ıstıklalını kurmaga 1 • • l"k 1 1 b.ld ' . . 
ı... fevkalade ihtimam etmektedir. crını a a a ı ara ı ırmıştır. 

ta ,.,•Ydanozun, bir taraftan iyi bir Almanya ve Breıilya arasındaki 3 - Ordunun inkitafı, Hususi mekteplerden 
d r•ftan da fena olan eski ıöhretin· 4 - Ekonomisinin ve istiklalinin çıkarılacaklar t:: timdi yalnız iyi tarafı kalmıt- .diplomatik gerginlik sona enli tanini, 
~·.Endülüslü filozofun istediii gİ. s _ Sosyal bir program hazırlanma· Hususi okullardan kati olarak çıka-
... ~i4la-ar söktürmek için artık kulla. Bcrlin, 13 a.a. - Almanya ve Bre - sı ve herkes için en iyi hayat tartları rılacak veya kendisine mecburi tasdik 
... d · ı · · · name verilecek talebeler hakkında ıc11~ sa a bayanların o giın erm.ı zilya hükümetlcri, kar ılıklı olarak temını, 
"'-k 1.l!l copex assası n ın nm• :ı:scr ın ve JKıo y;a cuıaen ouyuk cı • ,,_ D&!f politil<:ı, tecriihe edilmiş olan resnıi mekteplerdeki muamelenin aynı 
d tadır. Ancak, bu zamanda may~ çiler tayin etmişlerdir. Bu huıuı, iki bugünkü istikametini muhafaza ede. yapılması kararlaştırılmıştır. 
)::~z gibi cılız bir otu deva olarak memleket arasında huıule gelmiı ve cektir. 
OQd 1'1nelc pek garip olacağından, 1938 birinci tcırininde sefirlerin geri Ayan meclisi bu sabah toplanarak, 
~ an hüliaalar çıkartılarak Jü- çağrılması üzerine son haddine vasıl yeni kanunucsasiyc ittila kcsbetmi§ • 
~~Uıııda kapsül içeriainde yuttu- olmuş olan diplomatik gerginliğin hi· tir. Parlamento resmen yarın açılacak 
l!ı ~r... Bu kapsüllerden baba ol tama crmit olduuğunu göstermekte • ve amiral H orti bir nutuk söyliyccek· 
) ~· arzusunu ıiddetlendirmek nİ· dir. tir. 
e zıe Yutan erkekler de vardır .•• 

IÖhr a!danozun dem söktürmek 

TOP HAT 
h etı pek ziyade yayılmıı oldu
lJt lld~, istemedikleri halde çocuk 
lta:e•ı olduklarından ıüphelenen 
ri~ llllardan bazıları kendi kendile· 
t-ıc kırdan maydanoz kökü bula
detıı 0"._u cizlice kuııanırıar. o zaman F red 
~ d soktürdüğü pek iyi bilinemez • 
t,1 ,.

9 • kullanan bayana tetanos has-

Astoire 

~ıı Verdiği haylice ıörülür. 
l!ı •len kırlardan kendi kendine 
to •rdanozu - yemek için bile -ll: lllnak tehlikeli bir İttir. Mayda· 
hıt~ Sokrat filozofa içirilen 3ehirli 
tli ıran otuna benzediği için ikisi· 
kotYıl't etmesini bilmiyenler pek 
d1. •y aldanabilirler. Onun için may· 
hu1102~ bahçelerde onu mahsus ve 

e hıle Yetiıtiren bahçıvanlardan 

Ginger Rogers'in 
şimdiye kadar yaptığı 

filmlerin en güzel ve en 
kuvetlisi. 

Bugün 12,15 - 14,30 - 16,30 ve 21 de 

Y enitehir ULUS sinemasında 
~--•Ti: 2193---~ 

MAVi SU 
l' azan: M ajor W REN =======-9-==~ 

~~rn de Lcydi'nin ycğenidirlcr ..• Bu 
lıyaıyacak bir ıcydir ... Ah kafam çat· 

takı .. 
fa; ~enim de şu ıon haftalarda ka
ltuç~ıce defalar çatlıyacak gibi oldu; 
kay~ zabitin katli 1 Borazancının 

luşuı ... 
tirı"i 

1
Ah 1 Borazancınız ve küçük zabi

Ceı: 
1 
e kafamı rahat bırakın 1 •• Maykıl 

l~kad ... Leydi Branifon ı ... İtte beni a
kat ar eden bunlardır. Affedin, fa • 
nıarnıdayanamıyorum, hikayenizi ta· 

C ayın. 
orc Lav k .. . 

ltıış k rcns, anapc uzcrınc uzan-
i'ord 0ll"ıpartimamn tavanını ıcyrcdi

ll. 

.. _ Meşhur bir mücevheri çalmıt o
lan bir hırsızın itirafları. 
"- Kimmiş bu hırsız? 
"- Ah 1 Bu sualleri bırak timdi 1 

Bana daha önce borazancının ne oldu
ğunu sor, bu süngünün kime ait oldu
ğunu sor, iki defa ateş edenin kim ol
duğunu sor, sor bana deli miyim, yok
sa rüya mı görUyorum. 

"Bununla beraber ıoğuk kanlılığı • 
mı toplamıya çalıştım. 

Luvr müzesinden 3 milyon 
frankhk bir tablo a11rıldı 

Paris, 13 a.a. - Lovr müzesinde, 
1913 te Jocondc'un çalınmasını hatır· 
latan sansasyonel hir sirkat hadisesi 
olmuştur. Hadise, sanat aleminde bil • 
yük bir heyecan tevlit etmiştir. 

Cüretli bir hırsız dün öğleden son
ra galeriler kapanmadan biraz evci 
18 inci asrın Fransız sanat eıcrlcrinin 
en kıymetlilerinden birini çalmıştır. 

Eser "lakayd" isminde Antoinc 
Watteau'nun meşhur bir tablosudur. 
t~blonun uzunluğu 25 santimetre, gc • 
niıliği 20 santimetredir. Eserin kıy -
mcti 3 milyon frank olarak tahmin e· 
dilmcktcdir. 

danbcri gözden tamamen kaybolmuı· 
tu. Hayretin hududunu aımıı oldu • 
ğum için münaka§I götürmez hakika· 
tc boyun eğiyordum. 

"Pek ala, diye düşündüm. Şefleri 
gayri mevcut mahluklar tarafından 

katledilen, askerlerin içinde, bir du • 
man halkası gibi havaya karı\tıtı, öl· 
müı bir franıızın avucunda doıtları • 
nıza taalHlk eden İngilizce mektupla
ra rastlanan bir ıihirli kalede bulunu
yorum. Olıun, biz gene vazifemize de
vam edelim. 

"Mahir neferitn Ahmed'in çorba ile 
kahveyi hazırlamıı olduğu vahaya 
doğru gitmek üzere parmaklıktan çı • 
karken baıçavuıa dedim ki: 
"- Bir ıaat zarfında diltün, taıın 

ve sana izah edeceğim faraziyelerin 
sakat taraflarını bana bildir. 

Romanya'ya giden 

heyetimiz döndü · 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Roman

ya gençlik tcıkilatı tarafından Bük
rcşc davet edilmiş olan Tekirdağ me
busu Rahmi Apak ile Beden Terbiye
si müfettişlerinden Vildan Aşir ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

Genel Sekreteri Cemal Gökdağ bugün 
İstanbula' dönmüşlerdir. Heyet Ro -
manya'da gördüklerini bir rapor ha -
lindc Maarif Vekaletine bildirecek. 
tir. 

Kırşehir' de zelzele 
Kırşehir, 13 a.a. - Dün gece saat 

20,18 de Kırşehir merkezinde orta ku-

vette ve Tosunburnu, Akpınar ve So
fular köylerinde de şiddetli olmak Ü· 

zere 3·4 saniye süren bir zelzele ol· 
muıtur. 

met olur. Hiç bir tcyc yaramıyacak i
zahat verecek de değilim. Bununla be· 
rabcr, tabloyu tamamlamak üzere bir 
ayaklanma hareketi kartıaında kaldı • 
ğımı anlatmak belki sizi alakadar e • 
der. 
Lavrenı birdenbire muhatabına dö· 

ncrck: 
- Aman yarabbi 1 diye haykırdı. 
- Evet, saat dörtte, baş çavu§I a • 

damları toplamasını cmrctim. Çünkü 
Zindernöf'ün yeni garnizonundan 
bahsetmek iıtiyordum. 
"Baı çavuı idcti hilifına derhal i-

taat etmedi ve tereddüt eder göründü. 
"Soğuk bir tavırla: 
"-Ne o? dedim. 
"- Gürültü çıkacak, binbatım, de • 

dl. 
"- GlirilltüyU asıl ben ıizin başını· 

za koparacağım. Bu da ne demek olu
:yor? 

,._ Löbodi çavuı diyor ki, Briy on
batı diyormuı ki askerler diyorlarmıı 
ki. .. 

Bugünkü uçuşlarda büyük biri 
halk kütlesi ve mektepliler bulundu· 
lar. Evcla bir tayyare uçmuş ve Türk· 
kuşu talebesinden Mehmet Kayaer ile 
Abdurrahman Türkkuşu, bu tayyare
den sıra ile ve 800 metre irtifada pa· 
raşütlc atlamışlardır. KahramcJn tay
yareci gençlerimizin paraşütle hava -
da zıkzaklar yaparak sahaya inişleri 
Yeşilköy hava meydanını dolduran 
binlerce halkın candan ve içten gelen 
tezahürlerine güzel bir vesile teşkil 

etmiştir. İki genç yere indikleri za· 
man halkın kendilerini yakından gör
mek arzusunu yerine getirmek üzere 
aralarına karışmışlardır. Gençlerimiz 
beşuş bir çehre ile etraflarını çcrçcve
liyen binlerce kız ve erkek gencimi -
zin sordukları muhtelif suallere ce
vaplar vermişlerdir. Bu arada orada 
toplanan mekteplilerin paraşütle at -
lamak için büyük bir arzu taşıdıkları 
ve bunu ilk fırsatta yapacaklarını 

söylemeleri nazarıdikkati cclbediyor
du. Paraşütçü gençlerimiz genç arka
daşlarının muhtelif suallerine çok ve· 
ciz bir cevap verdiler ve dediler ki: 

~arki Ürdünde bir 
isyan ~ıktığı haberi 

asllsızdır 
Londra, 13 a.a. - Timcs gazetesi 

aşağıdaki yazıyı ncşrctmcktcdir: 

Arapça neşriyat yapan italyan Ba
ri radyosu, cuma günkü emisyonunda 
şarki Ürdün'de bir isyan çıktığını ve 
asilerin muntazam kıtaları mağlup et
tiğini bildirmek suretiyle hududu aş
mıştır. 

Hakikaten hiç bir isyan vukua gel· 
mcmiş ve mevzuubahis cuma günü, 
bilakis Suriye nasyonalist şc(i Ab
durrahman Şehbender şarki Ürdün 
cmiri tarafından kabul edilerek cmi
ri adaletinden, bütün tebaanın sada
katinden ve memleketteki sükun ve 
asayişten dolayı tebrik eylemiştir. 

- Hepsi kolay, damarlarında türk 
kanı taşıyan her gencin tayyareye ko· 
!aylıkla binebilir ve tayyareden 
kolaylıkla hava boşluğuna kendileri
ni atabilirler. 

Bundan sonra Türkkuşu tayyare· 
teri, şehir üzerinde filo halinde bir 
cevelan yaptılar ve tekrar Yctilköy 
hava meydanına indiler. Filomuzun 
havada uçarken yaptığı hareketler ve 
iniş sırasında gösterdiği büyük mu
vaffakiyetlcr çok derin takdirler u
yandırmış ve binlerce halkın: 

- Yaşayın, var olun... ıİesleriylc 
karşılanmıttır • 

Bunu planör uçuşları takip ctmit· 
tir. Motörlü tayyarelerin arkasına 

bağlanan plfmörlcr 3000 metre irtj.faa 
yükseldikten sonra kendilerini çeken 
motörlU tayyareden ayrılarak havada 
muhtelif akrobasi hareketleri yaparak 
halkın tarifi gayrikabil coşkun tcıa • 
hürleri arasında sahaya inmitlerdir. 

O sırada uçuşları scyretmeğc gc -
len bir ingiliz kadın gazeteci türk 
kızlarının cesaret ve kahramanlıkla -
rına karşı duyduğu hayranlık hisleri
ni saklıyamamış ve hepsini tebrik et
tikten sonra birçok pozlarda fotog
raflarını almıştır. 

Uçuşlardan evci Bayan Sabiha 
Gökçen gazetecilere şunları söyle
miştir: 

"- Seyahatimiz İzmir, Konya, A
dana'ya kadar devam edecektir. Geç -
tiğimiz yerlerde dolambaçlı sahaları 
takip ederek kasabalardan uçacağız. 
İndiğimiz her yerde burada olduğu 
gibi gösteriş uçuşları yapacağız. 
Türkkuşuna rağbet pek fazladır. Bu 
sene Türkkuşundan yetişen bet kadın 
tayyarccinin de iştirakiyle bir Avru
pa seyahati yapılmaaı mutasavvcrdir. 

Hususi surette tertip edilen bir 
programla hususi trenlerle YetilkC>y'e 

ıs 

"Bu cesur fakat cahil, batıl itikatla
ra inanır adamlardan batka ne bekle -
nirdi. Canlı düımanlara karıı cesaret
te onlarla kimseı boy ölçütci1cz; fa. 
kat hareketsiz nöbetçilcriylc bu ölüler 
yurdu, içlerinden birinin cesaretle 
girdiği ve bir daha dönmediği bu ka· 
le ı... Rastinyak, kalenin içine girmeye 
divanıharbi tercih etmekle oyunbozan 
lığın ilk iıaretini vermitti. Raatinyak 
korkmuttu. Korku kadar sari, bir ıey 
yoktur, çabucak panik halini alır. 

"Pek ala, dedim, madam ki cezaya 
çarpılmak istiyorlar, emellerine nail 
olacaklardır. Çizmelerimi geçirdim, 
kayıtımı taktım. Her ihtimale kartı 
hazırdım. Şu hayvanlara 1 dünyanın 

kaç köteıi olduğunu göıterecektim. 
"Ve katırıma atlıyarak, kaleye doğ

ru ilerledim. 
"Orada Düfur'la Löbodi'ye bölüfiln 

en azılılarından bir müfreze tetkil et • 
melerini emrettim. Ya Zindernöf ka • 
lcıinin yolunu tutacaklar, yahut da Ö· 

lülcrin yerini alacaklardır. 

Bari radyosunun bildirdiği isyan, 
olsa olsa, Almanya'dan yardımlar gör 
düğü tahmin edilen bazı mısır gazete· 
!erinin sütunlarında vukua gclmiıtir. 

Ayrıca şunu da kaydedelim ki şa
hit olarak gösterilen Irak gazetecisi, 
Musuf'da ingiliz konsolosunun kat
linden sonra, derhal tayyare ile Al
manya'ya hareket eden ve hilen orada 
arapça neşriyat için alman propagan
da nezaretinde istihdam edilmekte ol
duğu sanılan birisidir. 

Alman - Japon 

ticaret anlaşması 

-yakında imzalanıyor 
Bcrlin, 13 a.a. - İyi haber alan 

mahfillerde söylendiğine göre yeni 
Alman • Japon ticaret muahedesi bu 
ay içinde Bcrlin'de imza edilecektir. 
Bu husustaki müzakerelere bir sene· 
dcnberi devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar Almanya'nın lehine 
olarak dörtte bir olan mübadele nis -
beti japonya'nın lehine olarak tadil 
edilecektir. Yeni nisbct henüz malfım 
değildir. 

Almanya, Japonya'ya bilhassa ma
kineler, tayyareler ve manifatura et· 
yası ihraç etmektedir. En çok Alman
ya, Japonya'dan ipek ve pamuk almak 
tadır. 

Zanncdildiğinc göre yeni itilaf ja· 
pon işgali altında bulunan Çin top -
raklarına teşmil cdilmiyccektir. Bu 
topraklar hakkında husuıt bir itilaf 
hazırlanmakta olduğu söylenmekte· 
dir. 

tatınan on binlerce iıtanbullu bu su
retle bir hava bayramı yapmıılardır. 

Milletiniz olmadıfı için 
Fransa ananızdır. 

s 

"Bundan ıonra yeni garnfıonu tcı • 
kil edecek adamlara emir verdim: 
manga kolu. İleri, marı I" 

"Kaleye girdikten ıonra ölillcri me
zarlarına tıııyacaklardı: birinci vazi
fe. 

"İtaat edecek yerde, tam bir bera -
berlikle eğildiler ,ve tüfeklerini kum
lar üstüne bıraktıktan ıonra esaı vazi· 
yeti aldılar. 

Kırçıl sakallı bir ihtiyar, Madagas
kar, Tonkin ve Dahoney'de vazife gör· 
müı bir kıdemli asker, bir adım ilerle
di, askeri bir ıclim verdi ve dedi ki : 
"- Rastinyak'la birlikte ölmeyi ter

cih ediyoruz. 
"Yilzilnün ifadesini okumak kabil 

değildi. 

"Bu atikir bir itaataizlik, hakiki bir 
ayaklanma idi. 

- Le a· ile k Y ı Brandon 1 Dünyanın ycga-
adını 't ... 

hoy~en Lagos'a götüren yakıcı sahil 
anlat~~ Solurken, binbaşı de Bojolc, 
ltıeınn ı larının yaptı ğı tesirden pek 

"- Benimle gel, dedim, atağıda ye
niden araştırmalar yapalım. Yemek 
yedikten sonra da bu yiğit adamları 
gömmeden cvcl sükfinctlc bu mcıclc
lcr üzerinde görüıürüz. Biz Tokutu'
yc döneceğiz, fakat burada ıcnin ku • 
mandanda bir kıta bırakacağız; emir 
ve takviye alıncaya kadar sen hiç bir 
yere ayrılmıyacaksın. 

"Faraziyclerimi dinlemek iıteml • 
yoraunuz, değil mi Corc? Hakikaten 
bunların zayıf noktalarını lmkln11z 
taraflarını bat çavuıun bana ıöıter • 
mesinc hacet yoktu, bunlar göze batı· 
yordu: 

"Hadiseler tu tekilde hüllaa oluna· 
bilirdi: garnizondan bir asker ekıikti; 
her halde bu asker ıüngUıünU küçük 
zabitin göğıUndc bırakarak tilfc~iylc 
birlikte kaçmıt olacaktı. Bir borazan
cı havaya karıtır gibi ortadan ıır olu· 
vermitti. Bir küçük zabit öldUrUlmüt
tU, elinde bulunan bir itirafnamcde 
Maykıl Cest halasının meşhur mücev
herini çaldığını itiraf ediyordu. 

