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Bugün gazetemiz 

AC>IMI% ANCIMl'ZCIR. 16 sayla 

Barem İçin hararetli müzakereler 
rr=================================~ Büyük Millet Meclisinde 

• a ya 
• e 

Millt Şef'_imiz B. Gafenko'yu yemeğe 
alakoydular ve yemek samimi 

bir hava içinde 1_5 e kadar devam etti 
.,, ..................................... ,\. 

B. Gaf enko'nun ve hariciye 
•ekilimizin Ulus' a beyanatlan 

Yalova, 14 (Hususi surette gönderdiğimiz muhabirimizden) 
- Üç gündenberi Ankara'da bulunmakta olan dost ve müttefik 
Romanya Hariciye Nazırı Ekselans Gafenko bu sabah saat 8 de 
hususi bir trenle refakatinde Madam Gaf enko, Hariciye Vekili • 
tniz B. Şükrü Saracoğlu ve refikası, Romanya'nrn Ankara Büyük 
Elçisi B. Stoiko, Bükreş Büyük Elçimiz B. Hamdullah Suphi ve 
refikası, mihmandarları Hariciye Vekaletinden B. Fikret, Ro
nıanya Matbuat Umum Müdürü B. Drago, yedi Romen gazetecisi 
"e diğer alakalılar olduğu halde Pendik istuyonuna geldi. 

Hatay 
l 

Aziz misafirimiz ve yanındakiler is
tasyonda vali namına İstanbul Emni • 
yet direktörü B. Sadrettin Aka, Kar • 
tal kaymakamı ve Pendik belediye re
isi tarafından karşılandılar. Bir polis 
müfrezemiz ihtiram resmini ifa etmek 
UL.\..J.~ IDl.a.-::ııJVU\lQ 7"-' alı.uı:~ 1..rulu.u.\.lıv ... -

du. Romanya hariciye nazırı istasyon • 
J\. Şükrü ESMER meydanını dolduran kalabalık halk 

P • . .. .. . kütlesinin çoşkun tezahürleri arasın • 
ti artı grupunun eve~kı gu~ku ıç· da vagondan inmiş ve polis müfreze • 
llıa.ında sayın Ba§vekıl Refik Say- mizi teftiş etmiştir. Buradan hep bir • 

daın H ' ·ı .h k • atay ın ana vatana 1 ta a 1" likte yaya olarak Pendik vapur iske • 
11.1 tesbit edecek olan müzakerele· lesine gidilmiştir. Yolda caddenin her 
~n neticelendiğini ve birkaç gün (S 10 f d ) 
ırj d . . . onu uncu say a a 

:r n e anlaşmanın mechse getırıle • 
~eğini müjdeledi. Hatay'm mukad
f' eratı üzerinde bir müddettenberi 

938 yıhnda 
devlet lahsilall 

256.647.178 lira 

ransa ile aramızda görüşmeler ya
l>ıltnakta olduğu malômda. Ve bu 
~Öri.işınelerin müsbet bir neticeye 
•~tiran etmeksizin uzayıp gitmesi, 
!1.trk halkı için bir üzüntü mevzuu 
•di. Hiç şüphe etmiyoruz ki fransız 
~~ileti de bu yüzden aynı üzüntü • 
l'\l duymuştur. Binaenaleyh Fran-
112 • Türk görüşmelerinin neticelen-
lttesi her iki memlekette ve Fransa Maliye vekaleti 1938 yılının 12 ay -
ile Tu··rk· , d ti '-l b wı I lık devlet tahsilatını tesbit etmiştir. 

ıye ye os Ut1; a ag ı o an . 
ltternlek ti d · 1 k 1 1938 yılının 12 incı ayı olan mayıs ayı e er e sevınç e artı ana- . . . A 

C:ıtktır. ıçınde 21.337 .999 lira tahsılat olmuş • 
Hat ·· • d k' b 1 tur. Nisan ayında 235.409.179 lira olan . ay uzerın e ı u an aşma, . A • 

l'l"-1• d b · d d b. devlet tahsılatı bu suretle 938 malı 
• •u sene en erı evam e en ır . 

RESMf 
TEBLiG 
Ankara, 14 a.a. - Resmi 

tebliğ: 

Resmi bir ziyarette bulun
mak üz.ere 11 haziranda An. 
kara'ya gelen Romanya Hari
ciye Naz.arı 8. Gafenko, türk 
hükümet merkez.indeki ikame
ti esnasında, Başvekil 8. Dr. 
Relik Saydam ve Hariciye Ve
kili B. Şükrü Saraçoğlu ile mü
teaddit görÜ§melerde bulun
mu§tur. 

Sayfiyede bulunan Rei.i
cümhur 8. Galenko'yu 14 ha-
.. :. - · , .. ...;1.:.J. Y alo111ı' do ka· 
bul etmi§tir. 

Bu resmi ziyaret, türk ve ro
men milletleri arasında emvcut 
sadık ve derin dostluğu ve iki 
milleti biribirine bağlıyan rabı
taların bütün tecrübelere mü
tehammil sağlamlığını bir kere 
daha bütün kıymetiyle tebarüz 
ettirmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili B. 
Saraçoğlu ile Balkan antantı 
konseyinin bu seneki reisi olan 
romen misafiri arasındaki iti-
matlı görüşmeler, iki nazıra, 

Balkan antantının birliğine, 
istiklaline ve sulh siyasetine 
rr.ii.şterek bağlılıklarını bir ke· 
re daha müşahede imkanını 

vermiştir. 

iki nazır bu antantta, kom· 
şu milletler arasında Balkan· 
lar nizamına elzem ve Avrupa 
sulhuna gittikçe daha ziyade 
lüzumlu bulunan bir kardef 
birliği ve tesanütlü hareket a
leti vasfını görmektedir. 

• 

ltt~eleyi nihayet hak ve adalet yılı sonunda 256.647.178 lırayı bulmu~ 
:.rensipleri dahilinde hal ve tas• tur. "•11111111111111111111111111111ıa11n••'"' 
'Ye etmektedir. 

d l'ürk • Fransız münasebetlerin • 
be !eni ve mesut bir safha açan bu 
.etı~eye ,·arnıak için Hatay mesele· 
V birçok merhalelerclen geçmiştir. 
itl• hatırladığımıza göre, bugünkü 
l' 1 a.f Hatay Üzerinde Fransa ile 
k a.P.hğımız beşinci ve şüphesiz artık 
atı ve nihai anla§madır • 

., Bunların birincisi, Fransa ile a
l~llıız?~ki hudut çizilirken yapılan 
i ~l Jtılafıdır. Hatay'ın tabi olaca-
1 

1 
l.lsusi idareyi tayin eden bu an • 

.,a•~a.dan sonra 1925 senesinde Sa
lt~l~le Dr. Aras arasında ikinci bir 
fıı ~narne imzalanmıştı. 1925 itila
hit at~y'ın 1921 mukavelesiyle tes
t:' edılen vaziyetini deği§tİrmedi. 

ra.ns ·ı \>el a ı e Suriye arasındaki muka • 
:ta.~ 1936 mukavelesi imzalanmcı
te ~·adar vaziyet 1921 itilafiyle 

8 ;t edilen şekilde devam etti. 
193 ransa mandayı kaldırmak için 
Rı 6 senesinde Suriye ile imzaladı . 
<la mukaveleden sonradır ki Hatay 

vası b.'t·· .. l h 
Ötı l ' u un şumu ve e emiyetiyle 
hr>PI ana geçmiştir. 1936 anlaşması 
1-f at~ u:lten, 1921 senesindenberi, 
aıa_k Y ın nıukadderatiyle yakından 
riı ad~r olan Türkiye'ye haber ve
lia~en;ışti. Bu yeni şartlar içinde 
)'j., ati}' 1~ hakları ve hataylıların hü-

.. e erı IA •• b l 
dığ as a nazarntı ara a ınma-
lleyl ~laşddı. Bu dava nihayet Ce
liaıre ~e 29 nıayıs 1937 tarihinde 
la ~.:Y .•n statüsünü tesbit eden an· 

a ıle n:J•l\yetlenmit gibi görün
( Sonu J üncü say/oda ) 

. 
DEYLI HERALDE GÖRE 

Almanlar Slovakya'yı 
İşğal edecekler! 

Slovakya hududuna asker 
bildiriliyor tahşid edildiği 

Almanya' da alman askerleri ve motörlü kuvetleri Yugoslav naibi 
Prens Pol'un önünde geçit resmi yaparlarken 

[Yazısı 10 uncu sayfada] 

Baremin an<ak üc 
maddesi konuşuldu 

., MÜZAKEREYİ TAFSiLATiYLE NE~REDİYORUZ 

Dün Büyük Millet Meclisinde mebusla -
rrmrzm maaşlar üzerinden kesilen ver

giler hakkrndaki mütalealarına cevap 
veren Maliye Vekilimiz B. Fuad Ağralr 

Adliye Vekilimiz 
dün londra'ya 

hareket elli 
Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 

dün akşamki Anadolu ekspresiyle İn
giltereye gitmek üzere İstanbul'a ha
reket etmiştir. B. Fethi Okyar İskoç
ya'da Saint Andrew's Üniversitesi ta
rafından kendisine verilmiş olan hu
kuk doktorluğu unvanını kabul etmek 
ve buna müteallik merasimde hazır 

bulunmak üzere 1ngiltere'ye gitmek
t•diı:. B . Fethi Okyıır'ın yurdumuzda 
bulunmadığı zamanluda Adliye Ve
kaletine Gümrük ve İnhisarlar Veki
li B. Raif Karadeniz'in vekalet etme
si muhtemeldir. 

Mısır Hariciye Nazırı 
Abdiilf ettah Yahya pa§a 

Mısır Hariciye 
Nazırı Ankara'yı 

ziyaret edecek 
Kahire, 14 a.a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Mısır hariciye nazın Abdülfettah 

Yahya Paşa, Türkiye'yi resmen ziya
ret etmek üzere perşembe günü bura
dan hareket edecek ve ayın 18 inde 
Ankarad'a bulunacaktır. 

Mısır hariciye nazırına devlet u
muru hukukiye heyeti reisi ve hari -
ciye hukuk müşaviri Abdelhamit Be
devi Paşa, hariciye nezareti katibi u· 

mumisi Mehmet Abdelhalek Haso • 
na Bey ile hariciye memurlarından 

Hüseyin Aziz Bey refakat eylemekte
dir. 

Nazır Solya'ya da ağrıyacak 

Sofya, 14 a.a. - İyi haber alan 

mahfillerde söylendiğine göre Mısır 

hariciye nazırı yakında Balkanlara 

yapacağı seyahat esnasında birkaç 

gıtin Sofya'da kalacaktır . 

BÜTÇE ENCÜMENi 

Bütçe Encümeni bugün saat 
15 te toplanacaktır. 

Bazı mebuslar maaşlarda esas 
herkesin 
olmahdır 

eline geçen miktar 
ileri sürdüler fikrini 

Barem müzakereleri eanasında söz alan mebuslarımızclan 
8. Mümtaz Ôkmen, B. Kemal Ünal, B. Relik ince 

[Yazısı ve tafsilatı 6 ıncı ve 7 inci sayfalarımızdadır] 

Fransa ile iki aır1 vesika 
imzalanacak 

1· - Hatay meselesi onfaşmasr 

2-Şarkl Akdenizde mütekabil 
bir yardım beyannamesi 

Paris, 14 a.a. - Hariciye Nazll'ı Bonne ile Suat Davaz, dün 
Sancak davasının başlıca ihtilaflı meselelerini görü~müşlerdir. 
Tam bir itilafa varılmasını müteakip iki ayrı vesika imza edi
lecektir. Bunlardan biri Ankara'da Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu ile Fransa'nın Ankara Sefiri arasında İskenderun 
Sancağı hakkında bir itilaf, diğeri Paris'te Bonne ile Suat Da
vaz arasında şarki Akdeniz' de müşterek bir mütekabil yar
dım beyannamesidir. 

1 

........................................................................................................ 1 
Türk k.uşu filosu Bursa'da 

Tiirkkuıu tayyarecilerinin paraşütle atlayış/an 
[Yazısı ve tafsilatı 10 uncu sayfadadır] 



-!-

Günün i~inden 

Anketlere dair 
Bizde gazetenin bir kısım yazılarını okurlara yazdırmak ve gene o-

kurlara okutmak şeklini alan anketçilik aldı, yürüdü. 
Bir gazetenin muharrirleri kadar, okurlarının da fikir ve rnütaleaları

na bir intişar zemini olması lazım geldiğine biz de inananlardanız. Hatta 
biiyük bir demokrasi memleketi olan Amerika'da bir takım büyük ga -
zete ve mecmualar, bir takım meselelerde umumi efkarın düşüncesini 
öğrenmek için memleket ölçüsünde büyük anketler açar, sade anket a
çar değil, balotaj yaparlar. Fakat bunların mevzulariyle bizim anketçile
rin anket mevzuları arasında dağlar kadar fark bulunduğunu görürsü -
nüz. 