"- Hay allah hcpıinin belbını vcr
ıin. Ne diyorsun, tU diyormuı, bu di • 
yormuı ... Defol, kör saksağan, sen de 
diye haykırdım. On saniye sonra par
maklığın önünde olacağım. O zamana 
kadar sen ve adamların orada bulun
mazıanız ... 

"Bat çavut yoklama yaptı. Aakerlcr, 
taıtan heykeller gibi hareketsiz kaldı· 

"- Fakat Rastinyak C>lmiyeccktir, 
diye haykırdım. Umarım ki arkadaşla
rına tekrar katılacaktır. Size ıelircc, 
korkarlar, yüreksizler, ıizin ikibeti • 

niz baıka tilrlil olacaktır. Ya Zindcr -
ne>f kaleıine gireceksiniz, ya dL .. _ tun, hikayesine devam ediyordu. 

ll \re\e §te, dostum, bütün diğerlerine i
lle "1%~ bu Yeni muamma kartısında 
i'or -..•Yete düJtüğümU tasavvur edi-

-.uıunu•? 
''!! .. 
•• l § çavuşum sordu : 
- oka" ltıUıaad gıtta ne yazılı, sormama 

e eder misiniz? 

"Başçavuş mütevekkil fakat bcd 
bin bir tavırla sordu: 

"- Demek haftalarca burada kala • 
cağız ? ... 

"Zemin katındaki araştırmalarımız. 
dan hiç bir netice çıkmadı. Dikkati 
calip hiç bir şey görmedik. Borazancı
dan ölil veya diri, eser yoktu. Dıvar • 
dan atladığını görmüştük. O zaman • 

"İşte vakıalar; size nazariyclcrimi 
izah edecek değilim, bu beyhude zah • 

"Zavallı bat çavuıum ok gibi yerin
den fırlayıp askerlere doğru koştu. 

"Bazı kaynaşmalar olduğunu his • 
ıettiğim için hiddetim o nispette bil -
yük olmuştu. 

lar. Seçilen müfreze ıolumda duru • 
yordu. Kahramanlıklarına llyık bir 
cenaze alayı tertip edeceğimiz ıÖliller 

hakkında veciz bir hitabe irat ettim. 
Gözlerim yatla dolmuttu ve meıhur 

kıtayı tekrarlarken aeıim tee11ürden 
titriyordu: 

Yabancılar lejyonu 
Lejyon askerleri. 

"Baı çavuı, tüfekleri toplat. Bölük 
oldufu yerde kalıın, yaylım ateıc dik
kat. Birinci ııra diz çökecek ve ateş 

kumandasında, herkes vazifesini ya

pacak. 

(Sonu var) 
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Denizlide bir şehir. otel 
yapıldı ve • 

gazın osu 

Bir köpek sahibini 
par~aladı 

• • • 

RIZE'DE CAY ZIRAATI 
- İzmir (Hususi) - Mersinlide otu - ı 

ran devlet demiryolları işletme idare
sinde memur Burhanettin, evinde bes ı 
lediği büyük bir kurt köpeği ile oyna
mıya başlamıştır. İyi terbiye edilme -
miş olan köpek, sahibinin şakası ileri 
gidince kızmış sahibini muhtelif yer -
}erinden ısırarak parçalamıştır. 

Bir 
çay 

kac 
..> 

sonra Rize bütün· sene 

ihtiyacımızı temin edecek 

Denizli (Hususi) - Vakıflar idare
si tarafından şehrimizin çok mühim 
bir ihtiyacını karşılıyacak olan mo -
dern bir otel binası yapıldı. Otelin in
şası bittikten sonra belediye tarafın -
dan işletilmesi kararlaştı. Ve modern 
bir vilayet oteline lazım olan bütün 
tesisat yapıldıktan sonra bir kaç gün 
eve} törenle işletilmeğe açıldı. Otelin 
altı bir gazino haline konmuştur. Ga -
zınoda biı de bilardo bulunmaktadır. 
C..önderdiğim resimlerden biri oteli, 
d ğeri açılma töreninde bulunanları 

f' JStermektedir, 

İskenderun halkevinde milli oyunlar 

Yaralı hastaneye kaldırılmış ise de 
aldığı yaraların tesiriyle ~lmüştür. 

lğdır'da içme suyu 
Iğdır (Hususi) - Kazamızda temiz 

içme suyu yoktur. Kasaba civarında 
Zorlu ve Orkof adlı temiz içme sula-

! rı vardır. Bu suların kazaya getirilm:
si düşünülmekte, bu iş için para temı-

1 nine uğraşılmaktadır. 

Diyarbakır halkevinde 
Diyarbakır (Hususi) - Halkevi 

bahçesi Diyarbakır'ın hemen biricik 
dinlenme ve hava alma yeri halini al
mıştır. Her akşam yüzlerce hemşeri 
hoparlör neşriyatını dinlemekte ve 
ıpuntazam surette tarhedilmiş olan 
bahçenin yeşillikleri arasında neşelen
mektedir. Ayrıca intifa hakkı halke -
vine ait olan memleket parkı da açıl
mıştır. Her iki park arasındaki geniş 
saha önümüzdeki sene tamamen dü -
zeltilecek ve Diyarbakır halkevi, ço -
cuk bahçesiyle, tenis kortiyle, havuz
lariyle, yazlık sinemasi ve saloniyle 
mükemmel bir kültür park yaratmış o
lacaktır. 

Halkevine ikinci bir sinema maki • 
nesi daha getirilmiştir. Bu makine 
seyyardır. Makine halkevi parkı için
de yapılmakta olan yazlık sinemada 
c;alıştınlacak ve lı<öylere de götürüle
cektir. İskenderun ( ususi) - lskenderun Halkevinde kız ve erkek 

çocuklara milli rakrslar öğretilmektedir. yoksu) çocuklar yurdu Hapisanedeki mahkumların vaziye -

f · ·ı b' .. d ki ı· lb' l · tini göz önüne alan halkevi umumi men aatıne verı n ır musamere e çocu clr yer ı e ıse er gıye- h . d b' h 1.. k 
k b k l · d' k d b l .. . · apısaneye e ır opar or oymuş ve 

re zey e oynamış ar, şım ıye a ar u oyun arı gormemış o- h .. k" . t e Ankara rad 
• v • • • v er ~un u neşrıya ını v -

lanların .. takdır ve !ha!r~nhgmı celbetmışlerdır. Yukardakı fotog· yosunun programlı neşriyatını bu za-
rafta musamerede mıllı oyunlar oynıyan kız ve erkek çocuklarla vallı yurtdaşlarımıza da dinletmiştir. 
kendilerine bu o. nları öğreten Halkevi spor kolu başkam Ömer Hoparlör büyük bir alaka uyandırmış-
Ekenel görülmektedir. tır. 

Gelecek sene ıay ihliyae1mızın 
yar1sı tamamen karıııaniyor 

Rize çayı Hintı Ceva 
çayları ayarındadır 

Rize (Hususi) - Rize bir kaç senedenberi ekono
mik hayatında mühim bir rol oynıyan ve oynıyacak 
olan yeni iki servet kaynağına kavuştu. 340 tarihli ka
nunla başlıyan mandalin ve çay ziraati artık bugün 
faydalı neticelerini vermeğe başlamıştır. 

Çay ziraati, 935 yılında başvekil olarak şehrimizi 

şereflendiren Milli: Şef Cümhurreisi lnönü'nün yük
sek alakalariyle c.anlanmıştır. Bu tarihten sonra ziraat 
vekaleti 936 ve 937 yıllarında çay fidanlığı için Hay
rad mahallesinde 111 dekarlık bir arazi istimlak et
miştir. Kıısa bir zamanda imar ve ihya edilen bu arazi
ye 2 bin kilo çay tohumu ekilmiş ve 200 bin çay fidanı 
elde edilmiştir. Bu fidanların 20 bini hükümet fidan- ~ 

lığına, gerisi de halk tarlalarına dikil- ı-K h ···~-.. ·-· ~'/' · · . f a velcrın en se- ·ıe 
mıştır. 938 - 939 yılında gene aynı i vilen içkisi çay "·~~,.: 
maksatla Fener mahallesinden 108 de- i ve .Zira.at Ve~ale
karlık bir arazi daha istimlak edilmiş, i tının Rız.cdekı çay f~ 
b . d f'd 1 v h 1. k 1 ı bahçelerınde çay ! u arazı e çay ı an ıgı a ıne so u - i yapragı toplıyan 

muştur. {,, ~110: çocuklarımız. Vilayetin garp kısmının son hudu - ........... -... 
du olan Eyidere nahiyesinden, şark 
hududundaki Pazar kazasının Arde -
şen nahiyesine kadar uzanan sahil 
kısmı her biri 15 - 20 köyden mürek
kep olmak üzere yedi mıntakaya ay -
rılmıştır. Bu mıntakalara birer çay zi
raat memuru tayin edilmiştir. Bu me
murlar mıntakalarını dairpi şekilde 

dolaşıp halkla anlaşarak fidanlık yer -
!erini tespit etmişlerdir. Hazırlanan 
bir yerlerle, vilayet sahasında 32 ma
halle ve 77 köyünde 300 çay fidanlığı 
kurulmuştur. Ziraat fidanlıklariyle 
birlikte çay fidanlık sahalarının yeku
nu 600 dekar bir genişlik tutmakta -
dır. Bu fidanlıklara dikilen tohumlar
dan vasatı olarak 15 milyon fidan elde 
~d.il•n.olr..,i.r Rn.....C...:..ı.......~ı- .a.;,.,..u. .... ~ ... ~ 

ki sene 15 öin dekarlık çay bahçesi ku
ruJacaktır. Bir dekar çay bahçesinden 
30 - 50 kilo kadar kuru çay alınabildi
ğine göre, 15 bin dekarlık saha Tür -
kiye'nin senelik çay ihtiyacının yarı -
sını karşılıyabilecektir. 

Çay ihtiyacımız 

Çay fidanları üçüncü seneden itiba -

ren mahsul vermeğe başlarlar, ve dört 
beş sene içinde normal mahsul çağına 
girerler. Bu seneden itibaren tedrici 
olarak çoğalmak üzere 5 - 6 sene sonra 
Türkiye'nin bütün çay ihtiyacı vilaye
timiz tarafından temin edilmiş ola -
caktır. 

Adana belediye meclisinin 
foplanllsı 

Adana (Hususi) - Şehir meclisi 
fevkalade bir içtima yapmıştır. 

Toplantı ruznamesinin en mühirtı 
maddesini Belediyeler bankasında!l 
yapılması düşünülen 63,000 liralık is • 
tikraz meselesi teşkil etmekte idi. 

Şehir meclisi azaları bu mesele üze• 
rinde uzun boylu durmuş ve iş üzeril1' 
de hararetli münakaşalar olmuştur· 
Bir kısım aza 63 bin lirayı belediyeoi11 

l ~:n:,r:..!:~!!:.:t~~~- y~~~ı~-~~.~n~!~Y~~ J<a' 
paranın istikraz edilmesini, çünkü 1W 
lediyeler bankasının bu parayı ancıılı:r 
belediyenin İş bankasına olan borcu• 
nu ödemek için ikraz ettiğini, uzl111 

vadeli ve cüzi' faizli olan bu istikrazıtl 
yapılmasında bir mahzur olmadığıfl1• 
ayni zamanda Belediyeler bankasıoı!l 
bundan fazla para ikraz edeceğinde 
pek ümitli olmadıkları yolunda muta' 
lealar serdetmişlerdir. . 

( ................................................................................................................. ;···················· ....... . 

!YURl-TAN RESiMLER 
Çay ziraati hususi iklim şartları is

tediğine ve bu şartlar da yalnız vila -
yetimizde bulunduğuna göre, cümhu -
riyet hükümeti Rize'yi emin bir servet 
ve refah kaynağına kavuşturmuştur. 

Tohumları Batum'dan getirilerek ye
tiştirilen nefis çaylar bu işle meşgul 

olan halkımıza emniyet telkin etmiş -
tir. Her sene 21 mayıs günü çay bay
ramı olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 
çay bahçe sahiplerinin ve vilayet ileri 
gelenlerinin huzuriyle bayram parlak 
bir törenle kutlanmıştır, törende da -
vetlilere hakiki Rize çayı ikram edil
miştir. Çaycılık işini ilk gündenberi 
büyük bir israrla takip eden ziraat ve
kaleti müşaviri Zihni, çaycılığın nasıl 
başladığını, hangi sebeplerle tevakkuf 
devresi geçirdiğini, sonra nasıl ilerle
diğini kısaca anlatmış, fidanlık müdü
rü Kemal Atila da çay ziraatinin in -
kişafı hakkınd<. izahat vermiş, ziraat 
muallimi Cahit Yılmaz çay yetiştir -

İstikraz miktarının artırılabilrnesı 
için son bir defa daha teşebbüse ge • 
çilmesi düşüncesiyle bu mesele üz~ • 
rinde müspet veya menfi bir karar ıt" 
tihaz edilememiştir. 

Muğla civar1nda tabiat zenginliği 

mesini anlatmıştır. 

En mükemmel çay 

Rize çayı kalite itibariyle çok yük
sektir. Cava, Hint ve Seylan çaylarına 
muadildir. Dünyanın diğer çay saha -
larında olduğu gibi halis çay ağaçları
nın körpe filizleri üzerinden toplanan 
yapraklardan yapılmaktadır. Bu filiz
lerin tepelerindeki tek yapraklar ay
rıca toplanıp kurutulursa "çiçek" ve
ya "akkuyruk" denilen ala çayı verir. 
Bu yapraktan sonra gelen birinci, i -
kinci ve üçüncü yapraklar ayrı ayrı 

Ruznamenin bir maddesini de SeY ' 
han imar birliğine seçi1ecek asil ve ye• 
dek aza hakkındaki kanunlar encüme' 
ni mazbatası teşkil etmekte idi. J3ıl 
mevzuda, seçimden başka yapılaca1' 
bir iş olmadığından derhal intihap ya· 
pılarak imar birliği asil azalıklarıoll 
Fazlı Meto, Hulusi Akdağ, Ziya ;\~' 
verdi ve Mahmut Barlas; yedek iki cı: 
zahğa da Memduh Pekbilgin ile dişÇ' 
Rasih ayrılmışlardır. 

Edirne lisesinde 
edebiyat • 

gecesı 

• 
' 

soldurulur, el veya makine ile kıvrı - Edirne lisesi edebiyat kolunıt1' 
lır, sonra ihtimar ettirilir ve kurutu -

çayından bir görünüş 
lursa sıra ile birinci ikinci ve üçüncü 
nevi çaylar elde edilir. Edirne (Hususi) - Lise edirneli1~~ 

Tepe yaprağı ayrıca hususi surette re zengin bir edebiyat gecesi yaşa; 11 
kurutulursa "altınbaş" denilen sarı Son sınıf edebiyat şubesi tarafın 8

, 

renkli çay meydana gelir. hazırlanan müsamere büyük alaka~, 
Yapılan tahlille Rize çayının terki - yandırmış salona binlerce kişi d~ııl1 

binde yüzde altı rutubet, yüzde altı muştu. Bir talebe halk edebiyatın rW 
kül, yüzde iki kafein, yüzde üç tanen, , bahsederek, Dede Korkut' dan l<e' 
yüzde 29 kuru hulasa, yüzde 31 dim'e kadar gelip geçen bütün t.e IJ.' 

albümin bulunmuştur. Rize çayı evsa - saz ve divan şairlerinin en bariz sı~rı 
fı itibariyle çok mükemmeldir, Bursa larını tanıttı. Bu şairlerin yaşad~Jc deı1 
ve Sabanca taraflarında çıkan ve "Ayı devirlerin kıyafetleriyle eserlerın tııı1 
üzümü'' nebatının yapraklarından ya- parçalar okundu, Lale devrini y~şcı et 
pılan ot çaylardan değildir - Osman canlı bir tablo ile müsamereye nıhl1Y 
Zeki Karadeniz verildi. 
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• M. Meclisinde barem mtizakereleri 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Yoktur. Yalnız devlet müesseselerin -
de encümenin tesbit ettiği esaslar hü
kümet teklifinden farklıdır. Hükü
tnet bu kısımdaki cetveli gerçi maaş 
asılları itibariyle devlet maaşlarının 
?e~ece adedine ve miktarı maaşlarına 
ıntıbak ettirmiştir, fakat onları 4 em
saliyle zarbetmek suretiyle emsali ha-
6~llarını yükseltmiştir. Bunun netice
s~ şu oluyordu: gerek devlet maaşla
rıyle ücretlerinde ve gerek diğer mü
esseselerde arzu edilen tevazün ve 
müsavatı tamamen ihlal etmekte ve a
radaki büyük farklar dolayısiyle dev
let vazifesinde çok mühim mevkiler 
alabilecek birçok kıymetli elemanla
r~n bu müesseselere gitmesi gibi cazip 
hı~ vaziyeti muhafaza etmiş oluyor. 
Bız orada devlet ve.zaifi asliyesini 
görenlerden ve devletin en büyük ve 
k.utsal bir vazife ve mesuliyetini üze· 
rınde taşıyan ordu mensuplarından 
daha mümtaz ve rüçhanlı bir mevki 
Yaratmağı muvafık görmedik. O iti
barla bunları devlet memurlarının 
terfi esas ve kaidelerine bağlamış bu
lunuyoruz. Yalnız bu teşekküllerin i
cap ettirdiği kilçiık farkları yaratmış 
bulunuyoruz. Kabul ettiğimiz küçük 
farklar muayyen bir dereceye kadar 
terfi edecek memurlara, bilhassa lise 
mezunlarının üç senede terfileri ve 
llladen aramalarında çalışan memur
ların bir tazminata mar.har olması gi
bi pek ehemiyetsiz ve bu gibi mües
•eseJerin bünyesinde yer almasını za
ruri gördüğümüz farklardır. 
. Bu layihada gene hükümetin tek -
lıflerinden farklı olarak encümenin 
Yaptığı bazı esaslar vardır. Malumu· 
alileri olduğu üzere 1452 numaralı 
kanun maaş asıllarını yazdıktan son
ra 3, 32, 3, 7, 4 gibi bazı emsallerle 
~arbetmek suretiyle bu emsaller ha
&~lını maaş tutarı olarak kabul etmiş
tı. Encümeniniz bu adetleri ifade et

Ücretliler hakkında takyit/er 

Askeri teşkilatta bittabi adette ta
sarruf mevzuubahs değildi. Emsal ha
sıJlarının değiştirilmesi de vaziyetin 
icabettirdiği bir zarurettir. Bilhassa 
bazı sınıflar, kidemli yüzbaşı ile 4 ün
cü derecedeki subaylar maaşlarında 

lehte bir fark yaratmak mecburiyeti 
vardı. Esasen sivil teşkilatla tam mu
vazi olması zarureti bunu amirdir. Bu 
itibarla arada 900 bin liralık. bir fark 
karşısında bulunuyoruz. Binaenaleyh 
bu intibak keyfiyetinin ve yeni barem 
tatbikatı neticesinin devlet bütçesin -
de yaratacağı farka mukabil memur -
larm her derecede muayyen bir müd -
dette kalması ... 