Mesela Amerika' da muayyen fasılalarla umumi efkara şu sual sorul· 
muıtur: • 

- Bir Avrupa harbi olursa Amerika, bitaraflrk kanunundan ayrılıp 
demokratlar cephesinde yer almalı mıdır ~ 

Amerika vatandaşları, ilk önce bu suale menfi, daha sonra mütered -
did, daha sonra da müsbet cevaplar verdiler. Kanaatlardaki bu değişme
ye Avrupa'daki hadiselerin st.'..>ebiyet verdiği aşikar olduğu gibi bunu 
incelemek de bizim mevzuumuzun dışındadır. 

Bizdeki anketçiler ise arada sırada muayyen bir zümreye sorulması 
J;. zıın gelen sualı ulu orta meydana atmak garabetine düşüyorlar: T u -
tulmuı ve kabul edilmiş büyük unvanları değiştirmek meselesinin bir 
va>:>ur yolculuğunda rastgele vatandaşa sorulabileceği fikrfode misiniz~ 

Geçen gün de Ebedi Şef Atatürk'ün Anıt-Kabrine yazılacak kitabe -
nin, ne şekilde olması lazım geldiğini soran bir ankete gelen cevaplardan 
bir kısmını okudum. Bir kısmı ifade, vezin ve kafiye hatalariyle dolu o . 
lan bu manzum ve mensur cevaplar arasında bir tanesi büyük kurtan -
cıyı 1924 senesinde Sarnsun'a çıkarıyor ve onun bir tek başarı tarihi o -
larak 9 eylülü gösteriyordu. 

Rir takım okurların gazete ve mecmualarda kendi yazı ve imzalarını 
f?Örmek arzusiyle yandıklanru biliriz. Nihayet, her hanın bir vatandaş 
doğru veya yanlış bir yazıyı yazıp bir gazeteye gönden.'~ilir. 

Atatürk'ün kabrine kitabe olacak satırların en salahiyetli kalemlere 
yazdınlması lüzumunu bir tarafa bırakınız, içinde bu kadar göze çarpar 
bir yanlış bulunan bir yazıyı da, hiç olmazsa, sepete atmak bir gazeteci
nin vazifeleri arasında değil midir~ N. ART AM 

İstanbul Üniversitesinden 50 talebe 

Geniş bir Avrupa 
seyahatine çıkıyorlar 

Talebelerimiz jeolojik tetkiklerde buluna,aklar 
İstanbul, 14 (Telefon} ) - İstan- ,--~-------------

bul universitesi jeoloJi ta lebeleri için 1 
şımdiye kadar yapılmaµu güzel bir 
seyahat hazırlanmıştır. l:enevre üni
versitesiyle İstanbul ün versitesi a
rasında muhtelif vesile! rle teessüs 
eden dostlu~un yeni bir t zahürü o
larak Cenevre üniversites gençleri· 
mizi İsviçre'ye Alp dağl n na davet 
etmiştir. Türk üniversitt Jı erinin bu 
seyahatini haber alan B ulgaristan, Dün şehrimizde hava 
Romanya ve Macaristan Umveraiteli· 
leri de bir dostluk ve sem ati tezahü· 1 1 • 
ru olarak türk jeologlarını kendi mem gene bu ut u geçtı 
leketlerinde de tetkikle yapmağa n·· h . . d h k b 1 tl · h b. · ü un şe rımız e ava ço u u u 
davet etmış ve er ırı m tehassıs 1 . .. A • • • 

f 
·· 1 · · 1 t b 1 ·· 't t geçmış, ruzgar cenuptan sanıyede ıkı pro esor erını s an u uı ıveraı e a- . . .. k 

1 b 
· · "h d ı - t · t metre kadar hızla esmı§tır. En yukse 

e esının mı ınan ar ıgıı a ayın e · . . . · · ı b 
1 

.. · -
1 

• • 1 · · ıaı 30 derece kaydedılmıştır. Yurtta 
mı~tır. stan u unıversı esı 1eo OJı . .. . 
tal b 

· d k k · · . hava Trakya, Kocaelı, Ege bolgelerı 
e esın en otuzu er e ve yırmısı . . 

k 1 k 
.. 

11
. 

1 
i ·· ıle orta Anadolunun şımal kısımla-

ız o ma w:ere e ı ta e e en mu-
rekk b

. b 
1 

d · 1 J·ı· rında kapalı, doğu Anadoluda çok ep ır grup aş arın a Jeo o • . _ 
Prof - ı · d B H · N f" p bulutlu, yer yer yagışlı dıger yerler -esor erın en . amı a ız a- . . . 
mı·r b ı d ~ h ld. b .. .. de umumıyetle bulutlu geçmıştır. 24 u un ugu a e u paz ır gunu . . • . 
otokarı" 1 · , h k d k saat ıçınde dogu Anadoluda ıse me-v-.... svıçre ye are et e ece · .• -
lerdir. zıı yagışların metre murabbaına bı· 

Trakya • "f . G 1 ·raktıkları su miktarları Erzurumda 
umumı mu ettı ı cnera . .. ,. 

Kbım Dı'rı"k tat b 1 .1 d. 2, Ardchanda 1 kılogramdır. Ruzgar-an u ı e ırne ara· . . 
sında i"'liyen e bü tik ük" _ lar Karadenız kıyıları, Kocaelı ve Or-

~ n y ve 8 oto A d 1 b"I 1 · d · ld 
karlardan ikisini gençleı mizin bu t~ n~. o u o ge erın e şı~ en, 
seyahatine tahsis etmi§tir. dığcr bolgelerde cednuphtan

1 
sanıre?e 

G 
1 · · b 

1 
en çok 7 metre ka ar ız a esmıştır. 

enç erımız u gar je 1 ığlarının . · 
· af· · la k ş k h En yüksek ısılar Balıkesır, Akhısar, 

mıı ırı o ra ıp a oğ ndan ge-
çerek ve Balkan ııilailele i Eski Nazilli ve Siirt'ten 31 olarak kayde-

(~----------------------, 

Kııllay' a aza 
yazma haftası 

19 hazirana kadar 

devam edecek 
Saygı değer yurttaı; 

Kızılay Cemiyeti, insanlık 
ve ıefkat duygularından doğa• 
rak ülkemizde bundan 61 yıl 
Önce kurulmuı bir müessese· 
dir. 

Savaıta yaralı askerlerinıi· 
zin yaralarmı saran, barışta 
da yangın, au bukını, yer aar· 
sıntıııı, kuraklık, açlık, bulaıık 
hastalık gibi insanların baıla• 
rına gelmekte olan felaketler· 
de yardıma koıan Kızılaydır. 

Yurttaılarnnızın ve bütün 
dünya uluslarının sevgisini ka· 
zanmıı olan Kızday Cemiyeti, 
cümhuriyetimizin kurulduğu 
29 ilkteırin 1923 ten 30 nisan 
1939 gününe kadar yukarıda 
sayılı itler yolunda ( 4) milyon 
(978.720) lira harcamıştır. 

Bütün bu yardımlar; göz be
beğimiz olan cüınhuriyet hükü
metimizin cemiyetimize ver• 
miı olduğu bir takım gelir kay
naklariyle aksoy ulusumuzun 
hayır evimize aza olarak ve 
elinden gelen yardımda bulun· 
mak yolu ile yaptığı teberru· 
lar ve hususi idarelerle beledi
yelerin bütçelerinden ayınnr§ 
olduğu paralarla yapılmııtır. 

Felakette kendisinden yar
dun beklediğimiz Kızılayı ya
şatmak için ona aza olmak her 
yurttaıın borcudur. 

Günde en az on para hesa• 
biyle yılda bir lira vererek a
za olmağa bütçeniz elvermezse 
bunun yansını ve hatta dörtte 
birini olsun vererek yardımcı 
aza olmanızı iyilik aeverliği

nizden diler saygılarımızı şu-

narız. 

B. Nurettin Suner 
Milli reassürans 

ikinci müdürü oldu 
Gazetemizin umum müdürü iken 

geçenlerde, eski mesleki olan banka -
cılık ve sigortacılık sahasında bir iş 

almak üzere Ulus'tan istifa eden B. 
Nurettin Suner'in Milli Reassürans 
ikinci müdürltiğilne tayin olunduğunu 
memnuniyetle haber aldık. 

B. Nurettin Suner Türkiye'de ve 
Avrupada bankacılıktaki meleke ve ik 
tidarını ilerletmiş, bulunduğu işlerde 

kendisini daima muhitine ve arkadaş
larına sevdirmişti. Bankacılıktan baş • 
ka fikir ve edebiyat hayatımızla da a· 
lakadar olan B. Suner, mueasescmizin 
başında bulunduğu sıralarda devamli 
mesaisi ve işlerimizle alakası yüzün -
den bizim üzerimizde de çok sempatik 
intibalar bırakmıştır. 

Eski arkadaıımıza gimdiye kadar 
yaptığı işlerde olduğu gibi şimdi Mil
li Reassürans ikinci müdürlüğünde de 
başarılar dileriz. 

Tevzii arazi lalimatnamasinde 
yapllan değiıiklik 

İcra vekilleri heyeti tevzii arazi ta
limatnamesinin bir, yedi ve on dör· 
düncü maddelerini değiştirmiştir. Ya
pılan değişiklikleri yazıyoruz: 

Gerek devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan veya usulen hazine 
namına tespit ve tescil olunan, gerek
se mahlfüen veya muhtelif kanun ve 
muahedelerle mütegayyip ve firari şa
hıslardan metruken veya sair suretle 
hazineye intikal eden veyahut müba -
dil rumlardan metruk olup 1771 sayı~ 
lı kanun mucibince türk mübadilleri
nin istihkakları bakiyesine karşılık 
tutulan ve umumiyetle şehir ve kasa
baların belediye hudutları haricinde 
kalan topraklar ile çiftlikler; sırasiy· 
le, etrafındaki köylerde veya ayni ka
zaya bağlı diğer köylerde veyahut bu 
kazanın tabi bulunduğu vilayetin sair 
kazalarındaki köylerde toprağa muh -
taç ziraat erbabına ve köylülere, aşa -
ğıdaki esaslar dairesinde tevzi edile • 

Kızılay Cemiyeti Ankara cektir . 

..._,.. ______ m_e_r_k_e._.z_i_h_ey ... e ... t ..... i--~' Muhtaç çiftçilere arazi tevzii için 

Adli tebligat posta 

valilere müracaat edilir. Valilerin, ge
rek vilayet merkez kazasında gerekse 
diğer kazalardaki tevzi işleri için, ten
sip edecekleri bir zatın riyasetinde, 
kaza tapu ve maliye memurlarından 
seçecekleri birer m..cmur ile! vilav .. t zi-

• raat muaUrll veya Kaza zıraat memu· 

İcra vekilleri heyeti, Adliye ve Mü- rundan ve tevzi olunacak toprakların 
nakalat vekaletlerince müştereken ha- sınırında veya yakınında bulunan kö

zırlanan adli evrakın posta ile tebli -
ğinden alınacak peşin ücret tarifeleri
ni kabul etmiştir. Bu tarifeye göre 
tebliğ edilecek evrakın her 20 gram 
ve küsurundan şehirler dahilinde 3 
kuruş adi posta ücreti, 6 kuruş tevdi 
ilmü haberi ücreti, 6 kuruş tevdi ilmü
haberinin taahhüt matku resmi 5 ku -
ru!I tebliğ batına maktuan alınacak 
munzam ücret, tebliğ edilecek evrakın 
her 20 gram ve kiiP,urundan şehirler 
dışı tcbliğat için 6 kuruş, adi posta 
ücreti ve 23 kuruş tutan diğer ücretler 
le resimler. 

Ceza işlerine müzahareti adliyeye 
nail olanlara ait tebliğlerden yukar -
daki ücretlerin üçte biri alınacaktır. 

yün muhtar ve ihtiyar heyetinden teş-
kil edilecek bir tevzi heyeti; tevzii la
zım gelen araziyi ve arazinin iyi, orta 
ve aşağı olmasına göre her dekarının 
kıymetini ve her aileye tevzi nispetini 
tespit eder. Kendilerine arazi verile -
cek kimselerin hane itibariyle isimle· 
rini ve verilmesi lazım gelen dekar 
miktarını ve beher dekarının kıyme • 
tiyle mecmuunun bedelini gösterir i
ki örnek cetvel hazırlanarak on gün 
müddetle, arazinin bulunduğu köyün 
ve icabında kazanın ve batta, vilaye
tin münasip bir yerine asılmak sure • 
tiyle ilan edilecektir. 