Bu sırada B. Refik Şevket İnce 
(Manisa) her hangi bir devletin umu
mi bütçesinde maaş nisbetinin aza -
mi ve asgari hadlerinin ne olduğunu 

sordu. B. Faik Baysal hiç bir memle -
kette bu şekilde tedvin edilmiş bir ka
ide bulunmadığı cevabını verdi ve de
di ki: 
"- Her halde her memleketin gö -

zettiği şey, bütçesinden halka müsmir 
olacak işlere para ayıramıyacak şekil
de maaşatla yekunu kabartmamasını 
temin etmektir. Her halde maaş yeku
nu müsmir vazifeleri ve işleri ve mem 
leketin ümranını ve memleketin sıhi 

ve ilmi vezaifi azami derecede inkişaf 
ettirecek ve ancak ondan artan para • 
ları gene azami derecede memurları • 
nın da refahını temine çalışmak sure • 
tiyle tevzi ve taksim etmiş bulunmak-
tır.,, 

Memur adedinden ne kadar 
tasarruf var? 

B. Faik Baysal'ın ifadesinin bu nok
tasında Parti müstakil grupu reisi İs
tanbtıl mebusu B. Alı Rana Tarhan 
söz aldı ve şu suali sordu: 

"- İki noktanın tavzihini rica ede-
mekte fayda mülahaza etmiyor. Bil- ceğim. Birisi, memurların adedinde 
hassa adetlerin verdiği kesirli rakam- yapılan tasarruf miktarı nedir? İkin -
la~.ı rnaaş ifadelerinde muvafık gör- cisi, bu layihanın tanziminin başlıca 
muyor. Bu itibarla encümen bunları sebeplerinden birisi de maaş tahsisa -
muhafaza edecek yerde maaşıasli mu- tının diğer vezaife mani olmamak ol
hafaza edilmekle beraber bunların duğu ifade buyuruldu. Fakat gene i
eınsalihasılları rakamlarını ifade et· fadeierinden anlaşılıyor ki bu tayiha
ltıek ve bunlardan yuvarlak rakamla- da maaşlara esaslı bir zam vardır. Bi-

brı almak suretiyle bir tadil yapmış nanealeyh layiha bundan sonraki teza
Ulunuyor. Bunun neticesinde ve ay- yüde ne suretle mani olabilir?,, 

tıı B. Faik Baysal bu suale verdiği ce-. zamanda derecelerde de 45, 55 lik 
ı'-· . 1 k" vap'ta sı"vil tecı.kilatta 42.755 memur 
b~ı dereceyi kaldırmak suretıy e, ı :ır 
ll kaldırma esası esasen hükümetin bulunduğunu, yeni baremin bu mik

teklifinde de vardı, bunları elliye ve tarı 4!.591 e imiirmek suretiyle 160 
•ltrnışa ifrağ etmiş bulunuyor. Yeni kadar memur tasarruf ettiğini aöyli
ba . • yerek izahatına şu suretle devam et-remde, dairelerin cetvellerinin ıntı-
bak ti: ı karşısında encümen, bu hedefi 
t~kip etmiş bulunuyor. Bittabi bu la
Yıha ile ayrıca memur maaşlarına bir 
zam esasını ne hükümet, ne de encü
~en hiç bir vakit derpiş etmiş değil
dır. 

T eıkilatta teadül e•a•lan 

Devlet teşkilatında teadül esasları
tıı araınak ve herhangi bir daire teşki
latının diğeri ile teadüliınü teharri et
~ek gibi bir vazifeyi de almış değil
:~r: Bunlar tamamen o dairelerin teş-
ılat kanunlarında mütalea edilmiş, 

laalluk ettiği encümenlerce tetkik e
dilerek teşkilat kanunlarına bağlan
llıış bulunmaktadır. Encümenin bura
~~ takip ettiği ve temin etmek istedi
gı Yalnız şu cihet olmuştur. Yeni de
recelerin ve yeni emsal hasıllarının 
''kilere nazaran bir fark ihdas ettiği
ni müşahede etti, bunu intibak ettir
llıek cihetini takip etti. Bunu da dai
relerle görüşerek herhangi bir dere· 
t~deki memurun üst veya alt dereceye 
iırmesi işinde kendisini serbest bı -
taktık, şu şartla ki yüksek dereceye 
ieçirdiği takdirde onun karşılığını 
tasarrufat ile veya ayrıca karşılık bul
llıak suretiyle kabul etmeği kararlaş
tırdık. Alt dereceye geçirdikleri kı
'1mda bir üst derece icin bir hakkı 
ın·· -
:S Uk_t~sep kabul etmiş bulunuyoru~. 

u ıtıbarla sivillerde tetabuk keyfı
}°etinde bütçeye bir külfet tahmil et
~cıneği esas itibariyle nazarıitibara 
a mış ve bunu takip etmiş bulunuyo· 

~u~. Yalnız adliye, maarif gibi bazı 
aırelerin bilhassa teşkilat kanunla· 

tının icap ettirdiği teşkilatı henüz 
Yapamamak ve (L) cetvellerinde bir
Sok muallim ve hakim bulunması na· 
Ziltı"t"b y·· 1 ı ara alınarak bunların daha 

0~ksek dereceden serbest . b.ırakılm~ş 
ı~ masını ve hakim sınıfı ıçın teşkı
~t kanunlarının koyduğu esasları 
i Uhafaza etmiş bulunuyoruz. Bunun 
icap ettirdiği zamların da tasarruflar
d. a karşılanması imkanını görmüş ol
:guınuzdan bu farkları da kabul et
b ış bulunuyoruz. Diğer dairelerde de 
l-u tetabuk neticesinde ehemiyetsiz 

1:;~ f_~rklar olmuştur. Bunlar dahi 
k butçesine hiç zam yapılmaksızın 
ı:rşılanması imkanlarına dairelerle 
ruutab~k. olarak kani olmuş bulunuyo
c· z. Sıvıl teşkilatta bu intıbak yüzün· 
\a nd 800 bin lira derecesinde bir fark 
'Yar ır. Memur adedinden tasarruf 
rı:ılmasına rağmen maaşların mikta· 
~bu netice doğmuştur. 

Hakimler in vaziyeti 

"- Buna mukabil, arzettiğim gibi, 
yeni baremin tatbikatı neticeai olarak 
bir zammı kabule mecbur olduk. Bil
hassa Adliye ve Maarif teşkilatında 
daha yüksek rakamlar olmak üzere 
bunu bilıstırar kabul ettik. Ve masla
hatı müteessir etmemek noktasından 

encümeniniz bunu reddetmek imka
nını bulamamıştır. Maliımualinizdir 
ki bir hakimler kanunu vardır, orada 
hakimler için bir kısım sınıflar ya -
ratılmıştır. Burada 55 liralık birçok 
hakimler vardır. Bunlar birçok imti

hanlar ve zamanlar geçirip intihap 
şartlarını temin ettikten sonra bu de
receyi ihraz etmişlerdir. Bunlardan 
bir kısmını 50 liraya almak ve bir kıs
mını 60 liraya çıkarmak imkanını ad
liye vekaleti bulamamıştır. Böyle bir 

hareket hakimlerin tecziyesi mahiye
tinde görülmüştür. Kanunen buna iıo
kan olamadığını mütalea eden Encü
meniniz hakimler sınıfında adliye teş 
kilatında bir kısım memurları aşağıya 
almak suretiyle tasarruf yapmak bir 
kısmını yukarıya çıkarmak imkanını 

bulamamıştır. Sonra maarif teşkilatın 
da da bu zarureti müşahede ettik. Bir 
çok yeni mektepler açılmıştır. Eski -
den kabul edilmiş olan teşkilat kanu
nu ile (L) cetveline alınmış olan mu
allimlerin bir kısmını faal kadroya 
geçirmek lüzum ve mecburiyeti his
sedilmiştir. Terfi müddetlerini ikmal 
eden birçok muallimlerin mevcut ol
duğu da görülmüş olmak itibariyle bu 
(L) cetveline alınacak muallimlerin 
daha yüksek kadrolardan alınması ve 
terfie hak kazanmış olan muallimle -
rin de bu suretle terfilerinden mah -
rum etmemek gibi bir faydayı istih
daf etmiş bulunmaktadır. Binaena
leyh bu iki daire müstesna olmak üze
re diğerlerindeki fark çok ehemiyet
siz ve nihayet tasarrufların çok cüz'i 
kısmiyle kapanacak mahiyette görül
müştür. Askerlerde, arzettiğim gibi, 
tadil şudur ki; esasen bu barem ka -
nunu çıkmamış olsaydı bile hükümet 
teklif ettiği bir layiha ile bu bareme 
dahil bazı derecelerde bir tadil ve ıs
lahı derpiş etmişti. Bu layiha da ay
nı derecelerde bir ıslah yapmak sure
tiyle, layiha ile istihdaf edilen mab -
sat temin edilmiştir. Askeri kadrola -
rından tenzil etmek suretiyle bir ta
sarruf yapmalarını istemek encüme -
nin hatırından geçmemiştir ve bunu 
yapmıya da imkan yoktur.,, 

Maafldarla ücretliler ara.ınJaki 
bazı farklar 

General Kazım Sevüktekin (Diyar
bakır) Barem layihasına göre maaş
lılarla ücretliler arasında bir fark ol
maması Iazımgeldiği halde bunların 
vergi nispetinde ve senelik mezuni -
yetlerinde ayrılıklar olduğuna işaret 
etti; askerlikte geçirilen müddetin 
her ikisinde de nazara alınıp alınma
dığını ve terfi müddetleri arasında 
bir fark olup olmadığını sordu. B. Fa
ik Baysal bu suale cevap olarak ez
cümle dedi ki: 
"- Aynı esaslar vardır, fakat maru 

zatım sırasında işaret ettiğim gibi üc
retli memurlar maaşlı memurlardan 
bir derece fazla maaş alacaklardır. 
Yani bir yüksek mektep mezunu 30 li
ra asli maaşa alındığı sırada aynı mek 
tepten çıkan ve aynı zamanda ücretli 
memur olan bir şahıs 35 liraya teka
bül edecek bir ücrete girmiş olacak
tır. Bu aradaki fark hem vergiden 
mütevellit fark, hem de hakkı teka
ütten mahrum olmasının telafisine 
matuftur. Maahaza yine arzediyorum. 
ki bu eııaslar ücretli memurları tasfi
ye etmiş olacaktır, bunları da maaşlı 
memurların teminatına mazhar etmiş 
olacaktır. Şimdiye kadar ücretlilerde 
bir kayıt ve şartın bulunmaması neti
cesi olarak bunlar maaşlı bir memu -
run iki, üç misli maaş almışlar ve ma
aşlı memurların da başka tarafa git
mesine, ücretli yerlere meyletmeleri
ne saik olmuştur. Bundan sonra böyle 
olmıyacak tamamen maaşlı vaziyete 
girmek meyli hasıl olacaktır. Sonra 
terfi müddetleri de burada tamamen 
aynıdır. Maaşlı bir memur iki terfi 
müddetince bir derecede kalmış ve 
ehliyeti mevcut olup da daha yüksek 
dereceye liyakat kespetmiş olduğu 
halde kadro dolayısiyle terfi edemi
yorsa bir derece mafevk maaşı alaca
ğı gibi bunlar da alacaklardır. Yük
sek tahsilli olanlar 6 sene, yüksek 
tahsil görmiyenler 8 sene sonra bir 
derece yüksek maaş alacaktır. 

Yüksek mektep mezunlarının 
vaziyeti 

Bu izahatına askerlikte geçen müd
detin ücretliler için de nazara alındı
ğını ilii.ve eden B. Faik Baysal'a Galip 
Pekel (Tokat) de şunu sordu: 
"- Bugün mevcut bulunan kanun -

larımıza göre yüksek mektep mezun -
ları 25 lira ile ilk memuriyete alın -
maktadırlar. Hükümet aceba ne gibi 
sebeplerden doJayı burada bunları 30, 
35, 40 lira arasında almaktadır. Aceba 
bugün memlekette yüksek mektepten 
mezun olanlar hükümet kapılarına gel 
miyorlar, dışarıda daha çok iş var, bu 
sebepten hükümet dairelerinde mün -
haller bulunuyor da onun için mi yok
sa başka bir sebep var mı? 

İkinci sualim de bugün maaşlar tes
bi t edilirken memlekette vasati mai -
şet haddi nedir? Bu, nazarı dikkate a
lınmış mıdır?,, 

- Filhakika yüksek mektep mezun
larının devlet hizmetine ilk girişlerin 
de 25 lira maaşın esas olması hakkında 
hükümetin teklifinde bir esas vardır. 
Fakat bilahare şöyle mütalea edildi. 
Aynı zamanda mektebi harbiyeden çı 
kan subaylarımıza, askeri teşkilat ka
nunu tadil edilmek suretiyle ihtiyat 
zabitlerinin 3 sene bu derecede kalma
sı düşünülmüştür. Ciheti askeriye bu
nu muvafık görmemiştir. İhtiyat za -
bitleri 6 ay ihtiyat zabitliğinde kala • 
cak ve bu müddet 25 lira maaş alacak
tır. Ondan sonra 30 lira ile mülazim o
lacaktır. Encümen bu mülahaza ile, i
ki tarafta bir fark yaratmamak için 
bunu esas kabul etmiş oluyor. Eğer 
layiha tahlil buyurulursa askerliğini 
yapmamış olan zevat yüksek mektep 
menzunları 6 ay müddetle ve 25 lira 
ile alınacak. Esasen bugünkü mevzua
tımız askerliğini yapmamış olanların 
memuriyete alınmalarına müsait değil 
dir. Kendisi askerlikten tecil edilecek 
olursa 25 lira maaşlı vazifeye girecek, 
altı ay sonra 30 liraya geçmiş olacak
tır. Binaenaleyh her iki sınıf mensup
ları hakkındaki aynı muamelenin tat -
biki mülahazasiyle bu tadil yapıl

mıştır. 

lhtiıcu ..• 
İhtisas ve bu sebeple daha yüksek 

derecelere alınmak keyfiyetine gelin
ce; bu 1452 numaralı barem kanunun
da dahi kabul edildiği gibi hükümet 

teklif inde de mevcuttur. Gerek o ka -
nun ve gerek hükmetin teklifindeki 
mülahaza sivil teşkilatın bir an evel 
takviyesi ve bugün mütehassısları ha
riçten getirmek suretiyle verdiğimiz 
mühim paraları tasarruf etmek için 
mütehassıs yetiştirmek suretiyle ya -
hancılara ihtiyaç arzetmemek gayesi -
ni istihdaf etmektedir. 

Galip Pekel (Tokat) - İkinci sua
lime cevap vermediniz. Sualim şu idi: 
memleketimizdeki vasati maişet had -
di. 

Faik Baysal (devamla) - Memle • 
ketimizdeki vasati maişet haddi bu sı-

rada mütalea edilmemiştir. Biz burada 
barem kanununun esasını tetkik etmiş 
vaziyetteyiz. Çünkü teadül kanunu me 
murlara verilecek maa ları tesbi-t et -
miştir. Dairelerin teşkilat kanunları 

gerek tahsil görmüş olanların derece -
!erini ve gerek yüksek tahsil görmüş 
olanlara ait dereceleri tetkik ederek 
umumi ihtiyaçları mütalea ederek o 
dereceleri tesbit etmiş ve biz o tesbit 
edilen <lereceler vasati ihtiyaç ve ka • 
zançlar noktasından üzerinde tevak • 
kuf etmiyerek yalnız barem kanunun
daki açıkları kapatmak esasını istih -
daf eden Hiyiha üzerinde tetkikatımı
zı yapmış ve neticelendirerek huzuru
nuza arzetmiş oluyoruz. 

Hatiplerin sözlerine cevaplar 

Dünkü sayımızda barem kanunu
nun umumi heyeti üzerindeki tenkit
lerini ve mütalealarını kaydettiğimiz 
mebuslarımıza bütçe encümeni namı
na B. Faik Baysal sıra ile cevaplar 
vermiş ve demiştir ki: 
"- Hatip arkadaşların hemen he· 

yeti umumiyesi bu kanunun esasını 

musip görmek suretiyle gösterdikleri 
teveccühe bütçe encümeni namına te
şekkür ederim. Yine arkadaşlarımın 
temas buyurdukları noktalar üzerin· 
de arzı cevap edeceğim. 

Ziya Gevher arkadaşımızın bilhas
sa tevakkuf ettikleri noktalar şunlar
dır: Teşkilat kanunlarında mevcut 
bazı istisnai hükümler bu kanunla il
ga ediliyor mu ve bütün teşkilatın 

tevhit, teadül ve tevazünü temin edi
liyor mu? 

Bu kanun bütçe encümeninde mü
zakere edilmeğe başladıktan sonra 
bazı zamaim yapılmıştır, bunları ber
taraf edecek ahkam var mıdır? Bazı 
memudar birkaç yerden maaş almak 
ve saati mesai haricinde çalışılan ko
misyonlarda ücret verilmek esası bu 
kanunda yer almış mıdır? Bu suretle 
suallerinin hulasasını yapmı olduğu

mu zannediyorum. 
Hiç şüphesiz ki, ilga maddemizde 

bazı hükümlerin mahfuziyetine kani 
olduğumuzdan onları istisna ettik, 
üst tarafı tamamen mülgadır. Her 
hangi bir teşkilat kanununda bu ba -
rem kanuniyle koyduğumuz eııaslara 

muhalif olan hükümler varsa hepsi il
ga edilmi tir. Ya!nız bu kanunda tas
rih ettiğimiz hususlar var ki onları 
maddelerinde sebepleriyle arztemiş 

bulunuyorum. Heyeti ali yeniz onla -
rın muhafazasını tasvip ederse kalır, 
ilgası tercih buyurulursa onlar dahi 
kalkar. 