Bu cetvellere itiraz etmek istiyen· 
ler bu müddet zarfında şikayetlerini, 
tevzi heyetinde dahil olan köy ihtiyar 
heyetleri vasıtasiyle veya doğruca 

Kendilerine tebliğ edilenlere tes - tevzi heyetine bildirilecek. Tevzi he
lim edilmemesinden dolayı tebliği yetice yapılacak tetkikat sonunda 
çıkaran mahkeme .veya daireye ait yanlışlık veya haksızlık olduğu anla-
olarak geri gönderilecek daveti - şılırsa düzeltilecektir. 
ye varakalariyle kendilerine teb - Bedelleri yirmi senede ve yirmi mü
liğ edilenlerce ait olduğu merci - savi taksitte alınmak üzere tevzi olu
lerden bilahara alınan davetiyeler için nan arazi hazineye ait ise hazine na -
imzalanan ve yine mahkemesine veya mına, ciheti vakfa ait ise vakıf namına 
dairesine adi olarak yollanacak olan ipoteğe bağlanacaktır. Borçlarını bir
makbuzlar da yukarıda yazılı ücretle- den vermek istiyenler namına ferağı 
re dahil bulunmaktadır. kati ve 726 numaralı kanunun 4 üncü 

Önümüzdeki sene yetisen eğitmenlerle 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.........--

Trakya mühim bir davayı hallediyor 

. 
Edirne talebe yurdunda okuyan kız ve erkek talebeler 

Trakya Umumi Müfettişliği Maarif Müıaviri B. Celal Ferdi 
Gökçay birkaç gün evel şehrimize gelmiş ve Trakya maarif işleri 
hakkında Maarif Vekaletiyle temaslar yapmıştır. Eski ve kıymet· 
li maarifçi Celal Ferdi Gökçay dün bir arkadaşımıza Trakya kül
tür vaziyeti hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Bugün Trakya, mektep itibaTiyle liğin himayesinde bir talebe yurdtı 
yurdun en bahtiyar köşelerinden bi 4 kur duk. Yurtta kız ve erkek talebe• 
ridir. Blihassa Traky a'da maarif nu- ]er ayrı ayrı olCumaktadır. Bugün 
rundan, halk yığınlarının, köyün de yurt, 190 talebeye orta tahsile devanı 
istifadesi için tedbirler alınmış ve imkanını vermektedir. Yurda vilayet 
köylerin de mektep ihtiyaçları gide • 4-5 bin lira yardımda bulunmakta ~ 
ı;.i.µnf'.Ji:~ b3.11ıl~mıştıJ:- Ruui,in vı;.tiıı.ı:.n.,.e.- hin ~ .... ıiı, ı..:;+,. ..... ,.,. ru'f•~ ı. ... mı .t.r 
gıtmenıer oırçoK 1<oyıerae çaıışmaK • berrular a temin caılmeKtedir. 
tadırlar. Eğitmen kl!rsu bir devre da
ha mezun verdikten sonra bütün 
Trakya bölgesinde mektepsiz tek köy 
kalmıyacaktır. 

Köy çocuklarına beş sınıflı ilk 
mektep kültürü verebilmek için köy 
birlikleri usulü tatbik ediyoruz. Bu 
birlikler, üç sınıflı mektepleri olan 
köylerin çocuklarına tam ilk tahsil 
verm~k için, biribirine yakın köyler 
arasında beş sınıflı mektebi olan bir 
köyde kuruluyor. Bu suretle civarda
ki köy mekteplerinin üç sınıfını bi· 
tiren köy çocukları sabah akşam ve 
münavebe ile bu merkezlere sevkedi-
Ierek okutuluyorlar. 

Gene köy çocuklarını okutmak 
için köy yatılıları kuruyoruz. Bugün 
Trakya bölgesinde 12 tane köy yatılı 
okulu vardır. Bu mekteplerde köy 
çocukları çok cüzi bir para ile oku
makta ve yatıp kalkmaktadırlar. 

Talebe yurdu 
Edirne'de orta ve ilk okullarda bu

lunan yoksul çocuklarla aile ve mali 
vaziyetleri tahsile devama müsait ol
mıyan talebeler için umumi müfettiş-

maddesi hükümleri dairesinde iskonto 
yapılabilecektir. 

Orta okullar 
Kız akşam sanat okulu geçen yıl 

enstitü haline ifrağ edilmişti. Veka • 
letçe her noksanı ikmal edilen ensti" 
tü bugün modern ve faydalı bir ınii• 
essese halinde çalışmaktadır. Orta 
mektep talebe kadroları kabarmakta 
sınıflara yeniden şubeler ilave olun " 
maktadır. Orta mektebe yeniden se • 
kiz şube, diğer orta okullara ikişer, 
üçer şube ilave olunmaktadır. Kız ve 
erkek muallim mektepleriyle, lisenin 
yanlarında bulunan geniş arsalar is .. 
timlak edilerek mekteplerin babçele -
ri genişletilmiş, ve ziraat tatbikatı 
yapmak imkanları elde edilmiştir. 

Diğer çalışmalar 
Aşıcılık ve fidancılık kursu, kÖY' 

çocukları arasındaki istidatlar için 
açılmıştır. Zeki köy çocukları kurs· 
larda leyli olarak okumakta aşıcılık 
ve fidancılıkta pratik ve fenni ınaIO• 
matla köylere dağıtılmaktadır. Kö)" 
çocukları ayrıca selimiyede fenni 
nalbantlık öğrenmektedirler. 

Emniyet ve jandarmanın 

müşterek çalışmaları 
Zara'yı, Tirtova ve Rusçı k mıntaka- dilmiştir. 
larını tetkik ettikten aoı a Bükreş --------·------------------=:------------------------- ----- --- -----
jeolojisini ve petrollarını Karpat lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eskiden uykusu cüç gelen bu 
kadın, şimdi esneme temrinleri 
sayesinde istediği zaman mıııl mı· 
şıl uyuyabilmekte imiş. 

Emniyet teşkilatı ile jandarmanın 
ve bu teşekküllerle hususi zabıtanın 
merkez vilayetlerde yekdiğeriyle irti
bat, muhabere ve birlikte açlışma tar~ 
larını gösteren nizamname projesı 
son şeklini almıştır. Önümüzdeki giiıı 
lerde proje devlet Şurasına sevkedil~ 
mek üzere Başbakanlığa verileçelı;Ut' 

ı;ilsilelerini gezeceklerdır. oman ya'. 

da Bükreş ünivenıtcsiı n bagka Gazete resimlerine dair! 
Kluj üniversitesi de genç e imizi da

vet etmiştir. Bulgaristan v Roman. 

ya'da talebelerimize mezku memle. 

ketlerin profesörlerinden ı işer pro -
fesor tetkiklerinde refak t edecekler-

dir . 
.oundan sonra Macari t n'a geçi· 

lecek, Hudapeşte üniversıteainin mi -
safiri olarak Macarista ovalan -
nın jeolojik kıymetlen .etkik o • 
lunacaktır .. Burada kafi e nize Ma • 
caristan jeoloji servisi ll"U türü Lu -
kı rehberlik edecektir. acaristan • 
dan sonra Viyana, Salzbı ve şarki 
ı n dağlarında tetkikler y pılacak ve 
or.ı lan lsviçre 'ye geçilect k ir. 

Zürih ve Cenevre Un rsitelerin
de ki profesörlerin iştira~ ıyle ~sviçr_7 
Alpları bünyeleri, glasy l r, JeoloJı 
müzeleri gezilecek burad İtalya'ya 
gidilerek cenubt Tirol d. arı tetkik 

olunacaktır. 
Yugoslavlar tarafındrın da dav7t 

edilen gençlerimiz B lgrad - Nıt 
yolu ile giderek Yugoslavya'yı da tet 
kik edeceklerdir. Dönüşte de Bulga • 
ristan'ı ziyaret ederek tetkiklerde 
bulunacak ve memlekete avdet ede
ceklerdir. 

Gazetelerin, okurlar tarafından 
pek farkedilmiyen, takat içeride 
çalışanların bildikleri bir dertleri 
vardır: resim derdi/ • 

Şapka yeni çıktığı zaman lstan
bul gazetelerinde me~hur adamla
rın resmini koymak icap edince 
fesli, yahut kalpaklı bır resim res~ 
sama verilir, bu modası geçmiş 

ser~uş, b~r iki kalem ve fırça dar
besıyle bır melon şapka haline ge
tirilirdi. 

Bu arada tuhaf şeyler de olur
du. Mesela vaktiyle koskocaman 
sakalJ bulunduğu halde sonradan 
sakalım da, bıyığını da kazımış o
lanların, hazan, yem' fotoğrafları 

ele geçirilemez o sakallı resim, al
tına "falan zatın gençlik resmi,, 
altlığı ile basılırdı. 

Son günlerde istanbu/Ju arka
daşların resim hususunda fazla dal
gınlık ve dikkatsizJik gösterdikle
rini görüyoruz: geçenlerde bir ga
zete, mebus Hüsnü Kitapçı'nın ye
rine Halil Menteş'in resmini, bir 
batkası Mahmut Nedim Paşa'nm 
yerine Mitat Pasanm resmini koy
muşlardı. &aU-:Jtin de bir ölçüsü ol-

Bal ayıl ----
Meıhur sinema yı1dızı Mari 

Pikford ile kocası, iki sene evli· 
likten sonra balayı seyahatine çı· 
kıyorlarmıf. 

Aradan iki sene geçtikten son
ra hala balayı! 

Bu çiftin, yer yüzünde sayılı 
bahtiyarlardan olduğunu kabul 
etmek lazım. MalUm ya, bir çok
ları normal zamanında geçirilen 
balayından sonra sirke aymm, ze
hir aymm geleceğini iddia edip 

dururlar. 

Eıneme! 

Esnemenin sıhate gayet fayda
lı olduğuna inanan genç ve güzel 
bir kadın, esnemiye bir ,ekil, su
ret vermiş ve istediği zaman es
nemek melekesini elde etmiıtir. 

Kadıncağız, şimdi, " esneme 
mezhebi" diye bir mezhep de ku
rarak kendisine müritler arıyor
muş. 

Bana öyle geliyor ki madam 
Verşoyl, işsizleri mebzul memle • 
ketlerde ve kötü konuşan hatiple-

rin söz söylediği konferans aalon
lannda iıtediği kadar mürit bu-

lacaktır. 

Senatoda •ebze yağmuru! 

Şili'de bir senato azaaı, meclis

te söz söylerken dinleyiciler tara
fından üzerine çe§İt çeıit aebzeler 

atılmıı. 

Atılan sebzelerin nevini bilmi-

yoruz. Eğer bunlar ıapanak, se-
mizotu, marul, pazı, hindiba, may

danoz, dereotu, labada, ebegü-
meci nevinden şeylerse ve senato 

izaaı da Nasrettin hoca'nın meş· 

har "ayva - incir,, hikayesini bi· 

liyorsa, muhakkak: 

- Elhamdülillah! demiştir. 

istifa eden Nafia 

memurlarının vaziyeti 
Nafıa vekaleti, devlet daıreleri, be· 

lediyeler, hususi idareler ve sermaye# 
sinin yarıdan fazlası devlete ait rrıii 

4 

esseseler ve mürakabesi bu dairelere 
ait olan yerlerde çalışan yüksek rnii .. 
hendis, yüksek mimar, mühendis ,.e 
mimar, baş fen memuru ve fen nıern!.lr 
!arının istifa ettikleri takdirde bu yer
lerde iki sene iş alamıyacaklıırına daif 
bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Çağrı 
* Maliye encümeni bugün saat 15 

te toplanacaktır. 
* Adliye encümeni bugün saat 

14.30 da toplanacaktır. 
X Miııt Müdafaa Encümeni bugiiıl 

saat 10 da toplanacaktır. 



15 - 6. 1939 

Hatay 
anlaıması 

(Başı l inci sayfada) 
dü. Fakat meğer bu manzaraya iti· 
tnat etmemek lazımmış. Hatay da • 
vasının en hararetli safhası bundan 
sonra gelir. En büyük ihtilaf da 
1937 anlaşmasmın prensiplerinde 
değil, tatbikatında idi. Eğer 1937 
~nlaıması, iyi niyetle tatbik edilse 
ıdi, belki de Hatavın aynı statüsü 
bugün de devam edip gidecekti. 
Fa.kat 1937 ilkbaharından sonra bu
güne kadar devam eden bir oha· 
trükaiyon siyaseti batlamııtır ki bun 
dan hazan milletler cemiyeti' ko
~isyonu, hazan fransız müstemleke 
lneınurları, bazan da Suriye mesul
di.ir. Hataylılardan en iptidai hak • 
ların esirgenmesi makaadiyle yapı
lan bu obstrüksiyon devam ettikçe, 
liatay meselesinin ancak ve ancak 
bir hal şe'kli olduğu, inki.rı mfun
kün olmıyan bir hakikat §eklinde 
tebarüz etmeğe batladı: o hal §ekli 
de Hatay'ın ana vatana iltihakın· 
dan ibaretti. 1937 anlaşmasını tat· 
bikatta karikatüre çevirmek için 
bazı gayretketler tarafından yapı • 
lan teşebbüs Fransız - Türk müna • 
•ebetlerinde bir gerginlik bile hu
•ule getirdi. Fakat nihayet aklıse· 
lirrı galebe çaldı. Ve Fransa ile ıe • 
Çen sene bir anlaımıya vanldı. Bu 
•nlaşnuya göre, Hatay'm atatüsü 
l'neriyete girer ve tatbik edilirken 
''tiirk elemanının tefevvuku,, tanı· 
bacaktı. Esasen 1921 seneaindenbe
~i ısrar ettiğimiz nokta da bundan 
•baretti. Bundan sonra yapılan aı
ker) bir anlaşma ile türk askerine 
liatay'da bir vazife verildi. Ve Ha
lay devlet mekanizması kuruldu. 
}:' akat batka sahadan tazyikler gel
l'niye başladı ki hedef küçük Hatay 
devletini yaşama hakkından mah
turn etmekten ibaretti. Tanı on bir 
ay devam eden bu vaziyetin üzün • 
tülü aafhalan üzerinde duracak de
iiliz. Fakat gerek Fransa ve gerek 
'l'iirkiye Hatay davasınm ancak 
~atay'm ana vatana geri dönme· 
~Yle halledilebileceğini anladılar. 

e bunu ele aldıktan &onra bugün· 
le~ tnüsbet neticeye varmak artık 
hır gün ın-elesiydi. Muhterem Bat· 
"ekıt, bize bugünün geldiğini haber 
"erdi. Hatay meselesinin halli, 
ı:"l'ansa ile aramızdaki münaaebet
ı"ti ........... tsn•ihi .. ~• ., • .,; ";., ........ 
h~ e ir. Anlatma, genif ve ıfunullü 
llır .it birliği için yol açmıt oluyor. 

il •t birliğinin, yalnız biribirine 
~ok eaki dostluk bağlariyle bağlı 
, ulunan türk ve fransız milletleri 
~Çin değil, bütün fark milletleri için 

e hayırlı olacağından ıüphe edile
lllez ! 