Umumi maruzatım sırasında ifade 
etmiştim ki, biz bütün dairelerin tea
dülünü bu kanunda tetkik ederek tes
bit etmiş değiliz. Vazifemiz de bu de
ğildir. 

Barem ve te§kilat kanunları 

Şunu da arzedeyim ki 1452 numara
lı kanun dahi bunu tamamen umumi 
kanunlarımızın, esaslarımızın koydu
ğu hükme muvafık olarak bir hüküm 
koymuştur. Çünkü herhangi bir dai
renin teşkiliit kanunu onun mütehas
sısı olduğu encümene gider, nihayet 
bütçe encümenine gelir, bu suretle bir 
mecra takip ederek çıkar. Teadül ka
nunu ise bu aafhaları takip etmez. U
mumi teşkiiat kanunlarında; mevcut 
vaziyetlere, umumi esaslara bakarak 
barem kanununa, muhalif hükümlerin 
konmasına ve memurinin umumi terfi 
ve terakkisi hakkında umumi esaslar 
konur. Devlet teşkilatına ait kanun -
!arda göreceğiz ki bu kanunun tak -
yit edeceği mahiyetler olabilir, nete

kim vardır. Fakat bu teşkilat kanun
ları bu kanunun koyduğu haddi aza
miyi geçemez. Terfilerde, girişlerde 
bu esaslar göz önünde tutulmuştur. 
Bu itibarladır ki bütün dairelerin teş 

kilat kanunları ile kabul edilmiş olan 
kadrolarını karşılaştırarak muadil mi
dir, değil midir bu cihetleri tetkik et
medik ve tetkik etmek de bu layiha 
münasebetiyle bütçe encümenine düş
mez. Bu kanunun mevzuu haricinde
dir. 1452 numaralı barem kanunu çık
tığı zaman aynen böyle bir cetvel rap
tedilmiş olduğu halde orada teşkilat 
kanunlarının vekaletlerce tanzim edi
lerek Meclise sevkedileceğini amir 
bir hüküm vardır. Binaenaleyh o ka
nunların esaslarını bu kanunla değiş
tirmek doğru olamaz. Ve yeri de bu 
değildir. 

Her dairenin teşkilat kanunudur. 
Bu kanunlar geldiğinde orada müta
lea edilir ve Yüksek Meclis hakim o
lur. Bir tadile lüzum görürse o tadili 
yapar. 

Sonra bu kanunla saati mesai hari
ci ücretleri kaldırılmıştır. O vaziyeti 
temin bu kanunun mevzuuna dahil -
dir. Komisyonlarda çalışacak memur
lara hiç bir ücret verilmemesi eaası 
konmuştur. Yalnız bir munzam vazi -
fe saati mesai haricinde bir memura 
tevdi edilmiş bulunursa İcra Vekille
ri Heyeti karariyle bir ücret verilir, 
ancak asıl vazifesine müteallik olarak 
saati mesai ile mukayyet olmaksızın 
fazla mesai için herhangi bir ücret 

kabul edilmiş değildir. Fakat herhan
gi bir vazifesini alakadar etmiyen bir 
memurun saati mesai haricinde gö -
receği bir işten dolayı ona heyeti ve
kilenin bir ücret vermesi esası bu ka
nunda kabul edilmiştir. Maddesi gel
diğinde yine heyeti aliyeniz bu husus 
ta da reyini ızhar eder, icabederse ta
dil eder. 

Bütçe encümeni hükümetle 
hemfikir mi? 

Sonra arkadaşımız vekaletler, büt
çe encümeni ile hemfikir mi diye bir 
sual sordular. Bu kanunun müzakere
sinde ve hatta cetvellerin bu derece • 
tere intıbakında hemen bütün vekiller 
orada idi, onlarla beraber müzakere 
ettik, hepsini haberdar ettik, hiç bir 
ihtilaf mevzuu olacak aramızda bir 
nokta kalmamıştır. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Bir sualim cevapsız kaldı. İki üç yer
de memuriyet caiz midir? 

B. E. Reis Vekili Faik Baysal (de
vamla) - Birkaç yerde vazife almağa 
bazı muhtelif kanunların verdiği ce
vazları bu kanun da sinesine almıştır. 
Bunlardan muallimlik, doktorluk, mü
hendislik için bazı kayıtlar konmuş -
tur. Bunların hepsi içın bir takyit 
yoktur. Muallimlik, doktorluk, mü
hendislik gibi vazife almış olanlar bu 
kanunla bu vazifelerinden dolayı bi
rinci için tam. ikinci vazifesinden 
2 3, üçüncü vazifesinden 1 3 diye bir 
takyit yapılmıştır. Maahaza encümen 
bu esasın kaldırılıp kaldırılmaması 

hususunda musır değildir. Maddesi 
geldiği zaman heyeti umumiyede mü
zakere edilir ve halledilir. Encümen 
bazı tahdidatla bu esası muhafaza et
miştir. Fuat Sirmen arkadaşımız bil
hassa noksanlar sırasında devlet me · 
murları arasında ücretli ve maaşlı di
ye bir ikiliğin gene devam ettiğinden 
bahis buyurdular. Gene evelce maru
zatta bulunurken şunu ifade etmiştim 
ki bu ikiliği bu kanun bertaraf ede· 
mez, etmesine de imkan yoktur. Yal -
nız bu kanun bunun yakın bir istik
balde tahakkuk ettirmeğe saik ola
caktır. Şöyle ki ücretli memurlar için 
bu kanunda bir tensik vaziyeti koy
duk. Formüllere bağlıyoruz. Bu ten
sik kadrosu nihayet teşrinisaniye ka
dar meclisi aliye getirilmesini bu ka
nunun bir maddesi emrediyor. Ücret
li memurların teşkilat kadrolannı 

meclisi aliye vekaletler hazırlayıp 
teklif etmeğe mecburdur. Bu kanun -
lar doğrudan doğruya ücretliyi maa
şa kalbetmek, evela hükümetin teklif 
etmediği bir mevzuu meclisi alinin 
doğrudan doğruya kendisinin yapma
sı gibi bir netice ihdas etmektedir. Bu 
umumi esaslarımızla ne dereceye ka
dar kabiliteliftir? Ondan sonra encü
meniniz şekli tatbik bakımından da 
büyük hatalara düşebiliı•. Evela vazi
felerin icapları ve hangı maaşlara ve 
hangi memuriyetlere intikal edecek -
leri ve hangi teşkilata ithal edilecek
leri doğrudan doğruya icra işlerinden 
heyeti celilenize karşı mesut olan ve
killerin hazırlayıp gelmesi lazımdır 

ve öyle olması muvafıktır. Biz bunu 
temin etmiş bulunuyoruz. En kısa bir 
zamanda meclisi aliye bunun gelmesi 
çok tabiidir. Geldiği zaman tamamiy· 
le devletin vezaifiesasiyesinden olan 
hizmetler maaşlı olmuş olacaktır. 

Çünkü ücretli memuriyetler maaştan 
ayrılacak kadar artık cazip bir vazi
yete çıkmıştır. 

Liyakatli memurların a•gari 
müddetlerde terfii ..• 

Bundan sonra B. Faik Baysal, ba
rem layihası münasebetiyle ve parti 
müstakil grupu adına pazartesi gün -
kil celsede tenkitlerde bulunan ve en
cümenden sualler soran Rize mebusu 
B. Fuat Sirmen'in mütalealarına ge. 
çerek dedi ki : 

"- Fuat Sirmen arkadaşımız dev
lete fevkalade mahiyette hizmet gö
renler için kanunda teşvik edici bir 
hüküm yok dediler ve bu harekete im
kan verilmemektedir, buyurdular. 
Normal olarak iyi hizmet gören ehli· 
yet ve liyakat gösterenlerin asgari 

müddetlerde terfiini derpiş etmiş ve 
umumi kaideler vazetmişizdir. Fev
kalade ve müstesna mahiyette hizmet 

eden memurlar için ayrıca gene istis
nai surette terfiler hususi kanunlarla 
düşünülebilir. Fakat kaidei umumi
yeyi ihlal edebilecek bu kanunlar her
hangi bir istisnai hükiim koymak doğ
ru değildir. Bu, teadül vaziyetine uy

bi hizmetlerin nazarıitibara alınaca
ğına dair muvakkat bir maddemiz 
vardır. Bize böyle bir lüzum ve ihti -
yaçtan bahsedilmiş değildir. Hükü
metin teklifinde de gelmiş değildir. 
Bu maddenin müzakeresinde arkada· 
şımız teklif ederse heyeti aliyeniz 
takdir buyurur. Eğer böyle bir hüküm 
ilavesi icap ediyorsa bu dahi ilave e
dilir. 

Çocuk baba•ı memurlar 
Sonra, evli ve bekar memurlar ve 

bilhassa çok çocuklu memurlar ara
sında bir fark olmamasının bu kanun
da düşünülmesi için ifade buyurul
muştur. Bu mevzuu bütçe encümeni 
daha evelce mütalea etmiş, hatta büt
çe mazbatasında da bu noktada uzun 
boylu tevakkuf etmi tir. Fakat bu, 
barem kanununa taalluk eden bir mev 
zu değildir. Muhtacı himaye olan yal
nız çok çocuklular veya evli memur -
lar değil, bütün vatandaşların bu 
mevzudan vaziyetlerinin mütalea e
dilmesi lazımgelir. Bunun en iyi şek
lihalli vergilerin tenzili şeklinde mü
talea edilmiştir. Bu. ciddi bir tetkik 
mevzuudur. Binaenaleyh bu kanun 
yalnız bir kısım vatandaşı naz~rıiti

bara aldığı için onların çok çocuklu 
olanlarına bir rüçhanlı vaziyet ya
ratmağı doğru bulmadık. Fakat esa
sında tamamen mutabıkız. Bunu ayrı 
bir mevzu olarak mütalea etmek la
zımdır. Bununla Hasan Vasıf arkada
şımızın mütalealarına arzıcevap et
miş oluyorum. 

Emin Sazak arkadaşımızın mütalea
larına vekil arkadaşlarımız cevap ve
rirler. 

Kanun üzerindeki tetkikatın çok 
az, çok acele olduğu yolundaki mü
talealara gelince: bu kanun hakika -
ten mecliste en çok tetkik edilen ve 
üzerinde çok uğraşılan bir kanundur. 
Ondan müsterih olmalarını rica ede
ceğim. 935 senesinde bu kanunun dev
let memurlarına ait kısmı meclise 
gelmiş müesseselere taalluk eden kıs
mı da bir sene evel Meclise gelmiş -
tir. Hemen hemen bir &enedenberi 
bütçe encümeni bunun üzerinde çalış
mış, bir taraftan komisyonlar teşkil 
etmiş ondan sonra encümene dahil ol· 
mıyan arkadaşların da iştirakiyle mü
nakaşalar yapılmış ve ona göre bu e
saslar tedvin edilmiştir. 

B. Rasih Kaplan ve Bayan Hacer 
Dicle'nin mütalealarına ltar,. ..• 

Rasih Kaplan arkadaşımızın ihtiaas 
maddesi hakkındaki mütaleaları ve 
endişeleri üzerinde encümeniniz da
hi çok tevakkuf etmiştir. Yalnız şu· 
nu arzedeyim ki 1452 humaralı kanun 
da bir kısım serilerde cari olan ve hiç 
bir kayde tabi olmıyan ve yalnız he -
yeti vekile karariyle yapılmasına ce
vaz veren hükümler bu kanunda çok 
tadil edilerek girmiştir. Evela şöyle 

bir kayıt yapılmıştır. Dahilden hiç 
bir memurun ihtisas mevkiine getiril
melerine imkan yoktur. Fakat haki -
ki zaruretleri de mütalea etmek mec
buriyeti vardır. Hariçten serbest ola
rak çalışmış yüksek mühendis veya 
yüksek bir doktor ve yüksek bir a
vukatın devlet hizmetinde istifade e
dilmesine lüzum hasıl olabilir. lşte 
bu lüzum ve zaruretler halinde ancak 
zaruret miktarlarınca demin arzetti -
ğim şekilde selahiyet verilmiştir. 

Bayan Hacer arkadaşımız bilhassa 
orta tahsilli olup da meslek mektebin 
den yetişen muallimlerin 12 ve 13 ün
cü dereceleri iktisap edeceklerin ter
filerinde bir sene daha az olmasını ar 
zu ettiler. böyle bir mütaleada bulun
dular. Encümen bu mevzuda da uzun 
tetkikler yapmıştır. Maarif Vekaletiy 
le de temaslarda bulunmuştur. Ve 
bunları diğer lise mezunları derece -
sinden addetmemiş, bir derece ma -
fevk maaş vermiştir. Binaenaleyh bu 
itibarla bunların tatmin edildiğine 

encümen kani bulunmuştur. Maarif 
Vekaleti de bu noktai nazara iştjrak 
ederek madde ona göre tesbit edil -
miştir. Fakat vaziyetlerini nazarı iti
bare alarak, üzerinde durulmağa la -
yık bir mevzudur. Yine takdir heyeti 
aıiyenindir. 

Türkiye'de va•ati maQ§ 
60 liradır! 

Refik İnce arkadaşımız tevhit ve 
teadül ünvanı ile elde edilmek iste
nilen maksadın bilhassa bu kanunda 
yer bulduğuna kani olmadığı yolun -

(Sonu 8 ıncı sayfada) 

mı yacak bir şekildir. Arzettiğim gibi, •111rıııııa111r11a111r•a•a11rıııııaı11r11a111r•c•a11rıııııaı11r11a111r•a•sıı11111a••111111r111a•a11rıııııwı11 
yalnız bir kısım memurlar için umu
mi hüküm konmamaktadır. Bütün 
devlet bünyesinde, askeri, sivil ve 
devlet sermayesiyle işliyenlerin he
yeti mecmuasına şamil umumi esasla· 
rı bu kanun derpiş etmiş bulunuyor. 

Sonra Maarif Vekaleti tarafından 

hususi veya yabancı mekteplere tayin 
edilecek bazı muallimlerin hizmetle
rinin sayılması yolunda bir hüküm 
görülmediği mütaleası vardır. Devlet 
kadrolarının tensiki sırasında, ne gi-

Kadın sayfamız 
Barem layihuı etrafındaki Büyük 
Millet Meclisi müzakerelerini kari -
lerimize genit mikyasta vermek is
tediğimi~den kadın sayfamızı tehir 
etmek mecburiyetinde kaldık. Ka
dın okuyucularımızdan özür dile
riz. 





Kalörifer ve sıcak su tesisatı 
Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesi 

Genel Direktörlüğünden : 
İşletmemiz tarafından Zonguldakta karadon, Asma ve 

Çaydamarı mevkilerinde İn§a edilmekte bulunan işçi ya
takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı
cak ~~-tesisatı için yapılan teklifler haddi layikında görül
medıgınden İşin ihalesi 21 . 6. 939 tarihine talik edilmiştir. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fi at 

cetveli, proje ve resimler 10 lira mukabilinde işlet· 
memizden alınabilir. 

3 - Tekliflerin 21. 6. 939 çarfamba günü saat 15 şe ka
dar Zonguldak'ta İşletmemiz Genel Oirektörlüğü
ne tevdi edilmiş bulunması meşruttur. 2108 

Laboratuvar yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Ba~kanhğmdan: 

§a~? ~E:timesğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Haya Müste -
hıs ıgı 1 ecrühe ve muayene komisyonuna ait laboratuvar binası 

2)atı k~palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 
Bu ınşaatın muhammen bedeli (81.450) lira 70 kuruştur. 

l'ü kiılstekliler bu işe ait şartname keşif ve saireye ait evrakı 
kab·ı· ava Kurumu Genel merkezinden (4) lira (20) kuruş mu-

4 1 1nd~ alabilirler. 
tu~ E-ksıltme 26.6.939 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Ku
takt u Genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla

tr. 

'bi:l~~ksiltmeye girebilmek için istekHlerin teklif mektuplariyle 
ko 1

• e aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar 
~15Yon reisliğine tevdi etmi§ olmaları lazımdır. · 

7 Muvakkat teminat miktarı (5.322) lira 53 kuruştur. 
lat) hEksiltmeye girmek isti yenler 2490 numaralı kanundaki şart· 
hı. 1 aiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir bina 
ı~;~~ını muvaffakiyetle başardıklarına dair vesika ibraz etme-

aııındır. 2149 

Satılık enkaz 
Arı.lc:a.ra Belediye İmar Müdürlll ğünden : 

Cillsi 
-....... Mahallesi Adası Parsel 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

A.n;---- -------
~P hane Duatepe 285 6 . 70 

Iı .. 'llalcrda mevkii ile muhammen bedeli yazılı ahşap hanenın 27-6-939 sa· 
ırı:ı.ınu ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle enkazı müzayedeye kon
't:r:ı.iı!tı.ıt. 'raliplerin teminatlariyle bir likte İmar Müdürlüğü Alım Satım ko-
~na müracaatları lüzumu illn olunur. (2312) 12282 
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M. AZIZ TUNÇ 
p 
t._~ill'dan maada her gün has• 
A a.r1n1 kabul ve tedavi eder. 
"dl' ıye Sarayı yanında Sarraf 

liakkı Apartrmanı No. 1 

'--"='. 
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· "Okullar 
Harp okuluna gireceklere 

Ankara Valiliği 

Asi ali yol yaphralacak 
Ankara Valiliğinden : 

l-!.. Ankara civarı yollarından Harp 
okulu yolu asfalt kaplamasının ikma
li işi 16·6·939 cuma günü saat 15 de 
vilayet binasında nafıa müdürlüğü o
dasında te~ekkül edecek Nafıa ko -
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe ko · 
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 10165) lira (65) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (762) lira 
(42) kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları 
ile ticaret odası vesikası, teminat mek 
tup veya makbuzu, ihale tarihinden 
en az sekiz g~n evel vilayet makamı
na müracaatla alacakları fenni ehli · 
yet vesikalariyle birlikte yukarda sö
zü geçen saat 14 de kadar Nafıa ko -
misyonu reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname ve 

müstenidatlarının her gün Nafıa Mü

dürlüğünde görüleceği. (2055) 12029 

Erzak ahnacak 

t li:•tp Okulu Komutanlığından: 
tıa g'i; a~ •ene .hariçten harp okulu· 
l-'~11'1 lllege istekli bulunanlar için 24 
'~tc \>~ h~~Üz girmiş olanlarla, Üniver· 
•ııdc .lcdıger yüksek okullardan talı -
~'tı ~l en harp okuluna girmek iste -
tıhan ebelerin bulundukları sınıf im
~llhcıe;.eticesini beklemeden, askerlik 
~l Olanıındeki talimata göre evsafı ha
lları 01 atın harp okuluna alınacakları K unur. (2253) 12219 Ankara Valiliğinden : 

Oyun eti ah nacak 1 - Etimesğut yatı okulu talebesi· 
)'··k nin iaşesi için (91) kalem muktazi er-

.\ılll~ :;k ~ühendis Mektebi Satın zak (11123) lira (55) kuruş muham-
. ~elcte:ınısyonundaıı : TJlen bedeli üzerinden kapalı zarf usu-

~ı ~60oo l? 939 mali senesi zarfında· tiyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 latf kılo koyun eti ihtiyacı kapa· 2 - Taliplerin şartnameyi görmek 

t ıı Us r 
,, t, lth ~ t~le eksiltmeye konulmuş- üzere her gün kültür direktörlüğüne 
~s3 .. eıı~ .. ıhtıyacın muhammen bedeli ve ihale günil olan 3 temmuz 1939 pa-
la28" l' uç kuruş olup ilk teminatı 
l<a ıra 50 kuruştur. zartesi günü saat 15 te kanuni tarifa-

iıb Palı 2 f tına göre hazırlıyacakları teklif zarf· 
< u elc . ar usuliyle yapılacak olan 

t9Q sa 811tnıeye ait teklif mektuplan tarını vilayet daimi encümeni başkan· 
;~silcaı:r\~ kanunun emrettiği diğer lığına tevdi etmeleri. (2324) 12288 
) 'aat ev beraber muayyen saatten 
d 0~ tcisı~: .makbuz mukabilinde komis 
~tılccekıgıne verilmesi. Posta ile gön 
t ı:lar ko ~ektupların muayyen saate 
te~İdir, 1~1srona gelmiş olmaları muk 
)q'tlıyan ~ksıltrnesi 22. 6. 939 tarihine 
l il.pı lacakt Perşembe günü saat 11 de 
ccl'cnıerj ır. Şartnamesini görmek is· 
h~ltlcrin ~ h:r gün ve eksiltmeye gire 
il.~~ası dah·{!ı gün ve saatte mektep 

arı ila 1 ındeki komisyona müraca· 
n olunur. 3869/ 2115) 

12104 

· 415 adet sap arabası ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

ı - Vilayetimiz çiftçilerine dağı -

tılmak üzere 475 adet sap arabası ka -
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Arabaların muhmmen bedeli 
34675 liradır. 

3 - İhale 29 haziran 939 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ni tarafından yapılacaktır. 

' 

4 - Şartnameleri Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa, İnegöl ve Adapazarı 
ziraat müdür ve muallimliklerinde gö 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
talipler muhammen bedelin % 7.5 tu
tarı olan meblağa ait banka mektubu 
veya hususi muhasebe veznesine yatı
rılan depozite akcası makbuzu ile gös
terilen günde saat 15 de vilayet encü
menine gelmeleri ilan olunur. (2199) 

12234 

Kilometre taşlan 

Polis 
Fotin alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğün • 
den: 

1 - Elde mevcut nümunesine ve 
şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için 6250 çoğu 6750 
çift fotin kapalı zarf usuliyle 26.6.939 
pazartesi günü saat 15 te münakasaya 
konulmuştur. · 

Ankara Valiliğinden : 2 - Beher çiftine 465 kuruş fiyat bi· 
Ankara vilayet hududu dahilinde çilen fotinlere ait şartnameyi almak ve 

bulunan şoselerin kilometre taşları i- nümunesini görmek istiyenlerin u • 
şi 8.6.939 perşembe günü ihalesi ya- mum müdürlük satın alma komisyo • 
pılmak üzere açık eksiltmiye konul - nuna müracaatları. 
muş ise de talip zuhur etmemiş olma- 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
sından dolayı mezkur iş artırma ek- 2351 lira 80 kuruşluk teminat makbuz 
siltme ve ihale kanununun (43) üncü veya banka mektubunu muhtevi teklif 
maddesi mucibince ihalesi 19.6.939 ta- mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 
rihinde yapılmak üzere on gün uza- dördüncü maddesinde yazılı belgeler
tılmıştır. le birlikte eksiltme günü saat 14 de 

Keşif bedeli (4405) lira (58) ku- kadar komisyona teslim etmeleri. 

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 daire - 4 büyük oda ı 
2 hol, daimi sıcak su ve tam konforlu ı 
60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle -ı 
bilir. 2087 

Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde 
2 ve 3 odalı iki daire. Toptan' ve ayrı 
ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 3130a 
müracaat. 2088 

Kiralık - dükkan ve kiralık 2 oda -
Postane caddesi 57 numaralı apartman 
da kahveciye müracaat. 2110 

ruştan ibaret olan bu iş için istekli- (2176) 12165 
lerin (330) lira (42) kuruşluk teminat K f k lb" l'k k Kiralık - Yenişehir Adakale so· 
mektubu veya makbuziyle, ticaret o- iŞ 1 e ISe 1 umaş kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 
dası vesikası ve nafıa müdürlüğünden Emniyet Umum Müdürlüğünden: havi kullanışlı modern 1, 2, 4 oda ve 
alacakları ehliyet vesikalariyle bir· 1 - Elde mevcut nümunesine ve müştemilatlı daireler. Kapıcıya mü-
likte 19,6.939 pazartesi günü saat on şart~amede yazılı vasıfları dairesinde racaat. 2121 
beşte vilayet encümenine gelmeleri zabıta memurları için azı 15.000 çoğu Kiralık - Mağaza ve ardiye. Eski 
bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün 16.000 metre kışlık elbiselik kumaş j postane arkası inkilap mahallesi Sür 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. kapalı zarf usuliyle 30.6.939 cuma gü- sokak Hafız Mehmet apartmanı altın-

(2325) 12289 nü saat 15 de münakasaya konulmuş- da. Gazinocuya müracaat. 2128 
--------------- tur. 

Vilôyetler 

Ekmek ahnacak 
Konya Cümhuriyet Müddeiumu

miliğinden : 
1 - Konya cezaevinin bir yıllık ek

mek ihtiyacı 5. 6. 939 gününden 26. 6. 
939 gününe kadar (15) gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - İhale 30 6. 939 tarihinde cuma 
günü saat (10) da Konya cümhuriyet 
müddeiumumiliği dairesinde icra kı -
lınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o gün 
saat (9) dan evel komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talipler bedel mu -
hammininin % 7,5 yilz yedi buçuğu 
olan '1655) lira bin altı yüz elli beş 
lira (64) altmış dört kuruşluk teminat 
mukavelelerini teklifnameleriyle bir~ 
tikte komisyona venniş bulunacaklar 

dır. 
5 - (4) cü maddede nevı gösteri • 

len has ekmeğin kilosu şimdiki nark 
ile (9) dokuz kuruştur. 

6 - İlan vesair bütün masraflar mü 
teahhide aittir. 

7 - Fazla izahat almak ve şartname 
yi görmek isteyenlerin Konya cezaevi 
direktörlüğüne müracaatları il!n olu 
nur. (2045) 12024 

inşaat münakasası 

2 - Beher metresine 500 kuruş fi
yat biçilen bu kumaşlara ait şartna -
meyi almak ve nümunesini görmek is
tiyenlerin umum müdürlük satın al -
ma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin 6.000 liralık teminat makbuz veya 
banka mektubunu muhtevi teklif mek
tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 
üncü maddesinde yazılı belgelerle 
birlikte saat 14 de kadar komisyona 
teslim etmeleri. (2272) 12277 

Getir ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Mıntaka ihtiyacı için (80) ton 

motorin alınacaktır. 
1 - Elde mevcut nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 1250 çoğu 
1500 çift getir açık eksiltme ile 26.6. 
939 pazartesi günü saat 11 de münaka
saya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 220 kuruş fiyat 
biçilen getirlere ait şartnameyi almak 
ve nümunelerini görmek istiyenlerin 
umum müdürlük satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin 247 lira 50 kuruşluk teminat mak
buzu veya banka mektubunu ve 2490 
sayılı kanunun dördüncü maddesinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gü
nü tam saat 11 de komisyona gelme-
leri. (2177) 12166 

Yeşil yonca alınacak 

Kiralık - 3 oda 1 hol banyo vesaire 
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 odal daireler var. Asan -
sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü 
racaat. 2157 

Kiralık - Vekaletler karşısındaki 

tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş 
odalı tam konforlu fevkalade nezaret· 
li mükemmel apartman. Tel: 6046. 

2169 

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. 

21 77 
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 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 
ve Seroloji Enstitüsü Direktörlüğün Devren kiralık daire - Etfaiye mey 
den : danında Hukuk mektebi arkasında Al Erzurum Valiliğinden : 

1 - Erzurumda yeniden yaptırıl • 
makta olan maden nümune evinin 
25455 lira 1 kuruş keşif bedeli ikmal 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28. 6. 939 çarşamba gü • 
nü saat 15 de hükümet konağı içinde 
daimi encümen odasında yapılacak -
tır. 

3 - Muvakat teminat 1909 liradır. 
4 - İsteklilerin eksiltmeye girebil

mek için ihale gününden 8 gün evel 
vilayete müracaatla ehliyet vesikası 
alması mecburidir. 

5 - Talipler bu işe ait şartname ve· 
saireyi her gün vilayet encümeni ka -
leminde ve nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

6 - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddesinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını 2 inci 
maddede yazılı veçhile ihale saatinde~ 
bir saat evetine kadar vilayet daimı 
eucümeni reisliğine vermelerinin ve 
postada vukubulacak gecikmelerin 
muteber sayılmıyacağı ilan olunur. 

(4226/ 2332) 12292 

1 - Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanlariyle serom beygirleri için 
50,000 ila 60,000 kilo yeşil yonca açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1800 li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminat 135 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve devletçe kabule şayan hazine tah
vili teminat olarak kabul olunur. 

4 - İhalesi 29.6.939 perşembe günti 
saat on beştir. Buna ait şartname mü· 
esseseden bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanımda yazılı şart

ları haiz olan isteklilerin muayyen 
gün ve saatte Ziraat Vekaleti muha
sebe direktörlüğünde toplanacak olan 
komisyona müracaat etmeleri. (2329) 

12291 

. Fakülteler 

Odun ve kok kömürü 

oh nacak 

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 

Satılık : 

Acele satılık arsa - Kınacıhan ar· 
kasında Ali Nazmi apartımanı yanın
da 270 metre apartıman ve dükkan 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 2085 
Satılık apartıman - Atatürk bulva· 

rında büyük iratlı kalorifer ve dük · 
kanlı. Atatürk bulvarı 31 Tl 3130 a 
müracat. 2089 

Satılık - Yenişehirde l, 2 ve 3 dai
reli ve büyük arsalı tek evler Atatürk 
bulvarı 31 Tl: 3130 a müracaat. 2090 

Satılık evler - 5500 ila 8500 arasın· 
da 2 3 daireli kargir ve yarım ahşap 
fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 31 
Tl: 3130 2091 

Kapah zarf usulile motorin 

ah nacak 

Ankara Hukuk Fakültesinden Acele satılık arsa - Yapılmış o~an 
Hukuk fakültesi için yüz ton kok bahçeli evler kooperatifine bitişik ge

kömürü ile yirmi beş bin kilo odun niş cepheli manzaralı imar dahili 1000 
alınacaktır. Kömürün tahmini fiyatı M. parsellenmiş Tel: 2406 2102 

lstanbul Mmtakaın Sıhiye Müca • 
dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

2 - Eksiltme 29.6.939 perşembe 
günü saat 14 te Ka.dıköyünde Moda 
caddesindeki 91 numaralı sıhiye mü· 
cadele riyaset binasındaki komisyon -
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen fiyat 5600 lira 
olup muvakkat teminat 420 liradır. 

yirmi altı lira ve muvakkat teminatı 
195 liradır. Odunun tahmini fiyatı dok 
san para ve muvakkat teminatı 42 li -
ra 50 kuruştur. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve eksiltme
ye girmek üzre 19. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 10,30 da fakülteye müracaat -
larL (2131) 12105 

Çamaş1r yıkathrılacak 
4 - Şartnameler her gün Kadıkö. Ankara Hukuk Fakültesinden : 

yündeki mücadele riyaset kaleminden 
görüldüğü gibi bedelsiz de alınabilir. Ankara Hukuk fakültesi leyli ta-

5 - Eksiltmiye girebilmek şartla- lebesi çamaşırlarının yıkanması eksilt 
rına sahip olan isteklilerin teklif meye konmuştur. Tahmini tutarı 1990 
mektuplariyle muvakkat teminatları· lira ve muvakkat teminatı 150 liradır. 
nı eksiltme saatinden bir saat eveline İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
kadar sıtma mücadele binasındaki her gün ve eksiltmeye girmek üzere 
komisyona vermiş olmaları şarttır. 19. 6. 939 pazartesi günü saat 10.30 da 

. ( 4227 / 2333) 12293 fakülteye müracaatları (2132) 12106 

Büyük fırsat - Harbiye okulu ci
varında 5514 lira kıymetli 20 dönüm 
arsa Ankara icrasında 14.6.939 öğle
den evel 1500 liraya ikinci arttırma 

ile satılacaktır. 2112 

Satılık 2 arsa - İsmetpaşa mahal
lesi Çankırı asfaltı 1.062 metre murab
baı; ve İsmetpaşa mahallesi Ulucak 
sokakta 887 metre murabbaı . Tel: 
2749 a müracaat. • 2119 

Satılık ev - Bahçeli evler koope
ratifi B. 4 tipinde. Fazla malCtmat için 
(Tel: 1890) a müracaat. 2122 

Satılık otomobil - Döşeme ve mo
tör kısımları çok iyi halde altı silin
dirli bir buik otomobili ucuz satıla· 
taktır. Görmek ve konuşmak için 
2280 e telefon edilmesi. 2123 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan ı 

Bir defa için 30 Kuru11 
İki defa için 50 Kuruı 
Oç defa için 70 Kuru'$ 

Dort defa ıçin 80 Kuruş 
Devamlı kuçtik ilanlarda,n her de. 
lası içın 10 kuruli alınır. Mesela 10 
defa neşred il ecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere ber satır, kelime arala
rındakı boşlukl ar müstesna, 30 harf 
it ibar ed i lmiştir. Bir kiiçiik ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aaur için 
beher seferine ayrıca on kuruş ah· 
nır. 

Küç ük ilinlarrn 120 harfi geçme
mesı lazımdır. Bu miktarı ıeçen i· 
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

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

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

Satılık Çiftlik - İstanbula 28 mil, 
deniz kenarı, meşhur Armutlu kaplı
caları yanında, büy ük zey tinlik, dut
luk, koru, orman ve merayı havi 
meşhur Keçikaya çiftliği satılıktır. 

Fazla tafsilat için Gümüşhacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 

Satılık motosiklet - Az kullanıl • 
mış temiz bir motosiklet satılıktır. 

Telefon: 2978 ze müracaat. 2178 

Satılık fotograf ve radyo - Yeni 
bir kontaks (2 - 1 objektif) ve temiz 
kullanılmış sekiz lambalı bir alman 
radyosu satılıktır. Yenişehir Necati• 
bey caddesi No. 11 

Satılık otomobil - V8 az kullanıl· 
mış spor Kabriolet Fort satılıktır. Te-
lefon 3333 2191 

iş verenler : 
Kadın terzisi nezdinde çalışacak 

iki dikişçi bayana acele ihtiyaç var· 
dır. Yenişehir eczanesi arkasında Ali 
Nazmi apartımanı 5 No. ya müracaat. 

2193 

Maarif Vekaleti 

Öğretmen 
Mocan 

İhsan Siyami 
hakkanda 

Kültür Bakanhğcndan : 
Ankara Sanat Okulu Elektrik atel

yesi öğretmeni İhsan Siyami Mocan 
vazifesini terketmiş ve mazeretini ka
nuni müddet içinde ihbar ve tevsik 
eylememiş olduğundan müstafi sayıl· 
mıştır. Telıliğ makamına kaim olmak 
l.i zere ilan olunur. (2303) 12267 

'. Orman koruma 

Lavamasin kömürü ahnacak 
Orman Koruma Genel Komu• 

tanlığmdan: 

İstanbul Zeytinburnunda orman ko 
ruma talimgahı ihtiyacı için 156 ton 
lavamarin kömürü 16 haziran 939 cu
ma günü saat 14 de Ankara Yenişehir 
de Orman koruma genel komutanlık 

satın alma komisyonunda pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
2184 lira olup ilk teminatı 163 lira 80 
kuruştur. 

Bu işe ait şartname 1stanbulda - Ga
latada Alemdar hanında Orman koru
ma satın alma komisyonu ile Ankara· 
da genel komutanlık satın alma ko
misyonundadır. Taliplerin muayyen 
gün ve saatta pazarlık için komisyon~ 
da bulunmaları . 

(2194) 12221 

• 
Gümrük' Muhafaza ~ 

5 subay allnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığından : 
Gümrük muhafaza teşkilatı esliha 

subaylıklarında rütbesine mahsus ma
aşla emekli veya buna muadil ücretli 
sivil olarak istihdam edilmek üzere 
üsteğmen veya teğmen rütbesinde e -
mekli veya yedek subaylardan beş su
bay alınacaktır. 

İsteklilerin dilekçelerine hal ter· 
cümelerini bağlıyarak oturdukları yer 
adresleri, açık künye ve sicil numa· 
ralariyle birlikte 15 temmuz 939 tari
hine kadar doğruca gümrük muhafaza 
genel komutanlığına müracaatları . 

(2336) 12294 



Rl~MI İhale tarihi Saati Şekli 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Miktarı M. bedeli İlk Te. 
Kıtası Cinsi Kilo Lira K. Lira Kr. 

Milh Müdafaa V. 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve 

hepsine tahmin edilen fiyatı 10000 li
ra olan 16500 - 17500 kilÖ eger sabunu 
açık eksiltmeye konmuştur . 

ı - Eksiltmesi 26. 6. 939 pazartesi 
günü saat 11 de dir. 