A. Şükrü ESMER 

Bitarafhk kanunu 
Vaşington, 14 a.a. - Mümessiller 

meclisi hariciye encümeni, bitaraflık 
kanununu tadil eden ve bilhassa mu· 
harip devletlere gönderilecek silahla
ra konulacak ambargonun kaldırılma
&ını derpiş eden bloom projesini 8 re· 
i'ekar~ı 12 rey ile kabul etmiştir. 

Encümen azasından 12 demokrat, 
~roje lehinde, 8 cümhuriyetçi de pro· 
Je aleyhinde rey vermişlerdir. 

:a. Bloom, matbuata beyanatta bu
lunarak mümessiller meclisinin 26 
ha · zıranda bitaraflık kanunu hakkın-

?a tnüzakerelere girişeceğini ve pro
Jesini süratle kabul edeceğini ümit 
etmekte bulunduğunu söylemiştir. 
E:ıki kanunun · bazı maddeleri 

muhafaza ediliyor 
Vaşington, 14 a.a. - Mümessiller 

~Celisi hariciye encümeni tarafından 
d~b~ı edilmiş olan Bloom projesi, şim 

1 •kı bitaraflık kanununun muharip· 
trc kredi açılmasına, muhariplere 
rardıtn için iane toplanmasına, ameri
.. an limanlarının mühimmat ve iaşe 
Uss·· 
f u olarak kullanılmasına, amerikan 
•taret gemilerinin silahlandırılması
nın ıncınnuiyetini ve mühimmat ihra
catının kontrolünü natık olan ahki • 
~'.~1 muhafaza etmektedir. 
"rnhurreiıine verilen ıelahiyet 

8 
Proje, silahlara ambargo konulma· 

1 
maddesini feshetmektedir, yalnız 

:uhariplere ve ecnebi müşterilere 
el atılan eşyanın mülkiyeti Amerika· 
v an scvkedilmeden evci bu muharip 
: trıüşteriler uhtesine geçmesi lüzu • 

ıtnu natık bulunmaktadır. 
Nihay t . . ... h '"'" . e proJe, reıaıcum ura, a-

• 1t ıkan gemilerinin bazı harp mınta-
arına girmelerini menetmek sala· 

Jet' . 
ını vermektedir. 

Evlenme 
Sa~~rhurn Halit Başyazgan kerimesi 
rj A.ıyc Başyazgan ile kömür şirketle
•l ~n ~kara mümessilliği memurların • 

... akkı Osman Bekensir'in evlen • 
ı 'e~~ras~rni 12 cari tarihte Ankara 
zu Yesınde akraba ve dostları hu • 
~unda icra edilmiştir. 

enç evlilere saadetler dileri%. 

ULUS 

D 0 N Y A H A. B E R L E .. R İ · 
TİENÇİN'DE VAZİYET GERGİN 22 Haziranda 

İngiliz imtiyaz bölgesi 
Japon ablukası altmda 

Kıral ve Kıraliçe 

İ ng i ltere'ye 
dönüyorlar 

Zahire fiyatı yükselmeğe başladı 
Londra, 14 a.a. - Deyli Herald gazetesi yazıyor: Bü~ün Çi1?-'d~ 

vaziyet gittikçe vehamet kespetmektedir. Japonlar, Çın te~~~~~~ 
lerini mi takip ediyorlar, yoksa imtiyazlı mıntakanrn statusunu 

mü tahrip etmeğe uğra1ıyorlar. 

Eğer japonların maksadı bu statü • 
yü tahrip etmek ise, İngilterenin u • 
zak şarktaki mevkii tamamiyle mev -
zuubahs olacaktır. 

Deyli Telegraf, Japonyan'ın Çin'i 
istila etmek teşebbüsünün pek bati 
bir surette ilerlemekte olmasına bina
en üçüncü bir devletin zararına ola -
rak vaziyeti kurtarmak istemekte ol
duğu mütalcasını serdetmektedir. 

lngiliz imtiyaz bölgeıine ancak 
iki yerden girilebiliyor 

Tientsin, 14 a.a. - Japon askerleri
nin işgalinde bulunan barikatlar bü · 
tün mahreçleri tıkamışlardır. Bunun· 
la beraber ingiliz imtiyaz mıntakası • 
na giden iki yol açık kalmıştır. Bu 
yollardan biri imtiyaz ınıntakasına 
yapılacak nakliyat diğeri bu mıntaka 
dan yapılacak aevkiyata tahsis edil -
miştir. 

Tientsin'deki askeri japon makam
ları evelki gece ingiliz makamlarına 
muhtelit bir tahkikat komisyonu teş
kili hakkında yapılan teklifi Jayiki 
veçhile takdir ettiklerini, fakat bu 
teklifin çok geç yapılmış olduğunu 
ve abluka programında bir değişiklik 
yapmanın artık mümkün olmadığını 
bildirmişlerdir. 

Zahire fiyatları yükaeliyor 
Royter ajansının muhabiri, bu sa· 

bah ingiliz imtiyaz mıntakasını gez • 
miş ve mıntakanın hududunda birkaç 
noktada araştırmalar yapıldığını gör
müştür. Japon askerleri İtalyanl~ra 
ve alınanlara iyi muamele etmektedır-
ler. 

Buna mukabil ingilizler, uzun bir 
lıiUl.Vd.Ud l.dl.11 ~l.H~1Uıd.A~cl \'\; • ._ .. U,.ala 

rı tetkik edilmektedir. 
KarakoJlarda birkaç çinlinin elbise

leri alınmıştır. 
Zahire fiatları mahsus derecede 

yükselmiştir. 

Çin tayyareleri faaliyette 
Çunking, 14 a.a. - Çekiai ajansı bil

diriyor: Bir japon hava filosu dün 
Kuellin şehrini bombardıman etmiş· 
tir. Çinliler iki düşman tayyaresi dü
türmüşlerdir. 
Kuangıi vilayeti hududunda Çin av 

cı tayyareleri üç japon tayyaresi dü
JÜrmüşlerdir. 

Son günlerde Çin tayyareleri Nan· 
çang'daki dü§man mevzilerini bom· 
bardıman etmişlerdir. Japonların .za
yiatı mühimdir. 

Yakacak fiyatları da arttı 
Tientsin, 14 a.a. - Fransız ve ingi

liz imtiyazlı mıntakalarının bu sabah 
saat altıdanberi japonlar tarafından 
abloka edilmesinin ilk neticesi olarak 
yakacak fiyatlarının yüzde altmış 
nispetinde artması olmuştur. Peihon 
nehrinin üzerinde hiç bir gemi işle
memektedir. İmtiyazlı mıntakalardan 
her çıkanın üzeri araştırılmakta de • 
mir yolu garına giden enternasyonal 
köprü üzerinde izdiham vücuda getir
miştir. İmtiyazlı mıntakadan istasyo
na evelce beş dakikada gidilirken şim 
di iki saatte gidilmektedir. 

Bitaral bir komiıyon kurulacak 
Londra, 14 a.a. - İngiliz kabinesi 

bugün haftalık toplantısını yapmış· 
tır. 

Zannedildiğine göre Tientsin'de ha 
sıl olan yeni vaziyet bahis mevzuu ol
muş ve nazırlar kabine harici komite
ıinin bu baptaki raporunu tetkik eyle 
mişlerdir. 
Derpiş edilen hususattan bir de, bi

taraf bir reisin başkanlığı altında bir 
japon ve bir ingiliz murabbasından 

mürekkep komisyon teşkilidir. Bu ko 
misyon gümrük müfettişinin katlin
de methald·ar olmakla maznun dört 
çinlinin japonlara teslimi meselesini 
tetkik edecektir. İngilterenin doğru -
dan doğruya Tokyoya müracaat etme
si muhtemeldir. 
Diğer taraftan nazırlar, hariciye 

nezaretine merbut bir istihbarat dai -
resinin teşkilini de müzakere etmiş
lerdir. Bu dairenin reisliği için eski 
Roma büyük elçisi Lord Perthin ismi 
ileri sürülmektedir. 

Sir Strang 
Moskova'da 

Moskova, 14 a.a. - Strang. 
11.20 de buraya gelmiştir. 

Diplomatik faaliyet yQIJCl§laml§ 
değil 

Paris, 14 a.a. - Strang'ın Moskova 
seyahati hakkında 1ö Jurnal gaztesi 
yazıyor: 

"Müzakerelerin Moskova'ya intika
li asla Londra ve Paris diplomatik fa. 
aliyetinin yavaşlaması demek değildir 
Bonne, Suriçle teması muhafaza. etmek 
te ve Eric Phips'in avdeti de bılhassa 
Çemberleyn ve Halifaks'ın yaptıkları 
beyanatların ferdasında cereyan etme
ai itibariyle mühim görüşmelere fırsat 
vermektedir.,, 

"Müzakerelerin akameti haTp 
elemektir.,, 

0 

La Jüstis gazetesinde Lazurick ya-

lngiliz kıral ve kıraliçeıi 

Ottava, 14 a.a. - İngiltere kırat ve 
kıraliçesi, dün saat 14.30 da - Gren -
wich saati - otomobille Newcastle • 
New - Brunswic'ten Fredericton'a ha
reket etmişler ve 17 .30 da oraya var · 
mışlardır. Kıral ve kıraliçe, derhal 
parlamentoya gitmişlerdir. 

Biraz sonra kıral ve kıraliçe hususi 
bir trene binerek Saint - John'a git· 
mişlerdir. Saat 20.30 da oraya vasıl 
olmuş olan kırat ve kıraliçeyi orada 
kendilerine mahsus olan mavi ve yal
dızlı tren, beklemekte idi. 

Hükümdarlar, Moncton ve Cap -
Termantine'den Skeena torpido muh
ribi ile Prens Edvard adasının mer • 
kezi olan Cbarlottetown'a gidecek· 
}erdir. Hükümdarları hamil olan muh 
ribe Saguenay muhribi ile bir hava fi

.ııyor: 

"Fransa hükümeti Çemberleyn'den losu refakat edecektir. 
Molotof'un haklı isteklerini nazarı i- Kıral ve kıraliçeyi getirmekte olan 
tibare almasını istemiştir. Sovyetlere Empreas of Britan, 22 haziranda öğ -
de şunu tekrar ederiz ki, Hitlerizmin leden sonra Southampton'a vasıl ola
Avrupaya hakim olmasına imkan ver- caktır. 
mek istemiyorlarsa, üç taraflı anlaş - -------------. --
mayı imza etmeleri ve barış cephesini mesini imkan vermek suretıyle u~u • 
teşkil eden milletlerle halisane bir su mi minnettarlığı kazanacaktır. B~yle 
rette te§ri'tfi mesai eylemeleri icabe • bir fırsatı kaçırm~ası ~a.kkındakı te 
der. , menninin derecesı, kendısıne karşı o-

"Mo!:kova ile müzakerelerin akim lan sempatinin büyüklüğü ile mütena
kalması harp demektir. Muvaffakiyet siptir . ., 
ise belki banttır, fakat her halde te • B 1. R , 

1 
·k • 

f d . t b' er ın omanya yı azyı mı minat altına ahnmıı za er ır. şte ıze • 
1 hattı haretimizi bu aşikar hakikatlar . edıyor • . . 

dikte etmektedir. Berlın, 14 a.a. - Emın hır kaynak· 
" tan öğrenildiğine göre, Sovyetler bir-

Sovyetler müzakereleri liği ile İngiltere arasında bir itilaf ak-
neticelendirirlerıe... tedildiğiıı takdirde Romanya'nın in • 

Brossolet, Popüler gazetesinde, giliz garantisini yeniden gözden geçir 
İngilteren'in müzakereleri neticelen - mesi için Almanya, Bükreş hüküme • 
dirmek hakkındaki mahsus arzusunu tini tazyik etmektedir. 
kaydederek İngiltere'nin bu mesele • Siyasi alman mahfilleri, Romanya, 
deki endişelerinde de aynı namuskar- bu suretle bilvasıta Sovyetler tarafın-
lık delilini görmektedir. dan garanti edilmiş olacağından Al • 

Gazete diyor ki: manya'nın Romanya'yı muhtemel bir 
"Müzakere öyle bir noktaya gelmiş- düşman addetmek mecburiyetinde ka

tir ki, Sovyet hükümeti bu hayatl mü- lacağını ehemiyetle kaydeylemektc • 
zakerelerin muvaffakiyetle neticelen- dir. 