3 - 1lk teminatı 750 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanun 2. ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgeler ve 
bu gibi itlerle iştigal ettiklerine dair 
Ticaret odasından alacakları vesika -
tarla birlikte muayyen gün ve vakitte 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları (2225) 12204 

Sara ilik bez alina<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

ı - Beher metresine 24 kurut fiyat 
tahmin edilerek açık eksiltme ile sa • 
tın al•nacağı ilan edilen 13900 metre 
sargılık bezin eksiltmesine istekli çı~ 
madıgmncın 1 j. haziran 939 cunlar~esı 
günü saat 10 da açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

ı - İlk teminat 250 lira olup şart -
namesi her gün öğleden sonra komis
yonda görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün 
ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

(2243) 12245 

Plin milzeme ~antası ahna<ak 

de kullanılmak üzere 1 adet saç tekne 
kapalı, zarf usuliylc eksiltmeye konul 
muıtur. 

II - Kctif bedeli 16442.64 muvak · 
kat teminatı 1233.19 liradır. 

III - Eksiltme 16. VI. 939 cuma 
günü saat 11 de Kabata§'ta levazım ve 
mübayaat 1ubeıindcki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plan ve ketifnamc
lcr 82 kuruı mukabilinde Ankara ve 
İzmir batmüdürlilklerinden ve Kaba -
tq'da levazım veznesinden alınabilir. 

V - lateklilerin mühürlü teklif 
mektuplarını kanuni vcsaikle birlikte 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva ede· 
cck kapalı zarfların ihale saatinden 
bir saat evetine kadar (saat 10 a ka · 
dar) mczkQr komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. (3789/2081} 12060 

Üzüm çuvah alınacak 
inhisarlar Umwn Müdürlüğün

den: 

Askeri Fabrikalar 

100 ton toleol al 1nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira 
olan 100 ton tolcol askeri fabrikalar u
mu mmüdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29.6.1939 perşembe gü
nü saat 14 te pazarlık ile ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (50) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (2250} 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaiklc komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiylc mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (2214) 12236 

1400 adet boJ benzin tenekesi 
ah nacak 

1 - Şartnamesi mucibince 75.000 a- Aakeri Fabrikalar Umum Mü-
dct 100 kiloluk üzilm çuvalı kapalı dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. misyonundan : 

il -Muhammen bedeli 31500, mu • Tahmin edilen bedeli (140) lira o-
vakkat teminat pa~ası ''2362.50" lira • lan 1400 adet boş benzin tenekesi as-
d keri fabrikalar Kırıkkale grup müdür
ır. 

III _ Eksiltme l9. VI. 939 pazar_ lüğündc müteşekkil satın alma ko -
tesi günü saat 12,30 da Kabataşta le _ misyonunca 29.6.1939 pcrşem~e 

1 
günü 

vazım ve mübayaat ıubesindeki alım saat 15 te açık arttırma surctıy e sa -
. 1 k tılacaktır. 

komısyonunda yapı aca tır. d 1 h ·· Tenekeler arzu e en ere er gun 
iV _ Şart~amcler ~er gün levazım Kırıkkale yollama memurluğunca 

şubesi veznesıylc İzmır ve Ankara baş .. terilir. Taliplerin muvakkat tcmi
mü~~rlükülerin~c.n "157" kuruı mu - ~~: olan (10) lira (50) kuruş ve 2490 
kabılındc alınabılır. sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

V - Münakasaya gireceklerin mü - vcsaikle mezkur gün ve saatte komis-
hürlü teklif mektuplarını % 7,5 gü - yona müracaatları. (2314) 12293 
vcnmc parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapa
lı zarflarını ihale saatinden bir saat 

' ·kalem ferro malzemesi 

Tümen bir-
likleri Arpa şehriye 15700 3877 90 290 84 29-6-939 9 Açık eksiltme 

Çorbalık pirinç 14000 3485 00 259 35 29-6-939 10 .. 
Kuru fasülyc 54100 9197 00 689 78 29-6-939 11 Kapalı zarf 

" ., 
H " 

fJ " 
Pilavlık pirinç 20950 6075 50 455 66 29-6-939 15 Açık eksiltme 

,, ,, Sabun 15600 6068 40 728 20 29-6-939 16 Kapalı zarf 
,, ., Nohut 23500 3337 00 250 27 30-6-939 9 Açık eksiltme 

,, " Bulgur 61750 9880 00 741 00 30-6-939 11 Kapalı zarf 
Kuru soğan 43300 3767 00 282 53 30-6-939 15 Açık eksiltme 
Makarna 37700 9236 50 692 74 30-6-939 16 Kapalı zarf ,, " 

,, ,, 

,. ,. Toz şeker 27610 7454 70 372 74 30-6-939 17 ,. .. 
,. ,. Sade yağ 65000 72800 00 5460 00 1-7-939 10 .. ,. 
,. ,, Kırmızı mercimek 54100 9467 50 700 06 1-7-939 11 ,. ,. 
1 - Tümen birliklerinin beş aylık ihtiyacı olan çorbalık pirinç, pilavlık pirinç, nohut, arpa şehriye, kuru f,.. 

sulya, bulgur, makarna, kırmızı mercimek, altı aylık ihtiyacı olan sabun bir 'Senelik ihtiyacı olan kuru soğan tol 
,eker sadeyağı kapalı zarf ve açık ek siltm.e uıuliylc mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek isti yenler her gün iş saatlerinde Edirne tümen satınalma komisyonunda görebi 
lirler. 

3 - İhale tarihleri aynen yukarda yazılı olduğu gibidir. 
4 - Açık eksiltmeler için belli gün ve saatlerde komisyonda hazır bulunmak ve kapalı zarfla için belli saatler· 

den bir saat evvel teklif mektuplarını ve teminatlarını komisyona vermeleri. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saat lerdc ilk tcminatlariylc birlikte Edirne tümen satın alma komisyonun• 

müracaatları ilan olunur. (2328) 12290 

Levazım Amirliği 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Dörtyol alayının bir senelik ihti

yacı olan 150.000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 1800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20. 6. 1939 salı günü 
saat 15 tedir. 

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 evclinc kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Dörtyol'da bele
diye dairesinde satın alma komisyo

Et a l ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundlln 

1 - Ankara garnizon ve birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve rnikt""' 
ları yazılı koyun ve sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 15-6-939 perşembe günü saat 10 da~~ 
kara Lv. amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2306) 

15000 : 20000 Kg. sığır eti Garnizon içiO 
7000 : 8000 ,, Koyun eti / Harp okulu ve bastaD' 

2 - Taliplerin 42 liralık teminatla
riylc birlikte 15 Haziran 939 perşem
be günü saat 14 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (2305) 12269 

2 sebze ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

12270 

Kazalar 

Ahır inşa ettirilecek 
Sultanıuyu Harası Müdürliir' 

den: ~ 

nuna vermeleri. 
(1984) M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- cvcline kadar mezkur komisyon baş · ah nacak 11980 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu ihtiyacı i

çin aşağıda cins ve miktarları yazılı 

ı - Malatyanın Sultansuyu Jlafıt 
merkezinde yeniden inşa edilecek ı zD 
ahırı 1-6-939 gününden itibarefl il. 
gün müddetle ve kapalı zarfla e~ 

misyonundan : kanlığına makbuz mukabilinde verme· 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- S • J k sebze pazarlıkla satın alınacaktır. 1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 lcri lazımdır. 3838/2098) 12075 

Al K ıg'"' ı r eti o ınaca dürlüğü Merkez Satın ma o- 2 - Taliplerin 15-6-939 perşembe 
misyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satm günü teminatlariylc birlikte Ankara 
45 ton f crro silisyum Alma Komisyonundan : Lv. amirliği satınalma komisyonuna 

adet plan malzeme çantası açık eksilt-
meye konmuıtur. B .. her adedine 34 Sınchkhk kesilmiı tahta ahnacak 
lira 75 kuruş fiyat t tmin edilmiştir. 

meye konulmuştur. (39) 
2 - Keıtif bedeli (37494) lira 

kuruştur. ı1) 
2 - Eksiltmesi 3C 939 cuma günü 

saat 10.30 dadır. 
3 - İlk teminatı 2 O lira 63 kurut 

olup prtnameıi komısyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye g r celderin ilkte

minat n 2490 sayılı nunun 2, 3 mad
delerinde yazılı belg er ve bu gibi iş
lerle ittigal ettikler dair ticaret o
dasımlan alacakları vesikalarla bir -
likte M. M. V. satın alma komiıyo -
nunda bulunmaları (2 17) 12285 

100 adet rüzgar ileti kıhfı 

alına<ak 
M. M. Vekaleti S tm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Müteahhit nam ve hesabına 100 

adet rüzgar aleti kıl açık eksiltme
ye konmuştur. Bebe adedine 375 ku
rut fiyat tahmin edi iştir. 

2 - Eksiltmesi 30 39 cuma günü 
aat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 28 ra 12 kurut o
lup prtnamesi komi onda görülür. 

4 - Eksiltmeye gi e eklerin kanu
ni teminat ve 2490 sa lı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazıl belgeler ve bu 
gibi itlerle ittigal et klcrine dair ti
caret odasından alacak arı vesikalar -
la birlikte M. M. V. sa n alma komis
yonunda bulunmaları 2318} 12286 

1 ktisat Vekaleti 

Benzin alı ocak 
lktıaat Vekaleti en : 

inhisarlar Umum Müdürlüğün- 2 ton fcrro Wolfram. ı - Muğla garnizouu için eksiltme gelmeleri. 
den ı 0,6 ton fcrro titan ye konulan sığır etine talip çıkmadı • Cinsi 

0,6 ton ferro silisyum - Alcminyüm. ğından yeniden kapalı .zarfla eksiltme --------
. 1 - Şartnameleri ve listeler~ m~ci- Tahmin edi~cn bedeli (24.000) lira ye konmuştur. Kabak 

bınce (3758) metre miklbı müskirat olan cins ve mıktarları yukarıda yazı- 85.000 kilo &Liu ati -r-..- raauıyo 
(953) mette miklbı t\ltilne alt olmak 1ı 4 kalem ferro malzeme•\ aaker! fab- ·- 2 _ Tahmin bedeli 19550 lira olup 

Miktarı Kilo 

8000 : 10.000 

(2307) 12271 
üzere ceman (4711) metre mikabı san rikaJar umum müdürlüğü merkez sa - muvakkat teminatı 1467 liradır. 
dıklık kcsilmiı tahta pazarlıkla satın tın alma komisyonunca 4.7.19:9 salı 3 - Eksiltmesi 19. 6. 939 pazartesi Kuru ot ahnacak 
alınacaktır. günü saat 14.30 da pazarlıkla ıhale e- günü saat 15 dedir. 

2 - Tahtalar memleket haricinden dilecektir. Şartn~e pa~asız. olarak 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Ankara Levazım Amirliği Satm 
getirildiği takdirde metre mikabının komisyond~n vcrıhr. Talıplcrı~ mu - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • Alma Komisyonundan : 
muhammen bedeli sif İstanbul 30 vakkat tcmınat olan (1800) lıra ve cü maddelerinde istenilen belgcleriy · 
memleket dahilinde verildiği takdirde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde- le birlikte ihale gün ve saatinden en 1 - 8 haziran 939 perşembe günü i-
36,30 liradır. Muvakkat teminatı ha- terindeki vesaik.le ko~isyonc~. olma- geç bir saat evetine kadar teminat ve halesi mukarrer Babaeski Sv. alayını~ 
riçten getirilecekler) için (10.599,75) dıklarına ve bu ışl~ al~kadar tuccar - teklif mektuplarını Muğla Tuğya sa- 540 ve topçu taburunun 405 tondan ı-

3 - İlk teminatı (2812) lirt ( 
kuruştur. ; ' 

4 - İhalesi 20-6-939 salı günil eP 
on beşte Hara merkezinde yapı.il 
nr. ~ 

5 - Şartname ve projesi }laf',. 
Malatya Nafıa müdürlüğünde tP' 
cuttur. f 

6 - Eksiltmeye gireceklerin~· 
nun iki ve üçüncü maddelerinde fi 
zılı vesaik le birlikte ilk temin~t del 
teklif mektuplarını ihale saatıfl ~ · 
bir saat evveline kadar Hara rJJe~ 
zindcki komisyonu mahsusuna .,e 

1
,o 

lcri ilan olunur. (2151) t2 
lira dahilden verilecekler için dan olduklarına daır tıcaret odası ve- tın alma komisyonuna vermeleri. baret senelik kuru otuna talip çıkma-
(12.825,75) liradır. ıikasiylc mezkur gün ve saatte ko - (2120) 12096 dığından 22 haziran 939 perşembe gü- Belediye binası ve 

3 _ Pazarlık 26. 6. 939 pazartesi misyona müracaatları. (2315} 12284 nü saat ıı de pazarlıkla ihale cdilecc-

günü saat 14 de ıcabataıta ıeva.zım ve E "" I" tıtıbbiye Kuru ot a lınacak ği ilan olunur. c2299) 12281 yaptmlacak 
.. ha b . d k" 1 k eza ve a a 

mu yaat ıu csın e ı a ım satım a- Ankara Levazım Amirliği Satm Bug""'day naklett"ırı'lecek R"ıy•··il 
misyonunda yapılacaktır. alınacak Adıyaman Belediye .., Alma Komisyonundan: 

4 - Şartnamelerle ebat listeleri her T k .. 1 - Alay hayvanatının bı"r senelik S den : ~ 
mı ha Aakeri Fabrikalar e aut ve Ankara Levazım Amirliği atm d·.re 
... n Ka tatta levazım ve mübayaat d ihtiyacı olan 504.000 kuru ot K. zarfla Kaza merkezinde hal ve bele ı1_:.. 

be · üdil ı ·ı; • d (855) Muavenet Sandığı Müdürlüğün en: Alma Komisyonundan : ev-
tU sı m . r Ü11Ü vc.znesın en eksiltmeye konmuştur. t d k" ·1 d d -· nası inıaatı kapalı zarf usuliyle 
kurut mukabilinde alınabilir. Askeri fabrikalar tekaüt ve muave - 1 - stasyon a ı sı 0 an cgır • k 1 2 - Tahmin bedeli 1134 lira olup .1.k . k . · f b "k 600 meye onu muştur. ...ı 

5 - Tamamı veya bir kısmı için net sandığı ihtiyacı için ceza ve alatı muvakkat teminatı liradır. mcncı ıv şır etının ~~ a rı. asına Bedeli ke if (43913) lira (41) .~ 
ton bugday naklettırılccektır. Çuval § 1 pazarlığa iştklk etmek istiycnler mu tıbbiye alınacaktır. Talipler şartname 3 _ Eksiltmesi 30. 6. 939 cuma gü . . . . .. h"d . ruıtur. (51 

ayycn gün ve uatte verecekleri mik- yi ve listeyi görmek üzere her gün nü saat dedir. v~ tahmıl tahlıycsı de mutea ı c aıt- Muvakkat teminat (3293) lir• ,ti 
tarları % 7,5 kurut hesabiyle teminat öğleden sonra askeri fabrikalar tcka- 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- tır. . . . . . kuruı olup ihale 24 haziran 1939 tt of 

1 ba k k . .. d v ··d·· 1 .. - ·· 2 - Talıplerın tcmınatlarıyle hır - _ .. ,. para arı veya n a me tupları ıle ve ut ve muavenet san ıgı mu ur ugunc me günü 2490 sayılı kanunun 2 3. ün- . .. .. d hine müsadif cumartesi günü -- .. &' 
d ·- k r "kl d ·· d b"l" l th l 30 h · ' lıkte 16. 6. 939 cuma gunu saat 11 e · as'" ıgcr anun vcsaı e a ı geçen ko- muracat e c ı ır er. a c . azıran cü maddelerinde istenilen belgeleriyle . . _. . birde Adıyaman belediye bın 

· 1 1 • ·· ·· 15 d k 1 f Ankara Lv. amırhgı satın alma komıs-mısyona gc me erı. 939 cuma gunu saat c apa ı zar birlikte ihale gün ve saatinden en geç . yapılacaktır. !ff' 
(4084/ 2260) 12227 usuliyle yapılacaktır. (2322) 12287 bir saat evclinc kadar teminat ve tek- yonuna gel%c;:~;· 

12295 
2490 numaralı kanunda yazılı e tı" 

lif mektuplarını Dörtyolda belediye fı haiz olanlardan talip olanların~,tıı 

İnşaat mü na kasası 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 

itin nev'i 
Kctif bedeli % 7,5 teminatı 

Lira kuruş Lira kurut 
Eksiltme 

Şekli Saati 

binasında sa, AL komisyonuna verme- husustaki şartnameyi üç lira mu ı,1"' 
leri. Şartname her gün alay levazımın tinde Adıyaman belediyesinden • ~ if 
da isteyenlere verilir. lcccklcri ve fazla malfımat edinfl'e ıtı 

(2251) 122117 tcyenlcrin Adıyaman belediyesil1~4 
racaatları ilan olunur. t21 

Nafia Vekôleti 

Yapı i~eri tesisat ilim Su projes; yaphr1lacak 
ı - Makam otomo inin 939 senesi 

ihtiyacı için (7000) ' nizmet otomo -
bili ile motosikletler çin de (7000) 
litre ki ceman (14,000 litre benzin u 
tın alınacaktır. 

Gerze bakım evi inpatı 78.815,49 
Gümüthacıköy bakım evi 
inşaatı 81.157,83 

5911,16 
6086,83 

kapalı zarf 

" ,, 
10 
11.30 

I - Şartname plan ve kctifnamcleri mucibince yukarda yazılı Gerze 
ve Gümüthacıköy bakım evlerinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuıtur. 

Bir yüksek mimar weya 
mühendis aranıyor Nafıa Vekaletinden : 

Ankara Levazım Amirliği Satın .ı. Eksiltmeye konulan it: Devlet 
A lma Komisyonundan : şurası binası asansör tesisatıdır. 

E k. h" d · be · d · Keşif bedeli 5280 liradır. 1 _ s ışe ır e ınşaat ıu sın e ıs Ek .
1 30 6 939 

·· ·· 
"hd ı k · · 2 sı tmc . . cuma gunu sa-

Birecik Belediyesinden : ;I 
1 - Bireciktc yapılacak Su t~• ı( 

tı projesi 22-5-939 tarihinden ~Jt 
müddetle pazarlık suretiyle e 
meye konulmuştur. ar' 2 - Tahmin edil bedel (2478) li-

ra ve muvakkat terr: 
(85) kuruıtur. 

3 - İhale 26. 6· 9. 
eden p-azartesı güni.l 
müdürlüğünde topla 
alma komisyonunda 

4 - Taliplerin ıa 
ve % 7 ,5 muvakkat 
yatırmak üzere leva 
müracaatları ilan ol 

1tları (185) lira 

tarihine tesadüf 
at onda levazım 
cak olan satın -
apılacaktır. 
ameyi görmek 
minat paralan 

m müdürlüğüne 
;ır. (2239) 12210 

G. ve lnhısarlar V. 

Saç tekne munakasası 
Lahiaarlar Umum Müdürlüiün • 

dea : "b" 
1 _ Şartname ve kctfi mucı ın~c 

parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklın 

lI - Ketif bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
&österilmittir. 

111 - Eksiltme 27-VI-939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - KeJif ve tartnameler her gün sözü geçen ıubeden "394 ve 405" ku
rut mukabilinde alınabilir. 

'! - lateldilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları 
takd~rde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inpatın sonuna kadar daimi ola
rak ıt batında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir tcahhüt kağı
dı ile temin etmeleri ve "70.000" liralık bu gibi inpatı muvaffakiyctlc yap· 
mıı olduklanna ait vesika vermeleri lizımdır. Münakasaya iştirak edecek
ler yukarda yuılı veaaikin 8 gün evveline kadar İnhisar Umum Müdürlü -
ğU inpat tubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 
vesika almaları lhımdır. 

VI - MUbilrlil teklif mektubunu ve V inci maddede yazılı kanuni vc
saikle % 7,S güvenme paraaı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı .zarflar eksiltme günü ihale saatlerinden birer saat 
evveline kadar yukarda adı geçen komisyon batkanlığına makbuz mukabi· 
tinde vermeleri lhımdır. (4033-2235) 12247 

tı am o unma , ınşaat, tamırat ve te· · ~ . . . 
. . . . . . at 15 de nafıa vekaletı yapı ve ımar ış-

sısatın, kcşıf, proje ve resımlerını tan· 
1 

. . 
1
. v. k .

1 
k . d 

· k · t t tm k .. erı rcıs ıgı c sı tmc omısyonu o a-
zım etmhl~ ve ınşah"a a nt~zarc .. e e u: sında açık eksiltme usuliyle yapıla -
zere c ıyet ve ızmc ınc gorc azamı k 

1. .. 1. ""k 1: . ah t ca tır. 
250 ıra ucret ı yu se munar Y u 3 Ek "lt t · b a mü . . .. t1 ilk . sı mc ıar nameıı ve un -
yükse~ mım~r yerme a~nı ucr~ e Y tcfcrri evrak on üç (13) kuruş bedel 
sek muhcndı~ bulundu~u ta_k~ı~dc ta- mukabilinde yapı ve imar işleri reis
yin edilecektır. İnşaat ışlcrı ıçın gar- liğinden alınabilir. 
nizon haricinde yap~c~~ı 1~!ah~tlara 4. Eksiltmeye girebilmek için is -
mahsus olarak a_lacagı ~crct w:crındcn tcklilcrin 396 üç yüz doksan altı lira
harcırah da vcrıleccktır. lık muvakkat teminat vermeleri ve na-

2 . Talip ola~ların _el~crindc ~eve.ut fıa vekaletinden bu ite girebilecek -
vcsaık ıurct!crıyle bırlık!c Esk~~ehır- terine dair alınmıt ehliyet vesikası ib
dc kolordu ınıaat tubcsıne muracat raz etmeleri lazımdır. Bu vesika ek -
etmeleri. (2141) 12123 siltmcnin yapılacağı günden en az se

Elektrik tesisata 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı•- Genel Kurmay dairesi pavyon

larının keşfine göre elektrik tesisatı 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

kiz gün evci isteklilerin bir istida ile 
nafıa vekaletine müracaatları ve di -
lekçclcrinc bu ite benzer b;., it yap -
tıklarına dair iti yaptıran idarelerden 
alınmıt vesika raptetmcleri muktazi
dir, Bu muddct zarfında vesika tale -
binde bulunmıyanlar eksiltmeye gi -
rcmiycccklcrdir. (2288) 12280 

2 - İsteklilerin Belediyeye rl1 

caatları. 12030 

$ehir pilim yaphr1I_. 
s 

Senirkent Belediyesinden : tı' 
.. t•1' 

Senirkent kasabasının mus f ıı 
şehir planının tanzimi kapalı sar sil' 
suliylc ve "31 .. gün müddetle ek 
me konulmuştur. gıııı 

İhale günü 6.7.939 perşembe 1''' 
belediye encümenince yapılaca f ı 
Talipler mezkfır işe ait şart?aıııeııttı 
hale gününe kadar istemcler_ı .11~ 01 
dairesinde ihaleye iştiraklcrı ıl~79 
nur. (4143/ 2286) ~ 

rJ"' 
Zayi - tş bankasında 3419~. ruıı' 

hesapta kullandığım tatbik ıniib 01( 
kaybettim. Hükmü olmadığı nan 

M~ p~ 
2195 Cihan GU 
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Cümhuriyet~ Merkez Bankasının 1 O haziran 1939 vaziyeti 
AKTİF· 

Kasa : 

Altın : Saft kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki M
0

uhabirler 
Türk Liraaı 

ı; . . 
arıçtekı Muhabirler : 

17.164,264 

Altm: Saft kilogram 9.058,321 
~~!ına t ahvili kabil serbest dovıder 
b 
ıg~r dovizler ve borçlu kliring 
ılcıyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
~eruhte edi. evrak nakdiye karşılığı 
ban.unun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
azıne tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esharn ve Tahvilat Cüzdanı : 
A (Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

- (karşıhğı E sham ve Tahvilat (hi-
B •bari kıymetle) 

- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

:fzineye kısa vadeli avans 
T tınh .ve Döviz üzerine 

a Vılat üzerine 

~ssedarlar : ................................. . 
uhtelif : •.•. ·························-··· ... .. 

LİRA 

24.142.910,17 
13.531.783,50 
1.297.290,94 

734.767,42 

12.741.252,48 
448,20 

7.751.371,43 

158. 7 48.563,-

17 .153.233 ,-

120.728.888,46 

43.312.823,47 
7.897.104,-

8.429.000 ,-
23.435,11 

7.808. 794,15 

Yekun: 

LİRA 

38.971.984,61 

734.767,42 

2Q.493.072,11 

141.595.330,-

120.728.888,46 

51.209.927,47 

16.261.229,26 

4.500.000,
lS.445.549,72 

409.940.749,05 

PAS 1 F : 
Sermaye : .: .................................... . 

İhtiyat Akçesi : 
Ad! ve fevkalide 
Hususi 

J" edavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyeıi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilbeten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : .................. .. 

Növiz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di ğer dövizler ve alacaklı klirlng baki
yeleri 

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

LİRA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.153.233,-

141.59 5.330 ,-

19.000.000 ,-

69.000.000,-

5.042,42 
30.613.698,99 

Yek un: 

LlRA 
15.000.000,-

10.217.134,25 

229.595,330,- . 

23.882.339,65 

30.618.741,41 

100.627.203,14 

409.940~7_49._0S 

1 T em~uz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans %3 

ı . 

----~--------------------------------------------------------------------------------~~~~--------~~~~~~~ 

D. Demiryollar1 

Yeni yer kuponları 
~ .. 1>. D. Yolları Umum Müdürlü 
gUtıden : 

rn Yolcu katarlarında izdihamı önle -

1 
ek ve yolculuğun daha müsait şart

~r altında yapılmasını temin etmek 

r aksadiyle 15-6-939 tarihinden itiba
tn A a nkara - Haydarpaşa - Ankara 
raaınd . l " lı.ı a ış ıyen 1 ve 2 No. 1ı Anado-

'U ekspres katarlariyle 3 ve 4 No. lı 
~ rat katarlarındaki birinci ve ikinc·ı 

1n1ı 
tııs e ~rabalarda mevcut yer adedi 
tı.ı P tınde bilet satılması mukarrer -

t, 

l'o~u katarlarla seyahat etmek istfyen 
ıs ı:uıar beher birinci aınıf yer için 
2Q ~ruş ve beher ikinci sınıf yer için 

1\ Utu tediye etmek şartiyle: 
\ı~ ) Ankara - Haydarpaşa arasınaa 
rl tnutekabılen her gtın seyriseter e
rı.c:n 1 ve 2 No. lı Anadolu sürat kata-

f>i<-a) Pazar, salı, çarşamba ve cuma 
'"nle · A ~o rı .. nkara'dan hareket eden 3 

· 1ı surat katarı · 
C) ' t• . Pazar, salı, perşembe ve cumar-

"sı g" 1 'd Un eri Haydarpaşadan hareket 
lç-en 4 No. lı sürat katarı; 
l ın Ankara ve Haydarpaşa mebde 
lt~rları ile Polatlı, Eskişehir, Kara
::_y, Bilecik, Arifiye ve İzmit muta -
·••sıt · ltı' ıstasyonlardan yer kuponu te-
ın edeceklerdir. 

,'l~R KUPONU SATIŞ MAHAL
l LERt VE ZAMANLARI 

- Ankara garı; 
lt A) 3 No. lı katar için katarın hare

et sa t" d .A. a ın en 24 saat evci ve 1 No. h 
Cdnadolu katarı için, katarın hareket 
~teği günün saat 8 inden itibaren 
A. - Haydarpaşa garı; 

/... ) 4 No. lı sürat katarı ile 2. No. 1ı 
at~adolu sürat katarı için hareket sa
ınden 24 saat evvel· 3 • 
ll - Polatlı istasyonu; 

d u katarların Ankara ve Eskişehir
\ nhareketlerinden sonra; 
l> - Eskişehir garı; 

ti!l 0latlı ve Karaköyden hareketle -
den sonra · 

s - iT k'.. . t a.ara oy ıstasyonu; 
tinctslı:işehir ve Bilecikten hareketle -

en sonra · 
~ - Bilecik istasyonu; 

tindskişehir ve Arifiyeden hareketle
en sonra· 

7-A 'f'' · J:ı·ı . rı ıye ıstasyonu; 
de 1 ecık ve İzmitten hareketlerin

n sonra. 
8 - t 1 •• li: zmıt ıstasyonu; 

leri~'Ydarpaşa ve Arifiyeden hareket· 
" den sonra· 
.rer k • 

\' uponları satılabilecektir. 
gid Oltuların aldıkları yer kuponları 
lcr ~tekleri mahallere ve kondüktör
haf arafından toplanıncıya kadar mu 

1 
aza etıneleri lazımdır. 

ları n"ac ,2• No. lı Anadolu sürat katar
y ... 1 a._, bütün birinci ve ikinci sınıf 

·· eri d.r \' n e,rvelden kapatılması zaruri-
lar · b er kuponu almamış olan yolcu-

3 u katarlarla seyahat edemezler. 
aıa:c 4 No. lı katarlarda yer kuponu 
ııan ıyan yolcular bu katarlarda bulu
ltupo serbest arabaya binebilirler, yer 
i!aı e~u almaksızın No. 1ı yerleri iş. 
leri t en Yolcular işgal ettikleri yer-

nu erk etnıeğe mecburdurlar. 
darpa tne..,zu hakkında Ankara ve Hay 
rınd Şa garlarına istihbarat bürola
biJir~ daha mufassal mal\ımat alına-

tJ 
ll'ıat~:~un istirahatini ve herkesçe 

ıntizamın temini için sayın 

Balast mü na kasası 
Devlet Demiryolları Yedinci işletme Müdürlüğünden : : 

A§ağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat ıniktarları yazılı balast 2490 sayılı ka
nuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 26Haziran 1939 tarihinde pazartesi günü saat on birde Afyonkarahisarda yedinci işletme binasın
daki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesi - • 
katarla muvakkat teminat banka mektup veya makbuzlarını ve teklif ınek tuplarını havi zarfları 2490 sayılı ka
nunun 32 ve 33 üncü maddesindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarda yazılı günde saat on
da Afyonkarahisar işletme binasında eksiltme komisyon reisine makbuz m uyabilinde teslim etmiş bulunmaları 
13.zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonka rahisarda işletme yol başmüfettişli-
ğinden alaÖilirler. 12188 

Bir metremika· 
hının muhammen Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Balast ocağının 
bulunduğu yer 

Kilomet- İhale edilecek Müddeti bedeli Tutarı Tutarı 
resi miktar M3. ay kuruş Lira Lira 

Çay - İshaklı arası 
Pınarbaşı - meydan ara
sında bozdağocağı 

Af yon - Balmahmut 

227 

395 - 397 
400 - 401 

16.000 

10.000 
16.000 

10 

10 
10 

125 

120 
120 

20.000 

12.000 
19.200 

1500 

900 
1440 

ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

İcra ve İflôs 6 - 1 inci ve 2 inci artırmalarda i
hale bedeli ihaleyi müteakip verilme

Ankara icra Dairesi Gayrimen• diği takdirde üzerine ihale edilen ta -

halkımızın itsasyon ve katar memur- 1 
larının tavsiyelerine uymalarını ve [ 
tahsis edilip kuponları verilen yerler- 1 
den başka yerlere oturmamalarını ve 
herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda 
dileklerini · istasyon ve katar memur
ları yanında bulunan şikayet defter
lerine yazmalarını ehemiyetle rica e-
derim. (2162) 12187 

kul Satış Memurluğundan : • libin talebi ~zerine ihale tarihinden i-

2 inci derecede olup satılmasına ka- ti~aren kendisine. b.edeli ihaleyi tesli
rar verilen Ankara'nın Doğanbey ma- mı vezne eylemcsı ıçın 7 gün k:ıdar 
hallesi İbadullah sokağında 292 ada ı mehil verilecektir. İşbu müddet zar -

Muhtelif 11mpara taıları almacak parse1 numaraıı ev aşağıdaki şartlar tında ihaıe bedeli yatırılmadığı tak -
dairesinde açık artırma ile satışa !jl • dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 

D. D. Yollan Satın Alma Komisyo
nundan : 

Muhammen bedeli 7088 lira olan 
muhtelif zımpara taşları 28.7.939 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (531,60) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı-

karılmıştır. evel en yüksek teklifte bulunan talibe 

Evsaf ve müştemilatı: teklif veçhile almağa razi olup olma -
. . dığı sorulduktan sonra teklif veçhile 

2 numaralı kapıdan gırildıkte üstü 1m w • • .h 1 açık ze~ini kısmen tahta ve kısmen a aga razı ıse ı a e farkı bu talipten 
şap bir avlu üzerinde solda üstü saç ör tahsil edilmek üzere bu talibe ihale e
tülü tavan ve tabanlı bir oda ve yine dilecektir. 
avlu üzerinde bir kapı ile girilir mut- Teklifi veçhile almağa razi olmaz -
hah şeklinde kullanılan bir aralık ve sa gayri menkul (15) günlük ikinci 
bu aralığa kapı!lı olan bir hela vardır artırmıya çıkarılacaktır. En çok artı-
Avlunun sağındaki kapıdan girildik - . . 
te tavan ve tabanı tahta bir aralık üs- ran talıbe ıhale edilecektir. 
tünde keza tavan ve tabanlı iki oda 7 - Her iki artırmada gayri menkul 
vardır. Avludan portatif adi bir mer - talibine ihale edildikte tapu harcı müş 
divenle çatı kata çıkıldıkta bir sahan - teriye ihale tarihine kadar olan müte-

Seyyar telgraf makl·nesı· alınaca•· lık ve tabanlı ve tavansız bir çatı ara- rakim ve dellaliye resmi satış bedelin-
.. sı oda vardır. Avludan sekiz basamak d ··d k · Al~ d 

d
. 

1 
. . . . b" en o enece tır. <ıka arların gayri 

D. D. yollan Satın Alma Ko- mer ıven eı ınılır tahtezzemın ır 

lacaktır. (2228) 12238 

. d bodrum vardır Ev himiştir üzeri yer- menkul üzerindeki hakları ve hususiy 
mısyonun al' ı · · 

Muhammen bedeli 6142,50 lira olan li adi kiremittir. Elektrik tesisatı le faız ve masrafa dair olan iddiları -
45 adet seyyar telgraf makinesi vardır 58 metre murabbaı sahasında · nın evrakı müsbiteleriyle (20) gün i-
24-7-939 pazartesi günü saat 15.30 da dır. 1750 lira kıymet takdir edilmiş - çinde dairemize bildirmeleri lazım -
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare tir. dır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli 
binasında satın alınacktır. ·1 b" Satış şartları: ı e sa ıt olmadıkça satış bedelinin pay 

Bu işe girmek istiyenlerin (460,69) liralık muvakkat teminat ile kanunun 1 - İşbu gayrimenkulun 106 hisse - taşmasından hariç tutulacaklardır. 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini de 76 hissesi Eml~k ve Eytam banka- 8 - Artırmaya iştirak edecekler 1. 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon sına 468 lira 22 kuruş borçtan dolayı 7. 939 tarihinden itibaren 39/ 38 numa
reisliğine vermeleri lazımdır. birinci derece ipotek olup satış neti- ralı dairemizde yerinde her kese açık 
Şartnameler parasız olarak Anka - cesinde işbu borç müşteriye devredile- bulunan şartnamesini okuyabilirler. 

rada malzeme dairesinden, Haydarpa - cek bakiyesi peşin olarak verilecek - 2192 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da· tir: 
ğıtılacaktır. (2142) 12134 2 - Satış 17. 7. 939 tarihine müsa -

Eksiltme günü tebdili 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

misyonundan : 
27.6.1939 tarihinde saat 11 de eksilt

mesi ilan edilmiş olan 8 adet muhtelif 
cins vinç vagonu eksiltmesi idarece 
görülen lüzum üzerine 20 temmuz 939 
perşembe günü saat 15 e tehir edil -

dif pazartesi günü saat 10 - 12 ye ka -
dar icra dairesi gayrimenkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

3 - Talipler takdir edilmiş olan yu
karıdaki muhammen kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ile kanunen 
teminat olarak kabul edilen hazine tah 
villeri getirilecektir. 

miştir. (2273) 12278 
4 - Satış günü artırma bedeli tak -

Zayi - 1933 senesinde 53 numara dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk-
ile Ayaş kazası birinci ilk okulunun tan ve 3 defa nidadan sonra mezkur 
beşinci sınıfından aldığım şahadetna- günün (12) inci saatinde en çok artı-
memi zayi ettiğimden yenisini alaca- ran talibine ihale olunur. 
ğım cihetle eskisinin hükmü olmadı -
ğı ilan olunur. 5 - İşbu tarihteki artırma teklif e-
Ayaşın Hacı Memi mahallesinden dilen bedeli muhammen kıymetin% 

olup Ankara Ağır ceza mahkemesin- 75 ni bulmadığı takdirde 1. 8. 939 tari
de çalışan Ahmet Tanyeri. 2197 hine müsadif salı günü saat (10 - 12) 

Ankara Dördündı icra Memur
luğundan : 

Emlak ve eytam bankasına 462 li -

ra 86 kuruş borçlu İstanbul evkaf 
müdüriyeti tahakkuk ve tahsil me
muru Nafiz nezdinde Naile'ye tebliğ 

edilmek üzere 13. 4. 939 tarihinde gön 
derilen ödeme emri borçlunun bulu~ 
namdığı meşruhatiyle iade edilmiş 

olmakla icra ve iflas kanununun 143 
ve ümteakip maddeleri mucibince m.
nen tebliğat yapılmasına karar veril
miş olduğundan işbu ilanın neşri ta -
rihinden itibaren 15 gün zarfında be
yanda bulunmadığı takdirde icra ve 
iflas kanununun 337 inci maddesi mu
cibince muamele yapılacağı ilanen 
tebliğ olunur. (2341) 12296 

Orta okulu bitiren 
Gedikli gençlerden 

Tayyareci ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 - Genelkurmay Başkanlığının tensipleriyle Türkkuşu 
Genel Direktörlüğünün emri altında bu yıl açılacak 
(Hava Gedikli Hazırlama yuvası) na Orta Okul mezunları 
alınacaktır. 