General Franko eylülde 
Roma'yı ziyaret edecek 

Madrid şimdilik İtalya ile askeri 
pakt yapmak niyetinde değil 

Roma, 14 a.a. - Stefani ajansının Burgos'taki selahiyetli bir 
men hadan öğrendiğine göre general F ranko, eylül ayının sonuna 
doğru Roma'ya gelecektir. 

1 

Kont Ciano da Madrid'e gidiyor 
___ ..._,...,....._,...,.._""N.._ ____ .,...._t Berlin, 14 a.a. - Alman istihbarat 

Kürü K O 1 c HABER l ER bürosunun aldığı maıumata göre, 
't l Kont Ciano, 18 temmuz 1936 da İs • 

panya'da dahili harbin patlamasının 
X Varşova - Başvekil Skladkovs· yıldönümünün tesidi için yapılacak 

si, ayandan Hasbach'i kabul etmiştnr. merasimde hazır bulunmak üzere önü 
Hasbach, başvekile Polonya'da,ki Al • müzdeki 18 temmuzda Madrid'e gide
manların vaziyeti hakkında bir rapor cektir. 
tevdi etmiştir. lıpanya'nın ltalya Üe aktedeceği 

X Paris - Nisbi islahat hakkında· anla.ımalar 
ki kanun layihasının bir kere daha ad: Faris, 14 a.a. - Madrid'den bildiri-
liye encümenine havalesi hakkındakı liyor : İspanyol gazeteleri, İtalya ile 
teklifi mebusan meclisi 260 reye karşı İspanya arasında Roma'da yapılmak· 
319 rey ile reddetmiştir. ta olan müzakerelerin şümul ve ehe · 

X Paris - Londra'daki İtalyan se • miyeti hakkında sükutu muhafaza et· 
firi B. Grandi, Roma'ya gitmek üzere mekte ve yalnız bu görüşmeler hak· 
dün akşma Paris'ten geçmiştir. kında ajansların vermekte oldukları 

X Vaşova - Tanınmış tenör Jan çok kısa haberleri neşretmekle iktifa 
Kipura ve karısı Marta Egert'le milli eylemekte berdemavdırlar. 
müdafaa menfatinc konserler verecek· Madrid'in müstakbel itilafların ak-
tir. dine İspanya hükümetini icbar etmek 

X Prag - Bohemya ve Moravya'da arzusunda olduğu görülen Roma • 
grev ve lokavt yasak edilmiştir. Berlin mihveri matbuatının nikbinli· 

X Budapeşte - Müşterek leh • ma· ğine gem vurmak istemekte olduğu 
İzmir Ticaret Müdür car hududundan yapılacak şimendöfer anlaşılıyor. 

muavinliği nakliyatına ait teferrüatı tesbit eden Diğer taraftan aktedilecek itilafla • 
İstanbul takas tetkik heyeti katibi itilaf, imza edilmiştir. Bu itilafla ge • rın sadece kültürel ve iktısadi olaca

B. Cevdet Arıkut İzmir mıntaka tica- çen 19 marttan beri tatbik edilen mu • ğı tahmin edilmektedir, zira İspanya
ret müdür muavinliğine ?O lira asli vakkat rejimin yerine daimi bir rejim ca şimdiki halde her hangi askeri bir 
maaıla tayin edilmiştir. ikame edilmiştir. itilaf akdi mutasavver değildir, 
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iSTANBUL Gazeteler· 
TAN 

Baremde ana mesele nedir? 

M. ze-;.eriya Sertel, bu baftllak&lesin • 
de ilk barem kanunundanberi, gerek iç
ti~ai hayatta, gerek devlet telakkimizde 
bir takım değişiklikler vukua gel.diğini, 
devletin pasif teşkilattan iktisaden ya
pıcı role geçtiğini, aktif devlet teşkili • 
tında memurun aynı zamanda bir mü • 
tehassıs olduğunu söylüyor ve bu zaruri 
vazıyetin devlet teşkilatında bir ikilik 
dogurduğunu, yeni barem kanununun o 
ikiliği ortadan kaldırmak, iddia edilen 
adaletsizliğe bir nihayet vermek için ya
pıldığını izah ediyor ve barem lı.anunu 
ııorü!\ıilurken en ziyade üzerinde durul
ma~ı lazım gelen meselenin biırokrat 
devletle iktisatçı devlet mefhumunu ay
rı ayrı yaşatma zarureti olduğunu sôy
yor. 

Zeka ve kabiliyetin hakkı 

Sabiha Zekeriya Sertel, (Görüşler) sü
tununda, barem kanununun müzakeresi 
esnasın.da bir çok mebusların, iltimasın 
kalkması, zek.l ve kabiliyetin hakkınm 
ödenmesi noktasında durmaları milnaııe -
betiyle. mutliıkiyet ve meşrutiyet de -
virlerindeki devlet telakkilerini izah e -
diyor ve devlet müesseselerinde hatır 
ııönül hüküm sıirdükı;e, ı;ıimhuriyet ida
resinin, katedeceği ilerleme merhalesin
de duraklamıya mahkum olacağını söy
liyerek, "Barem kanunu, devlet memur
larına mütesavi inkisaf imkanları temin 
ederken, yüksek zeka ve kabiliyete de 
daha ileri inkişaf imkanları vermeli, ve 
bu farkı ödemelidir . ., diyor. 

CUMHUR~YEJ 

Yeni haremler 

Yunus Nadi, bu başmakalede, barem 
hakkındaki yeni layihaların, maa,ıı ve 
ücretli muhtelif vazife sahipleri arasın
da tevazün ve t.enasup temin etmek ih
tiyaciyle tanzim edildiğini söyliyerek, 
davanın aslının hayat bahasiyle alakadar 
bulunduğunu, maa$ ve ücrete esas olmak 
lazım gelen hayat sahası üzerinde, tıpkı 
bir laboratuarda c;alışılır gibi c;ahşılaca
ğını izah ediyor "bu, Refik Saydam hıi
kümetinin kılı kırk yaran bir t itizlikle 
ve israrh, sabırlı c;alışmalarla yüksek ba
şarılı himmetini bekliyen çok büyük bir 
meseledir,,, diyor. 

Barem heyecanı 

Peyami Sefa (H.ldiseler arasmda) sü
tununda, okuyucularından barem meıe • 
lesi miınasebetiyle aldıfr meılc:tuplarrn, 
hülba bile e<lilemiyecc.k kadar fa.ıla ol
du&unu kaydettikten sonra, bunlardan 
birinin, barem kanununun üç kusurlu ta
rafından şikayet ettiğini &Öylüyor, bu 
usurların 1 - $ahadetnameye mutllk 

bir kıymet izafe edilmesi, 'Z - Aıcart ma
aş haddinin çok dıi$Ük olması, 3 • Terfiin 
münhasıran zamanla mukayyet olması 
noktaları olduğunu söyledikten sonra, 
birinci maddenin k!fi derecede müna -
kaşa edildiğine, ikincisinin, üstünde ko
nuşulamıyacak kadar acıklı olduğunu, 
üçüncüsünün ise, gene dönüp dolaşıp 
diploma meselesine geldiğini illve edi -
yor ve yÜkselme ölçüsünün zaman • 
dan ibaret bulunması, enerjiyi öl -
düren uyuşturucu bir sistem olduiunu 
işaret ediyor, bu üç maddeden daha evel, 
ücretlerin maaş seviyesine inmekle be
raber, ücretli memurlarm uzunca müdd
det izin, tekaüd iye vesaire gibi hakla -
rından mahrüm edilmeleri nisbetsizliii
ni tebarüz ettiriyor. 

İKDAM 

Barem hakkmda teknik 
unsurlar ne düıünüyorlar? 

A. N. Karacan bu batınakaleainde, 
sınat müesseselerde çalışan memurla • 
rın nazarı dikkate alınmasını temenni et
tikleri cihetleri hülba ederek, meseli 
on sene ihtisas dairesinde, fakat hususi 
surette çalışan bir mühendis, bir sene e
vel, barem kanunu şümulüne giren bir 
müesseseye intisap ettiği zaman, mük • 
tesep hakka sahip olmamak yüzünden 
mektepten yeni çıkmış bir meslektaşm
dan farksız kaldığmı, smai mi.iesseseler
de çalışan memurların mesai ve istikbal 
emniyetleri sadece borçlar konununa mün 
hasır bulunduğunu, tekaütlük, idari izi! 
vesaire ııibi istikrar ve istikbal emni • 
yetleri bulunma.dığını, bunların mesken 
bedelleri de bahis mevzu edilmediğini 
ve smai müesseselerde çalışan mmurla • 
rın daha bu gibi bir c;ok hususlarda, di
ğr devlet memurlarından farklı vaziyet
lerde bırakıldıklarını izah ederek, bu di
leklerin nazarı itibare alınmasına imkan 
olup olmadıiını soruyor. 

YENİ IABAH 
Günü gününe yaııyoruz 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale • 
sinde, baş döndürücü bir neticeye dotru 
yürüyor gibi görünen siyasi vakalarm a.ı 
çok durııun bir seyri takibe başladıtını 
söyliyerek Çekoslovakyanın zaptından 
ve Memel'in işgalinden sonra siyasi va
ziyetteki inkişafı tahlil ediyor ve Al • 
manya tarafından ihtimal verilen taar • 
ruz dileklerinin tahakkuk etmediğine 
işaretle, İngilterenin harekete geçmesi, 
muhtemel bir tecavüz fikrini önlediği 
yolundaki kanaatin tabii olarak tevellüt 
ettiğini ve buııün için yakın istikbale 
daha emniyetle bakmak imkanı hasıl ol
duğunu söyliyerek diyor ki : 
"Bize ıimdilik bu kadar yetişir. Yarının 
ne hazırhyacaimı bilmeyiz. Günü iÜ • 
nüne yaşamıya ahıtık,, 

SON TELGRAF 
Baıvekilin müjdesi 

Etem İzz&t Benice, bu ünvanh bq • 
yazısında, Başvekilin, Hataym pek ya -
kında anavatana iltihak edeceiine dair 
olan tebşirinden bahsederek oöyle di -
yor: "Günün bütün h.ldiseleri içinde ve 
karşmnda biıim için rene en büyük ve 
cihandeğer hadise, Hatayın a.navatana 
iltihakıdır.,, 

a.ı. Matbuat Servısı 

VAKİT 

iftihar değere müşahedeler 

Asım Us, bu başmakalede, türk gazete
cilerinin Londra'ya davet edilmeleri. 
türk - inıııliz anla~masından mütevellıc.d 
bir hadise olmayıp esasen geçen sene • 
denberi mukarrer oldugunu söyliyerck, 
türk gazetecilerinin Londrada gör.duk!e
ri hıisnıi kabul ve dostluk tezahıirlerıni 
tebariız ettıriyor ve lngilterenin tıır .. 
dostluğuna verdiği büyük kıyınetın, 
türk karakterine gösterdiği kuvetli iti • 
matlın türk efkarı umumiyesi için bihak
kın iftihara deger mıişahedeler olduCu • 
nu söy]iiyor. 

Ziraat işçileri ve yeni Yemen 

(İşaretler) sütunu muharriri Sadri Er
tem, memlekette mevcut beş milyondan 
fazla topraksız koylunun ve hukukan 
toprağa sahip olanlardan bir kısmınını 
baııka topraklarda c;ahşmak mecburiye -
ti, Türkiyede bir zirai işçi meselesi ya
rattığını, mevsimlik ziraat işlerinin bir 
Yemen hikayesi halini aldığını ıöyliye
rek ziraat işçilerinin, memleketin muh -
telif noktalarında iş aramak ıizere, bir 
daha ne zamaft ve ne ljerait ic;in -
de dönecekleri belli olmamak şartiyle 
yaptıkları seyahatlerin. fecaat!ni te -
barüz ettiriyor, bunları bu vazıyetten 
kurtarmanın aynı zamanda memleket is
tihsalatmı kurtarmak demek olacağını 
söyliyerek ziraat vekilinin bu işi çabuk 
başarmasını temenni ediyor. 