2 - Ha va Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen
lerde aranacak belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası türk ve türk soyundan 
olmak. 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C • Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - iyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını tesbit eden 

vazıh adresli vesika göstermek. . 
F - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasını ve Hava Okulla -

rrnı bitirdikten sonra Hava Birliklerinde 12 yıl Ha • 
va Gedikli Erbaş olarak vazife görmeği teahhüt et
mek (Bu teahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına gel
d ikten ve Hava Sağlık Hey'etince yapılacak kat'i mu· 
ayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşun
ca ödenmek suretiyle yapılacaktır.) 

3 ...:... Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra ahnacak 
ayhk ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğer esas ve 
şartlar hakkında daha Fazla malumat almak istiyenler Or
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Başkanlıklarrna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şu
belerine ~önderilen matbu hrosürleri görebilirler. -

4· - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 
Lazım gelen ,artları haiz olduğu görülen gençler Temmuz 
ayı içinde Ankarad;\ Türkkuşuna sevkedileceklerdir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen 
Orta Okul mezunları kayded1lmek üzere Türk Hava Ku • 
rumu şubelerine. Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğü-
ne miiracal'lt p,.l;lmPlicHr. 1977 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Cinsi 

Ekmek 
Et (koyun) 
Sade yağ 
Zeytin yağ 
Çay 
Beyaz peynir 
Kesme şeker 
T oz şeker 
P irinç 
Un 
Kuru fasulye 
Nohut 
Tuz 
Kuru soğan 
Makarna 
Patates 
Salça 
Sabun 
Ceviz içi 
Nişasta 

Şehriye 

Zeytin 
Sirke 
Sarımsak 

Kuru üzüm 
Kuş ilzümü 
Fıstık 

Aşurelik buğday 

İrmik 
Kuru kaysı 
Yumurta 
Yoğurt 

Süt 
Kaysı reçeli 
Tere yağ 
1spanak 
Havuç 

(adet) 

Salamura yaprak 
Ayva 
Prasa 
Lahna 
Elma 
Kaşar peyniri 
Kabak 

En az 

45000 
25000 
4500 
1500 

40 
1300 
1250 
4500 
6500 
4000 
3000 
350 

J.000 \ 
4000 
300 

5000 
300 

1000 
200 

75 
75 

450 
750 
100 
300 

75 
35 

150 
125 
150 

55000 
2750 
1500 
400 
250 

3000 
350 
500 
500 

1750 
1200 
1000 

75 
3500 

Maydanoz 
Bakla 

(demet) 3800 
1600 

Taze fasulye 
Limon (adet) 

3000 
8500 

500 Semiz otu 
Kara ciğer 
Taze kaysı 
Domates 

(adet) 2250 

Taze bamya 
Dolmalık biber 

400 
2000 
300 
750 

3250 
250 
250 
500 

Patlıcan 

Taze vişne 
Taze erik 
Karnabahar 
Marul 
Portakal 

(adet) 3000 
(adet) 2500 

En çok 

50000 
30000 
5000 
1750 

45 
1500 
1500 
5000 
7000 
4500 
4000 
400 

1500 
4500 
400 

6000 
350 

1250 
250 
100 
100 
500 

1000 
125 
500 
100 
50 

200 
150 
200 

60000 
3000 
2000 
500 
300 

3500 
500 
600 
750 

2000 
1500 
1250 

100 
4000 
4000 
2000 
3500 

10000 
750 

2500 
500 

2500 
350 

1000 
3500 
350 
350 
700 

4000 
3000 

Fiyatı 

10,25 
40 

100 
60 

370 
45 
32 
28 
26 
9,75 

16 
15 
7 
1 

30 
7 

30 
40 
65 
30 
30 
40 
12 
20 
30 
35 

110 
ıs 

25 
55 
1,50 

20 
17,5 
40 

150 
11 
7 

20 
13 
7 
7 

25 
80 
10 

2 
12 
15 
4 

10 
17,5 
30 
13 
25 
16 
20 
22 
13 
17 
7,5 
6 

Tutarı 

L. K. 
Muvakkat teminat 

L. K. 

5125 
12000 

5000 
1050 
166 50 
675 
480 

1400 
1820 

438 75 
640 
60 

105 
315 
120 
420 
105 
500 
162 50 
30 
30 

200 
120 
25 

150 
35 
55 
30 
37 

110 
900 
600 
350 
200 
450 
385 
35 

120 
97 50 

140 
105 
312 50 
80 

400 
80 

240 
525 
400 

75 
437 · 50 
150 
325 
87 50 

140 
700 
55 
45 50 

119 
300 
180 

384 38 
900 
375 

78 75 
l2 49 
50 63 
36 

105 
135 50 

32 91 
48 
4 50 
7 88 

23 63 
9 

31 50 
7 88 

37 50 
12 19 
2 25 
2 25 

15 
9 
1 88 

11 25 
2 63 
4 13 
2 25 
2 81 
8 25 

67 50 
45 

26 25 
15 
33 75 
28 88 

2 63 
9 
7 31 

10 50 
7 88 

23 44 
6 

30 
6 

18 
39 38 
30 

5 6~ 

32 81 
11 25 
24 38 

6 56 
12 
52 50 
4 13 
3 41 
8 93 

37 50 
13 50 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 940 nihayetine kadar alınacak olan 

ve yukarda isimleri hizalarında miktar ve fiyatlariyle tutarları ve muvak -
kat teminatları yazılı bulunan erzak 15 gün müddetle açık eksiltmeye \'C 

koyun eti ile Ekmek kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. İstekli
lerin 19-6-939 pazartesi günü saat 11 de Fakülteye mi.irncaatları. 

(2133) 1210/ 



RUSusl 
BANYO 

APARATt 

Ankara beynelmilel sergide altın madalya kazanan 

lsviçrede Vebbolite A. G. nm 

KİRE( TASFİYE CİHAZLARI 
ve 

Şüpheli suları tasfiye eden cihazlar 
Seyahat için ve banyoya tatbik edilen 

VEBOLID 
( C. B. MODELLERİN i ) 

-~ --

12 liraya piyasaya arzetmiştir. Beş sene garanti 
Türkiye Şarkıkarib sahibi imtiyazı: VEBQLİ O Ltd. Ş. 

MERKEZi: İstanbul, Galata, Billur sokak No. 7-9, Posta kutusu 1094, Tel. 44507 

ŞUBELERi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 2681 

İzmir, Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365 
Telgraf adresi: Her yerde "VEBOLJD,, 

Saatta 50,000 litreye kadar tasfiye kudretinde cihaz ve tesisat. 

Taksitle satış yapılır. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. Taklid lerinden sakınınız. 

Satılık ev ve arsalar 
Ankara Defterdarlığından : Muhammen 

bedel Teminat 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada 

Parsel 
No. 

Kapı 

No. M2. Lira K. Lira K. 
Müştemilatı 

adt.. 
-- - -- --.,...-

Misakı Milli Hanardı Ahşap ev 167 32 
7 

22 
67 

53 750 00 56 25 (3) oda sofa bir mutbah 
(4) oda 1 kiler mutbah 
(2 odunluk ve kömürlük 

.. .. .. 168 130 1500 00 112 50 

Koyun pazarı dellal yokuşu 
Necati bey Ali kabulu 
Misakı Milli Tahrirciler 

.. Topçular 
lstiklal Sıvas .. .. 

Arsa 

" 
" .. 
" .. 

271 
685 
167 
175 
190 

" 
ff " tt ,, 

9 
1 
1 

17 
28' 
24 
23 

4 92 
645 
82 
92 

191 
3,75 

24-25 

368 00 27 
2580 00 . 193 

123 00 
238 00 
382 00 

7 50 
48 00 

9 
17 
28 
00 

3 

60 
50 

23 
85 
65 
57 
60 

t - Yukarda evsafı ve muhammen bedeli yazılı gayri menkullerin mü! ki yeti ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 15-6-939 tarihinde saat 14 de Ankara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
S - İhale bedeli nakden ve pe~inen tediye edilecektir. İkinci tertip müb3dil bonosu kabul edilebilir. 
4 - Şartnameyi gö ek ve izahat almak isti yenler defterdarlık Milli Emliik Müdürlüğüne müracaat ede· 

bilirler. 
5 - İsteklilerin iha 

geçen günde komisyo 
gününden evvel defterdarlık veznesine yatıracakları teminat makbuzu mukabilinde adı 
müracaatları. (2004) 12014 

...1111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt-

= = 
~ Mem rlar ooperatif ir etinin ~ - -

Hamamönünde 91 No. da 
---------

-------- -
Sahş Şubesi açıldı. 

-------
--------.,., ...................................................................................................................... ,,,. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
2 da tilo alınacak --------

-------- -- -- ------ Etibank Genel Direktörlüğünden: ------ --=: İngilizce, F rans zı:a, Almanca lisanlarından ikisine va- -
kıf iki bayan dakt lo alınacaktır. İsteklilerin Ankara' da := 

=: Genel Sekreterliğ fstanbul' da Galata Voyvoda caddesin· ~ = de Güvenhandaki E ibank İstanbul bürosuna müracaatları -
== ilin olunur. 2147 --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ticaret Vekaleti iç T caret U- rince Andre Marie • Louis'yi vekil ta 
mum Müdürlüğünden yin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen 

1
• k vesaiki vermiştir. 

30 ikinci teşrin 1330 ta ı anun . k'k d'I 
hu .. ku·· ı · t f"k T '" 'd Keyfıyet tet ı e ı erek kanuni m erme ev ı an u ı ye e ça - .. .. . 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasından : 
Bay İbrahim adına yazılı 15017 

numaralı bir adet D sınıfından birlik 
bankamız hisse senedi kaybedilmiş 

olduğundan artık hükmü kalmadığı 
ve sahibine başka numaralı yeni se-
net verileceği bildirilir. 2198 

Salıhk otomobil 
Gayet iyi bir vaziyette "Hud

son" markalı 1936 modeli kapa
lı, 5 kişilik bir otomobil satılık -
trr. 

Müracaat: İstanbul - Galata 
Posta kutusu 1006 

2196 lışmasına izin verilen ecn i şirketle- hükümlere uygun gorulmuş olmakla 
rinden Reji Jeneral dö ş len dö fer ilan olunur. --------------

E. Trava Püplik şirketi } defa mü - 2. kuruşluk damga pulu üze- Kiralık ev 
racaatla Türkiye umumi" ilinin ha. rinde (7 haziran 1939 tarih 
iz olduğu salahiyetleri k .ınmak ü •

1 

ve imza okunamadı. 
zere zamimeten İzmir'de Llkim Lep- 2191 

Dünya sergil r nde daima birinci gelen ve bütün 
dinley 1erinin takdirlerini kazanan 

u N KT RADYOLARININ 
Gümrük tarifesi e yapılan tenzilat üzerine yeni fiyatlarını 

s ın müşterilerine arzeder. 
6 la 
6 
7 
8 
9 

11 

118 lira 

125 " 
160 " 
200 ,, 
280 ,, 

otomatik 315 ,, 
teşkilatlı 

Yeni mallarımız ve 

ı Bı dolaplarımız da gelmiştir. 
ı......... • ......................................... } 
: .................................................... .. 
KAZIM·RüŞTÜ 

Adliye sarayı yanında Gencağa apartmanı ikinci kat No: 6 Tl: 2208 

Havuzbaşında, Atatürk bulvarında 

7 numaralı ev: 17 oda, bir veranda, 6 
banyo, 3 mutfak, kalorifer ve ayrıca 
sıcak su. Dahili telefon. Büyük salon
lar ve hol parke. Bütün, iki veya üç 
kısım olarak kiralıktır. Resmi daire
ler ve büyük müesseseler için bilhas
sa elverişlidir. Tel: 2749 a müracaat. 

2113 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6416 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşled Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baııunevi ANKARA 

~=======~=::======~ 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
§ YAZI M KİNELERİNİZİ~ 
= -: Daktilo kursu tamir bürosuna : -: yaptırınız. Memurlar Koopera - : 
: ti fi üstünde Tel: 3714 1972 : 

"tlıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Yeni kazanç bordrolar1 

Her ay maliye tahsil şubelerine ve -
rilmekte olan müstahdeminin yeni ka
zanç bordroları Basımevimizde tabedi
lip satılmaktadır. İsteyenlerin Sanayi 
caddesinde Alaeddin Kıral Basımevi -
ne müracaatları. Telefon: 3090 

,, 2171 

Dr. Asaf Koryak 

Telsiz Perforatör bandı alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 

1 - Teahhüdün ademi ifasından 
dolayı 5.000 adet telsiz perforatör 
bandı yeniden açık eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - Muhammen bedel 1500 lira, mu
vakkat teminat 112,5 liradır. 

3 - Eksiltme 2.8.1939 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 16 da An • 
kara'da P. T. T. umumi müdürlüğü 
binasındaki satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. levazım ve fstanbul'da Kınaciyan 
hanında P. T. T. levazım ayniyat şu
besi müdürlüklerinden parasız veri • 
lir. (2266) 227& 

.................... 
Müjde 

EGE OTELİ 
Sait Gemalmaz idaresinde mü -
kemmel konforlu olarak açıldı. 
Müdafaai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli karşısında 2190 

111111 MİMARLARIN, 
111111 

MOTEAHHİTLERlN 
ve MÜHENDİSLERİN 

NAZARI DİKKATİ1'E: 
İstanbul Mühendis Mektebi Labo
ratuvarı tarafından tahlil edilen 

"LA FAR G E" 

"SİMENFONDÜ" 
ÇİMENTOSU, 

Silihtar Elektrik Fabrikasının 

tevsi işlerinde kullanılmış ve İs
tanbul Elektrik işleri umumi 
Müdürlüğünce mazharı takdir 
olmutşur. 

"L A F A R G E" 
"Simenfondü" Çimentosu 

Fabrikadan Kurşunlu çuvallarda 
satılır. Yegane Depoziteri: 

Galata Mahmudiye Cad 65 No. 
TRICON VIEILLOT et 

MANDEGOUT 
Ticarethanesidir. Telefon: 41532 

7217 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELERİ 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul· 
maz. Yedek aksamı daima mev· 

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

SATIŞ YERLERi: 

Ankara M. Nedim 
• 

lrengün 
Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzurum 
Polatlı 

Yusuf Esendemir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Said Akman 
Mustafa oğlu M. Şakir Ozşeker 
Neş' et Solakoğlu 
Süleyman Uzgeneci 

Haymana kaplıcaları 
Kaplıca mevsimi başladı senelerdenberi size ıstırap veren müı

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok eınra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktii" 
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler• 
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları J1le" 

deni ihtiyaçları karşıhyacak tarzda yeni baştan sıcak ve soğuk sıJ 
teşkilatiyle umumi havuzlar ve duş tertibatlı hususi banyolar şek• 
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuştur. BanY0 

mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külfe• 
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Hayınarıll 
şifa yurduna koşunuz. Anakra • Haymana doğru posta ve otobii5• 

leri vardır. HAYMANA BELEDIYES~ 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Askeri okullara ~ = ~ 

§ talebe almıyor ~ 
~ 

_ 1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- ~ 
- lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, ~ 
= Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli ~ 
_ Erbaş Hazırlama Orta okulunun I. II. III. sınıflarına talebe alına- ~ 
;;: caktır. ~ =: 2 - Kabul şartları Askerlik şubeJeriJe birinci maddede yazılı o- ~ 
=: kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze· ~ 

re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları Ja~ımdır. ~ = 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz örl:ünde bulundur· ~ = malıdırlar. ~ 
a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- ~ 

_ dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. ~ = Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağns· ~ = tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. ~ 
- Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve ~ = San'at Lisesi 1. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar ~ 
: devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve ~ 
=: kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. ~ 

--

- b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta ~ - ~ = okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. s:; 
= c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za- ~ 
_ manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As· ~ = kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini ~ 
_ takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun ~ 
=: bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. ~ 

Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·E::; = kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna E::; 
=: alınmaları esas olduğundan bu suretle mürucaat edilmesi lazımdır. ~ 
=: d) isteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun E::; = bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. s=:; 
=: Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik s:; = şubelerince tahkik oluı . .tcaktır. ~ 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia E::; 
;;iot"! 

- edemez. :::=; 
- Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi· s:; 
:= rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar ~ 
§ maaş da verilir. ~ 

S - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler ~ 
:= müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek ~ 

mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gön· s=:; = derilir. (1813) 11808 ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

--

YEN/ SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE HA L K BUGÜN BU GECE 

Fransızca sözlü büyük komedi 

İN·ATÇI 

ARKADAŞLAR 
Baş Rolde: Victor Mc. Laglen 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BU GECE Aşk - N~ş'e - Musiki 
Aşk - heyecan ve macera şaheseri 

DENİZ ve KADIN MACARİSTAN 
Baş Rolde: Dorothy Lamour 

Gündüz 14,30 - 16,30 - 18.30 da 
iki film birden 

1 - Elmas Hırsızları 
2 - Maskeli Haydutlara karşı .................................................... 

12,15 de Halk Matinesi 
KIRIK HA YATLAR 

GECELERİ 
Canlandıran: Paula Weseley 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

~~==========================================:;:::===================~), 