SON PO!TA 

Romanya Hariciye Nazınnın 
ziyareti 

Muhittin Birııen, (Her rün) ıütunun· 
da, Romanya hariciye nazırı Gafenko -
nun Ankarayı ziyareti münasebetiyle i
rad edilen nutukların. Romanya ile Tür
kiye arasındaki dostluğun bugün dün • 
den daha kuvetli surette inkİ$af edeı;e -
ğini söylüyor ve Gafenkonun. İstanbul& 
gelir ıelmez Son Postaya verdiği beya • 
natta , balkanlar hakkında soylediği S!'JT.· 

!erle hakikatin ta kendisini ifade etti "'ini 
ilave ile, balkan antantının , kısa hır 
müddet çalkandıktan sonra tekrar can -
landığmt, hatta daha fazla inkişaf ede
ceiini izah ediyor ve Romanya hariciye 
na:r:ırmın Türkiyeyi ziyareti Türkiye ile 
Romanyanm, eskisi ıibi sağlam olan 
dostluklarını kuvetlendirmeyi ve elele 
vererek. balkanları, nihayet balkanlı -
larm memleketi yapmayı düşündıikleri
ni gösterdiğini söyliyerek : "Bu siyaset 
mutlaka muvaffak olur,, diyor. 

AKŞAM 
... 

Yurt havasında 
Fazıl Ahmet Ay.kaç, başmakalesinde, 

Türkkuşunun tertip ettiği turnenin mu • 
vaffakiyetle devam ettiğini ııöyliyerek, 
türk milletinin, kahramanlıkla dolu ta
rihine temaı ettikten sonra, zeman ve te
rakki, milli azmimize, havaı;ılık ve ha • 
va kahramanlığı ııibi yeni ve son~uz 
bir ufuk daha açtığını izah ediyor vetay
yareı;iliiin ehemiyetini, tüıit ııencinln, 
her aahada olduğu ıibi bu sahada da 
vazifeleri bulundu&unu tebarüz ettiri • 
yor. Şimdiye kadar havaı;ılık uirunda 
canlarını vermiş olan fedakarların hatı
rasını anara.k, "Lakin iote acıklı, fakat as
li değişmez hakikat: Bir yeni hızm be -
ıeriyette tohumunu ekip ıulamak için 
hiç bir ıey fU iki unsur kadar mühim o • 
la.maz, 1 - Kahraman ruhu, 2 - İdealist 
kanı,. diyor, 

HABER 
İngiliz askeri heyeti geldi 

Haber gueteıi, Semplon ekspresi ile 
relen İngiliz asker heyetinin reisi Ge • 
neral Lund'un bir muharririne söylemiş 
olduiu sözleri yazmaktadır, General 
ıöyle demiştir : 
"- Türkiyeye bu, ikinci reli~imdir. 

İlk seyahatimi altı sene evet yapmıstım. 
TürkİY"CYi ve türkleri ya.kından tanır ve 
çok severim. Bu defa ne kadar kalacağı
mı henüz kati olarak bilmiyorum. On beı 
ırün kadar lcalmakhğım muhtemeldir. 
Bunu müteakip doğruca Londra'ya dö • 
neceiim. Bu seyahat münasebetiyle t ürk 
ordusu erklnmr ziyaret etmek ve kendi
leriyle görüşmek fırsatmı bulacaiım için 
son edrece memnunum.,, , 

Eskişehir' de kadastro 

müdürlüğü ihdas olundu 
Tapu ve kadastro umum müdürlügü 

Eskişehir'de yeniden bir kadastro mü 
dürlüğü ihdas etmiştir. Bu müdürlü -
ğe Adana kadastro müdürü B. Seyfi 
Tezer tayin edilmiştir. Yeni kurulan 
Eskişehir kadastro ve mıntaka müdtir 
lüğilnün 3 postası bulunacaktır. Birin
ci posta memurluğuna Ankara kadas
trosundan Seyfi Şanver, ikinci posta 
memurluğuna gene Ankara kadastro
sundan Yusuf Kenan Batu tayin edil· 
mişlerdir. Fen emirliğine Edirne ka -
dastro fen amiri Salih Seliç, tapu aza
lığına Ankara kadastro müdürlüğü a· 
zasından Zeki Etiz, fen memurlukla· 
rına da Ankara tapu fen heyetinden 
Cemil Ertürk ve Saim İnanç, merkez 
fen heyetinden Talat Erdem, İstanbul 
fen heyetinden Niyazi Arkan ve Sey
fi Ercan terfian tayin olunmuşlardır. 

Umum müdürlük mıntakanın yeni 
teşekkülü dolayısiyle üçüncü kac!as -
tro postanın kadrosunu bilahare vere-
cektir. • 

"Hamidiye,, Trabzon'da 
Trabzon, 14 a.a. - Hamidiye mek-

1 
tep gemisi bugün saat 12 de Riı:c .. den 
limanıınıza gelmi§tir. 



Almanya'nın 
silôhlonması 
1 YAZAN: EMiLE ROCHE 1 

1 932 de dunyarun iki bu-
çulı: mılyar doları bulan 

•illhlanma maıraflan 15138 de, 
iktıaadl tetkık ve malllmat ce
mıyetinin neırettiği bir tetki
lra nazaran, 16 mılyar dolara 
çıkmıttır. 

tncılterede ıillh maarıflan 
426 milyondan 1.693 milyona 
çılı:mııtır. 

Fransada S051 miJJ'O!ldan 
1 092 milyona, 

İtalyadı 271 milyondan 526 
milyona, 
Almanyal-ı 2S4 milyondan 

4.400 mılyonı, 
Bırleıılı: Devletlerde 282 

m iyondan 5 400 milyona çılı: -
mııtır. 

Dunyanm hummalı ıillhlan
ma pyretleri ve totaliter dev
letlerin korkunç mesuliyetini 
bu rakamlar kifı bir sarahatle 
ifade etmektedır. 

Bir kıç sene evel, ıillh mas
rafları suratle yükselırken en
d ışe duyuluyor ve soruluyor -
du: Bu ıayret, ne zamana ka
dar devam edebilir 1 

Son 1antimine kadar müke!. 
leflerin bütun varını ııömlirun
ceye kadar devam edebilir. 
Her devlette, blitun kazancını 
devlete vererek ya,amak mum 
kundür, cünlrii hepimi• asker 
veya sefil seferber hale ko -
nulduiumuı .Un hlilmmet mı· 
kamlın bizim iıışe ve ibate 
m zi üzerine alıbılir. Mantık
ıı:rlık derecesine varmak ve 
bunu secmekle beraber bu had 
din ötesinde, bir müddet için, 
her devletin silihlanmaamı pa
n tl:rerindeki oynamalariyle 
fınanae etmni. imkinı hatıra 
ıelebilir. 

Bu manasız yarışın ıonundı. 
hepimi:r iflb etmiı. e:rilmlı, 
mahvolmu• bulunacaiı:r, fakat 
bu rıyretler ıulhu dojurdu -
tu takdırde ıene memnun ola
catı:r. 

Bu yanıta• demokrat dev 
letlerın vaziyeti daha 

mllnittir. Haaımlarmm hum
malı metodlırrnı hiç bir za -
man baıvurmak lıtememi,ler • 
dır. Gerci buna ihtiyaçları da 
,,oktur. Onlırm mua:rzam mil
li servetleri, çok yüksek tedi
ye v111tılır1, büyük miktardı 
~hancı döviz kaynakları var • 
dır. 

İmdi, bur alimetler İtalya 
Te Almanyanm bu yantı çok 
daha mütkill eartlır içinde ta • 
Jrip edebileceklerini ıöster • 
mektedir. Buna muJrdedir ola. 
mryacaklan bir devreye ıel • 
miı oldulrlırmı iddia etmiYo • 
nım, fakat a,iktr bir yor111n • 
Juk farkedilmektedir. 

Çelroslonkya iııalinin erte
•lnde alman makamlarmm 
sumriDr bonolan ........... 
etmek mecburiyetinde 1tarmıı 
olmaları kimin dikkatini cel • 
betmedi? Bu yakmdı refaha 
d<Sntlıe allmet olmasa cerelı: • 
tJr. 

Bir kaç rün evel Berlin • 
den prip bir haber ıeJ

di. Bunu diJdratle okuyalım; 
Almanyanm mali)'fti baldnn • 
da pek a:r ıey biliniyor; onun 
icindir ki birenilen teYler bii· 
~k bir ehemiyet ar:reder. 

Alman endtiatri•i d6rt eene
nr pllm finanse etmiye sit • 
aıde daha dyade mecbur edil
mektedir. Simdi devlet enclil9-
triyi ıtlpvanıiyone edecek yer
de endliıtri devletçiliii ıüp • 
ll'lnaiy•e ediYor 1 

Bir "lerlin pzetesi diyor 
~: "Bir yandın aennıye filr
danı, ate yandın, dört senelik 
p lnı daha hı:rlı bir tempo ite 
drnm etirmek zarureti bir 
metod deti•lldili icap ettir • 
mııtir. Böylece Kolonya'dılri 
"Gerlins • Koazern., bir sana
yi t"ebbtiı, Te ıentatik ben • 
z"n fıbrikuı tniı için 2S mil
yon mark Termittir. 

!la yeni 1iy11ette en rarip 
otın ,ey, ılrorta ıirlretlerinin 
e'ıronomiyf finanse etmeleri • 
d r. Dtlıüntllllnce, bayle bir 
bw tedbirin ne derece pyri 
tab 1 oldata dıJdrate çarpma • 

mılr mumlriin deiildir. 

S icorta ıirketlerinin ıer-
mayeleri ıicortahlara 

borclanılan mebaliiin tediyesi 
için bir cıranti te,lril eder. 
Sermayesini 11bitlqtırea bir 
ıirket bir kıza halinde veya 
hayat ıicortaaı yapmıı birinin 
olumil halinde ödemeai lhım 
relen parayı ödeyeme:r. lhti -
yat akçesinin her saman ve 
derhal el altmcla bulunma11 
llıımdır. Dünyanm her mem • 
lelretinde, ıon derecede ıda 
lrınunlır bu ıermayelerin han
ri i•lere tahıiı olunabilecek -
Jerini uyar: pek emin ve an • 
cık derhal likide edilebilecek 
husualardadır ki bu sermaye -
ler kullanılabilir. Bütün dlier 
yerlerde olduiu ribi Alman -
yada ela şimdiye kadar itte bu 
kati kaideler n ni:ramlır tat
bik edilecelmiıtir. 
Fıkıt Almınyanın ıermıye -

leri artık kendine klfi ıelmi
Yor. Bu iptidai aklıselim Jrai • 
deıini lhlil etmek mecburiye • 
tınde kılıyor: ılrorta ıirket -
lerinin ıermıyelerini ıabitlet
tiriyor, yani bunlan endilıtri 
teıebbilslerine yatmyor. Her 
türlti ıunl çarelere ba• ~rul
muıtur, artılr çare kılmıdıiı 
lcin alman ıicortalılınnm ıi -
rorta tirketlerine kendilerini 
tehNkeye ka"ı korumak için 
yatırmıs oldukları ı>ıralar mil· 
udere ediliJ"Or. 

Allianr ıi ırorta •irlretl endfiı 
triye 15 mi!Yon mark ilrra:r et
miıtir I Bir diler ıirketin de 
2S milvon vermeai düıunlll • 
mektedir. 

Bu usuller kumbaranın dibi
ne. varıldığını delilet edl!r. 
Almınya'da vaziyetin llmitıiz 
oldufuna söylemiYorum Bu 
husuıta maltımıtrm ?Olı:. Falı:ıt 
diyorum ki, bu neviden uıul -
!ere bı,vurmık mecburiyetin -
de kalmması finansman v111 -
tılarrnm tamamen korumak u. 
:rere bulunduiunı detllet eder. 

La Rlpublique 

Akdenizde 

bir harp 

çıkarsa ... 
G erek Almanya'cla. rerek 

1tılya'da harp u1l iıte
miyen akıllı insanlar çoktur; 
fakat bunlarm bu arn H te • 
mayülleri o memleketler il · 
ıetelerinde pek u :raDkı bal· 
eaktt1"r .. 

Biz, bu makalede dilla fa• • 
lı İtılya'dan ve italyilıt raıe -
telerinin fikir ve mütılealı • 
rmdan bahıedeceii:r. Bu il • 
setelerde mib'9er devletlerinin 
kara, deni:r Te ban lnı•etleri 
... banlann beraberce çal11 • 
malan balmnmdan muhtemel 
dtlpnanlarına tlıttın oldutu id
dıa edilmektedir. Hele bir ital 
78ft ra:retni fUD11 söyltlyor : 

"Bir defa insilhr ve frınaıs 
fllolan Akdenize hareket ede
cek olurlıraa, artık. bir daha 
ıeri d6neme:rler. Onıı, onlar 
için ebedi bir mesar olur.,, 

ltidalimisi kaybetmeyip he
J'ecuaa duımlyen bu miiball -
lalı tabmini tetkik edelim : 

Evli, Akdenisde bir harp çı
lracalr oluna, baraamm İtalyan 
denizaltı semlleri, tayyarele • 
ri ve süratli llarp ıemileri ta • 
rafmdan emniyetıi• bir bötıe 
haline ıetirileceii f8ph•i• -
dir. Fakat btitiin ba lıaddretler 
de bir tarafta delildir. 

Şarlı:tan ıane dotna ple -
im. Kendi sararlanm tellfi 
etmtık ve ~rdana yenldm 
kurmak mecburiyetinde baba -
nan İıpanya'nm, Bertin •e ao
ınanm hatırı için yeni blr ba • 

reyi ıözüne aldrraını7acatı· 
nı hesaphyarak, bitaraf kala • 
catını tahmin edersek Cebe • 
flttınk boia:rı emniyettedir. 

O Hm•ne kadar hiç söriilmi:ren ....ıi Ye lap 
lannm Wr J'Ü ._ ,.tikMk ...ıe profeaör Hikmet'• 
eor"dua 

"Bu ı~ tairia 11ttiii muacla oturaalar kim?" 
Adam akıllı aarbot olmaia bqlıyaa pn1..

kirpiluia aöalwini ...... baktı: 
"Ha.. Bmim ü~lar- llU firketleri -

müdürü HaJndlah '-rba ota11arı. Mithit seqia· 
dirler. Omidai ........._ seçer!" 

Biru Mlll'a o ....... clotra kahkahalar Jiik• 
ıelm•i• bqladı. lair Emila Kimil .uki banlalım 
havaya kalcbnrba 1971• IÖylibor, bütüa ... 
.., kızlarla beraber, bla kabla siliyordu. 

Profuör Hikmet 

Eier İspanya Balear adala
rının mihver devletleri tarı -
hndın bir hava ve deniz iınü 
olarak kullınıtmaaını da mü -
saade etmiyecelr oluna o :ra -
man, Franaa'nın ıımıli Afrika 
ile muvasala yolu da emniyet -
tedir. Bu takdirde İtalyı'nın, 
Trabluıprp'ten batkı hiı; bir 
doatu bulunamıyacalrtır. 

A kdenizin ıöbeiinde İtal 
yanın Pıntellarla &dası 

nrdır ve buradan gelip ıeçen 
ıemilerin tıci:r edilmeai mum
lı:undur. 
Şırkt Alrdeni:rde ise İtalyan 

Rodoı adası ile on iki adalan 
vardır ki buralardan stratejılr 
huıuılırdı lıaml ıurette iıti • 
fıde etmelı: iıtiyeceti ıüpbe • 
ıizdir. Bir de Şıp deni:rinin ö
teki ucunda Eritre ve Habe • 
ıiıtın vardır. Bunlardan baı -
lı:ı İtalyanın Akdenizde hiç bir 
uuu yoktur. 

Bir çok İtalyanların Akde • 
nizde bir İtalyan muzafferiyeti 
mümkün olacacına inanmadık
ları muhakkaktır. Meseli, on • 
lar, Mısır'ı ve yahut Tunuı'u 
istillyı kalkıpcalr bir İtalyan 
ordusunun frınsızlar tarafın • 
dan durdurulac:aimdın korkar
lar. Sonra İtalya ile Trablua 
ırasında levazım muvaaalitı -
nın da emniyetli olıbileceiine 
kani değildirler. 

Her ne kadar bunlar Malta -
.Y1 ı,e yırama:r bir hale ıetire
celrlerini t111vvur etmekte ise
ler de ,ene onlar, hasımları -
nm dı talyanın sahıllerinde 
bulunan ve medeniyetin ifti • 
hır medın olan ıebirlerini de 
harap edeçeklerini de heaap 
ederler. 

f •kat İtalyan umumt ef. 
klnnı en fazlı iHıl e -

den en muhim nokta, Turkl • 
J'eDİn mütecavizlere karıı o • 
lan çepheye dahil olmasıdır. 

Bliyülr Brıtınyının Yana • 
nistanı prantl vermek ıure -
tiyle harp :ramınında yunan li
ınanlanndan lzımr istifade et
meal, lrlfi derecede fena bir 
ıeJ' idi: falrıt kudretli bir or • 
dusu bulunan ve fevkıllde li
manlara malik olan Tlirkiye -
nin de bu taraft iltihakı biıı • 
bütiin ehemiyetli bir hldııe ol
muıtur. 

ltalynlır, inıfll:r - türk pak
tmın ıırlri Alrdenizdeki strı • 
tejllı: durumu tamamiyle de • 
iiıtirdiiini etraflıca takdir e
diyorlar. 

Kıldı lı:i bopalar da Tilr -
lı:iye'nln elindedir. Şimdi Rus
yanm bu cephede dahil olma -
11 talııdirinde vasiyet büyük 
llarpee olclutaadan htiablltiln 

er en ı e r arp 
patlryacılı: olursa bir çok kim. 
1eler. İtılyı'nm maksadına 
nail olmak için derhal hücu -
ma ıeçecetini tahmin ederler. 
ltalyanm baıhcı ha:rırlıJrlan • 
nı ona sijre yıptıtı hnı hii • 
cumlannı bir tarafa bırakınız, 
bu de•let, inıf llz donanm11ı -
am ilufl olan İelrenderyeye n 
Mısıra Trabluaprptıki ordu. 
in ile hticama kalkacaktır. 

Falıat bu susua çöllerden ıe
çlp Mmra saldırmak da hiç 
kolay bir iı delildir. 

Deni• yolu doaanmanm mu
hafaaau n atqi altındadır. 

Daha içerilerden makineli Ja
talın reçirmelr de tehlikeler -
le doludur. 
Nıpolyon'un her hanfi bir 

ileri harekete brıı büyük bir 
mbia addettili çtil, hail, bü
ytilı: bir eqel olmakta berde -
vımdır. 

O halde, Akdenizin inslli• 
•e franaız zırhlılarına bir me • 
sar olacalnu MiJ'liyen İtalyan 
ıueteleri suaz çöllerde be 
tane italyan aalı:erinin telef o • 
lacatını bir an için düıünüyor 
lar mı ? 

Gr•t Brltaln and tlıe ~•at 
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İtalya donanması 

İspanyol harbinde 
ne ıııer girdü ! 

ltılyanın ordu mecmuuı, .. Le force Ormot•", itıl -
yan donanmasının ispanyol harbinde görmüı olduğu 

iflere dair uzun bir rapor neıretmiıtir. Bu rapora gö -
re: 

ltılyan donanması ille defa olarak, 1936 atustosunda 
harekete geçmif ve cilmburiyet'i İspanyolların i11al 
etmeleri ihtimali olan Majorlca adasına asker ve mü
himmat uvketmiftir. Bu münasebetle de Biza aduı 
iıgal edilmiıtir. Bu iki hareket, Franko'nun milteakip 
yıllarda.ti donanma f •ali yeti üzerinde en esaslı rolü 
oynamııtır. 

Sardunya adasiyle Baleır adaları arasında, ikinci 
filonun kruvazörleri, İtalyan giJnaJlii nakliyatını em -
niyet altına almııtır. 

Raporda ıu rakamlar vardır : 

19J6 ilkkanununun ortasından itibaren 1931 nisan•· 
yının ortasına kadar, 100.000 asker, 4370 otomobil ve 
kamyon, 40.000 ton malzeme, 750 top nalcledilmiftir. 
Bu sevkiyatl 52 vapur 132 seferden ikmal etmi§tir. 
Sevkiyatın emrine donanmanın 30 ünite, tahsis o • 

lunmuı ve bunlar da 134 sefer yapmııtır. 
Bilhassa ehemiyetli olan cihet~ İtalyan Jejiyonerleri

nin denizaltı muharebe/eridir. Cümhuriyetçilerin Ak· 
denizdeki nakliyatını aksatmak maksadiyle, bu leji • 
yorıer denizaltı gemileri, 1936 ikinci teırininde faali • 
yete geçmiıtir. 

Doyç~ A./gemayne Saytung 
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Almanlar• 6Öre eember nedir 7 

Avusturalya ve 

dominyonların 

kuveti 

Cenubt Okyanos'taki cep
he, adet itibariyle pek ku
vetli olamıyacakttt. Avuı
turalya donanması, halen 
beı modern kruvuör ile 
bet deıtroyerden mürek • 
keptir. Bundan bafka, Com 
mowealth'ta iki deatroyer 
inp ettirmektedir. 
Avuıturalyan'ın daimi 

orduıu 10,000, miliı kıta· 
lan da 120.000 kitiden iba
rettir. Hava kuvetlerine ıe 
lince, birinci 11nıf 212 tay
yareıi ve 3000 kitilik bir 
kadrosu vardır. 

Şimdi alınan tedbirlere 
ıöre, Avuıturalya endüı • 
triai, sulh zamanlarında 
yılda 400, harpte de 1000 
askeri tayyare yapacak bir 
kabiliyete yükıelecektir. 

Yeni ZeJanda'nın, halen 
12,000 askeri vardır. Geçen 
Jerde Yeni Zelanda Baıba
kanının söylediğine ıöre, 
ordu kadroau yakın bir &
tide 50,000 kifiye çıkanla
c:aktır. 

Fraaldurter Saytunı 

c 
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(Plllriter Beobahter'd•) 

15- 8- 1939 

(_R_A _D v_o__..) 
TORKIYE 

ltadYo Difflzyon Poıtalan 
TURKİYE Rad)'OSU 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUOU 

1648 m. 1112 KCL/120 ltw. 
2" .... (). 

lt.74 m. 151115 Kel./ 20 Kw. 
T.A.P. 

Sl.70 m. ~S KCL/ 20 Kw. 

ANKARA 
PERŞEMBE - 15 - 6 - 1939 
1"2.30 Procram 
12.35 TURK MUZlôt : 

ı - Hicu pqrevi 
2 - Litif •i• - Hicaz 'llrlrı 
• Niçin ıeb ta ıeher. · 
S - Mustafa Nıfiı - Hica:r 
11rkr - röpünde ıçılmıı. 
4 - Ahmet R11im - Hicas 
prkı - Can hastı cönül. 
5 - Artaki - Kürdilihica:r • 
kir tarkı - Artık ne ıiJ'ah 
,..,al erinin 
6 - -··-· Kürdilihicazklr 
ıarkı • Güller açmıı bülbül 
v.IDUf. 

13.00 Memleket saat ayan. a -
janı ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-1.f M'OZlK (Kantılr pro 
rram - Pi.) 

l 9.00 Procram 
19.05 MUZ1K (Kabare - Pi.) 
151.15 T'ORK MUZ10t (F11d 

Heyeti) 
20.00 Memleket ıaat ayın, ı -

f•nı ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Neaeli Pllklır - R. 
30 20 TURK MUZtôt : 

1 - ----- Hüzzam P8'revi 
2 - Sadi • Seılh prln - Ru
humda ölen. 
S - Zeki Arif - Sedh .. r • 
kı • Mızrabı bırak. 
4 - Ne,.zen Rıza efendi -
Susinak prltı - Çaldırıp çıl-
11yı. 

S - Mustafa Nafis - Suzi • 
nalr .. rlrı - Sonbahar ıoncı-
sı. 

6 - --·· Kemence tılralmi 
7 - ••••••• Halk tllrlrüıü • 
1r.minem hopladı gel. 
8 - - Halk türlrilıfl • 
Develer katar katar. 
51 - -····· Halk türküıü • 
Esmerim lnyma bana 
10 - ----- Hıllr tllrktlıü • 
Bir kaçı birlqerek 

21.00 Konusmı (Ziraat saati) 
21.15 MUZtK (Neıeli pllk -

lır) 

21.30 Mll:rlk11 lronutma (Cevad 
Memduh tarafmdan - Opera 
'9e teklmti111 (Son) pllklırla 
misaller) 

22.00 MUZtK (Kiiçülr orkn -
tra • Sef: NlCİP ASKIN) : 
1 - Leopold - Xıffıas me • 
todilerinden (Potpuri) 
2 - Ganclberıer • Efsane • 
ler onnanmda , 
-~~nu nwuıı •• 
narlırmda 

4 - Hana lchneider - Tirol 
dallanma hallı: prkı ve 
dualarmdan • potpuri 
5 - Willi Lautenschlııer • 
Arf ıntin aeranıdı. 
e - Mich'11 - İspanyol ae • 
ranaclı. 
'1 - J. Strauu • Ba natıme
ler ami saram ey dünya -

Flnlındlyı 

illtersffelilerl 

hudutta! 
Hel•inki'den yazılıyor: 
Gönüllü it alaylarının 

ilk kafileleri, ıınırları tah· 
kim makaadiyle 6 haziran
da faaliyet yerlerine hare· 
ket etmitlerdir. 

Geçen niaanda, Univeni
teliler cemiyeti, müdafaa 

Yalı 
8 - Cbopin - Nolı:tllrll 

23.00 Son ajanı haberleri. si " 
raat, esham ,tahvillt, trıoı • 
biyo - nukut bor1111 (fi1ıt)) 

23.20 M'OZtK (Ca:rband • Pl. 
23.SS-24 Yarınki proıram. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER.: 

20.15 Berlin - 20.30 Par 1 

- 21 Roma. ı 
ORKESTRA KONSERl.~r 

VE SENFONİK KONSER• 
LER: ıs.ıs Droytviç - 20.S 
Brno - 20.15 Breılıv -
20.30 Budıpeıte - 21 J>oJÇ• 
land Zender - 21.45 Liik • 
ıemburc - 21.50 Strasbarl 
- 22.15 Stokholm. 

ODA MUStKtBt: 15.25 119111; 
burc - 18.50 Laypsiı "'f' 1 
Viyana - 151.15 Berlln -
20.15 Doycland Zender -
20.30 Monte CenerL 

SOLO KONSERLERİ: 1.~ 
Viyana - 18.30 Doyç..
Zender - 19.30 Sıtoldıolm -
20.30 Kolonya - 21.5 ~..; 
don - Recyonal - -u
Doydınd Zender. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart •· 
a.): S Könipberı - 18 LOO 
don - Rec,.onal. - 24 Sti'
prt. 

ORG KONSERLERi VE KO 
ROLAR: 151 Berlln 

HAFİF MUZ!K: 17.10 Jll S 
nih - 151 llllnih - 20.ı 
Frınkfurt 

HALK MUSİKİSİ : 22.!0 
Ştütgart - 23 Prır. Buda • 
peşte (Sican Orkntruı) 

DANS MUZtCif: 18 Berlln-
21 Roma (Opera ve danı -
21.15 Bükrq - 21.30 Dro1' 
viç, Millno - 22.30 Breıl•• 
- 22,4S Pari• - P.T.T., Tr 
lus, Pirene - 2S Ftoransa
London - Recyonal, lılitaao 
- 23.15 Liyon - 2UO I.Oll
don • RecJ'onal. 

Türkiye için komer 
Yabancı memleketlerle ktll• 

tür münasebetleri idamesi 1l • 
mum I0'9J'et Volıa cemiyeti il• 
S S.C.B. RıdYo • Komit,.ı, 
Türkiye için bir radYo konsr 
ri tertip etmiıtir. Bu kons!f• 
uı haziran cumı sfhrll. Tilr•·· 
re saatiyle saat 19.30 da, 17_.. 
Metrede Moıko•ı, 1210 met;• 
rede Kiev, UJ.110 metrede Tb•·

1 llıi, S49.Z metrede SimferoPO 
ve 3051,9 metrede Odua istd 1' 
yontan tarafından netredl • 
lecekJir. 

Konserin prosrammda tilfk 
ve Aserbeycan lcompo:ritiSrl• • 
r!ııin ı .. tıdaı:ı eeerleri .ar ' 
dır: 

Necil Kbnn Abes. PtjdO 
için minyatürler. 

Haun Ferid Alnır • 8a ~ 
R'W ;iiı ~M • w.jlf-' 
Mıcomayev. $ah İsmail ti' 

per11mdan Sah İsmail al'J'll't 
Gıcibekov - Körotla ope ' 
r11ından ilı:i arya. 
Zeynalı - Piyano için mira• 

yatilrler. 
Bu kon•erlerl, pi78ftoda • ' 

delmın çalacak ve prlnlansd 
aollst Tarhov tepnni edecek" 
tir. 

bakanlığına müracaat ede• 
rek, üniversitelilerin baSi • 
ran, temmuz ve apıtol 
aylarında hudutlardaki tab 
kimat iflerinde çalıpnal• • 
nna müaaade edilmesiol 
rica etmiıti. Cemiyetin bll 
talebi kabul edilmit oldu• 
fundan, 5000 den ful• 
üniveniteli it bqına sevk" 
edilmeğe ba1Ianmı1tır. 06-
nüllü üniversitelilerin bet 
biri iki hafta müddetle tala 
kimat itlerinde çalıpcak'" 
tır. 

Profeaör Hikmet otutelufu :reni• hafif lrir bel 
kırarak: 

"Haldunn var Myefendil" dedi "hemen kalka· 
lan mı? Numaralan Myretmİyelim mi?" 

Hüae7in "7 ceYap vermedi ve eliyle sanonu 
çafrrclı. 

Omer'l• Om.it adam akı1b .. rhot olmutlar Ye 
el ele vermitlerdi. Macicle iN maıasaranm kendiai· 
ni lozdırmadıimı SÖl'Üllcea "Acaba çok aarhot mu
,,.m ?"diye söyleneli. Biru itap döllüyor, paleri 
dumanlanıyordu. Buna ralmen aldı batmda7dı- 0-
mer'e ve yanındakine tekrar Ye dikkatle laakba Ju. 
am san aaçlan yüzüne döldllmüttil. Açık kahve 
NDIİ sözleri ufalmıt. oldukça süzel T• aivri çene
li teri-itti. Y a:yyan bir sülütle apı açılınca 1ri • 
ru kirli fakat muntazam ditleri ıörinüyonlu. 

Yok. .. Amu )"arabbL .. 8a .. 1apanml" 
Hü.aeyin..,. h ... bı ıörip •J'&ia kalkmıflL 

Profeeör Hilaaet'e d&uHb 
.. Ha:Jtli ~·kalım, onlara mat, siclip ltatka bir 

,...... •tl..uria. s.. laa._.eacliyi ali" bu •••• 
tair Emin Kimil'in terk•ttiii imi söaterdi. ••Haydi 
O.- 1M7 ... Gidiyonul" 

0m.r ••Om.it yerlerindm faiaddar. Omer •· 
lıtkanlılda kanmam kolana sinli. Opı MraMr a 
önele ~•blar. Madde kadini kayMclec:d kaclar 
tatluaclı. Damaalı kafalllMla mantuam bir fikir 
ıil.Ueai lrmmak i• a,....,_ ve 11111Y&ffak olum
yorelu. 

Kocaaı •• Omit'I• Mraber 1rir otomobile •lndt
ler. Hüaeyin Bey de bu Mfer ıöslikltiahi abmt, 
toförin yanma obumutta. Pıofeeör Hikmet ile eli
ler haaan bqka bir arabaJ'a kalcldar. Tam hare
ket ettikleri lll'acla Hüae7ia M:rin bolü ..U ititil· 
eli. Bqmı arkaya çnİnllif a 

Şoför akb bapncla bir adama benziyonlu. Bqı· 
nı bile çeTinneclen itin• devam etti. Projektörler i· 
ki taraftaki ajaçlan d•tere l'ibi biçiyor Ye arkay~ 
cloina cleTiriyonlu. Macide, ıecenin aerinliii içinde 
biru açılır sibi olmuttu, timdi aüratia teairiyle tek• 
rar kafaaı buiuJamyor •• difüncelerinin her bir 
parçaaı, projektürlerin dotradıtı bu •taçlara tab 
lıp kalıyonlu. Kendini tamamen hldiMlerin eline 
bll'akmaia karar vereli. l~d• nefaine karp büyük 
bir ~et Tardı. .. Ne olabilir? Omer yanımda 
yal" myordu. Fakat içindeki bu cesaretin Omer'in 
yalaalıimelan elefil, kendi kendine vermiı bulun· 
dutu bir takım kararlardan seldiiini hemen itiraf 
etti. Y alnıs t• anda ne kadar sayret etae bu karal"' 
larm neler oldutuau bulamıyor, belki de bulmak 
i.taü:rordu. 

.. ,çtiii ...... çok hotıolabet olar .. Omm ~ 
böyle meclial..cle pek eeftlir ft ........ O .. ....., 
vadan aarbot olur ve -tleair-" 

Maciele içinden: ''O da Omer'in dudaldarma 
bala7orl" eledi. Bir an onların öpiiftüklerini tuaT• 
wr etti ve hiç heyecanlanmadı. Kafumdaa: "Ne 
halt .......... etainlerl" diye bir dütünce seçerken 
kmcliai topladı Ye: "Acaba aarbotluk imanın bü • 
tfba hialeriDi öldürii1or mu?" dedi. Fakat birdenbi
re içi ..Umı "Ben i9Decla .. .ı de böyle idim. Şim
di hatırb,oıam!" diyordu. ''O saman ela Omer'in 
halleri beni luadmmyonlu. Ne iatüme vuife ele
••i• bqlamıfbm. Ba hal bende bir k .... daha ol· 
auqtu? Ne saman. .. Biliyonam. Fakat çok korkunç 
bir 197 ... Emine teyzelerde böyle olmamq mıydnn. 
Belki biru bqka ,.kilde.. Fakat aynı hialereli ••• 
lt•dlml lmakmak Ye ne olur.. oluna, kanfma
.U... Gialtmin onlarla hiç bir ilitiii kalmaclıiım 
,..__ Wr hia. .. E,..Ja... O..... ele Maim için on· 
lar siW mi olda? lmkinı ,-._ Her 197• nime• 
1w1g&m ıak- Hep _..oılü... Çalsmbk. .. Yok-

"Gönlünü mü.......,...,,, dbwcla. "ı...t 
Şerif arkaelaa yetifti •• profwöa iia anlMUM atla
dL Hmf muhakkak içtiklerini ele ..__ h ... bıma 
rU4hnmttırl" 
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Bir aücldet IOlll'& otomobil diMmeçli 1rir ,.. 
kattan İDlll•I• batladı. Karııda, muharril' Hiaeyin 
Myle ıöslüldi kızm hatlarmın istünde, karanlık 

fakat canb Wr cl..U. söriinüyordu. Macide yuun• 
daki .......-. dıtan bakınca olsun •taldı bir 
tarla sibi m.ulcla1aa denizin aeıini duydajunu 
amecliyordu. Tek tük seçen vapurlarla nhtımda• 
ki fenerler at., böcekleri ıibi yeıilimtrak bir lfl)ıla 
parlıyorlardı. Macide kencliai yapa J'•lnı• 

ıu...tti. Bu h.ia, oaa timdi yabancı bir te~ sibi ... 
li:ronlu. ETelce de aaun yalnulık seneleri J'&f&llUf
b, fakat o saman lRmclan kmtulmak için ça.balıyor 
T• bir 19yler, bir fe)'ler ..-.,.ordu. Halbuki timdi na
h...ıa m ufak bir lamdclama bile yoktu. Yalnuıbk 
hiui ........ tatlı bir rahatlık ftl'iyor ve kaf..., u
m ••••• kotuP :rorulcluktaa IOlll'a aiinetin altıma 

HibeJİn MY buraJ' J'&nmcta ıetinliii iki ahba
bmm kendi mualanaı lnralup "ek·' •w ,..... 
dakçıhta &itmelerin içel'lemifti. Bir elİ7le aialik
hi kısı kacaklamq, eki elini Emin Kimil'ia pi. 
nız bırakıp sittiii diier bir luam omuzuna da1a· 
mıtb. Profuör Hikmet'• döaclüa 

"Senerileri lturada ltınlap Pleoeiim.. P......_ 
nnı ela vermiJ'ec•iim ! lnaaa arkaclaf tli7• :r•nmda 
a•tiri:ror, iki W etmeci• pclip baekalarmm ..-... 
Janm ;rabycldarl" 

Dd otomolril, ub arbp, oldukta Ml7ik bir 
ıüratle Mecidiye köyü taraflarına plmiıti. Malaar
rir He..,.ia Myia Y-mcla oturaa söallldi lua, pek 
ciddi obnı,..n bir tellt Uea 

"Aman, tenha y.ı .. ıeldikl Nereye ficliJo. 
nas?" eledi. 

HüaeJin MJ' 1lu lllAlin MY&lmu tofön .......ıi 
dalıa muvafık ltulduı 

"EYllcbm, biaİ B~cl--',,e cloira fötir .. JCa. 
za çıkanaamak ~le W... Mlaa .. ltiliniaın <--·->. 



Ekonomik •seleler: 

Türkiye iktisadiyahnda 
kara vollar1nın ehemiyeti 

Dr. MalJu Ete 
"111uı"da biribiriyle ııkı mUnuebe- beıi karayolu nakliyatı olması tabii -

ti ol~ ~ki mesele bilhaua nazarı dik- dir. Türkiye iktıaadiyatının dıı piya
htiınizı celbetti. Bunlardan biri, aadan ziyade iç piyasaya müteveccih 
~etııleketin en büyük davasını teıkil oluşu da karayolları nakliyatına veri
h en kCSy kalkınmasının tahakkuku lecek ehemiyeti bir kere daha gös-
uauıunda yeniden tedbirler alınma - terir. 

11
• diteri, nafıa bütçesi hakkında iza- Eauen fOSalar ara.inin topografik 

•t veren aayın vekilin, Tilrkiye'de vaziyetine daha fazla uymak huaası
brayollan meıeleai üzerinde bir ke- na maliktirler. Türkiye'nin daha ziya
!! d~ durmasıdır. de ziraatci bir memleket oluıu, birçok 

Dikkat edilecek olursa kay kalkın- mıntakalarda henüz büyük mikyasta 
~!le lrarayoliarı arasında ııkı bir istihsale geçilmemiş olması, l(>ta nak
~wıqlebet vardır. Tilrkiye gibi ziraf liyatını tercih ettirmektedir. Yolcu 
.:nbllnye arzeden bir memleket için nakliyatında olduğu kadar ena n:>ldi-

t lktıaat çerçevesi dahilinde en yatında da münferit, dağınık ncdi. .. yat 
ıntlbiın rol oynıyan istihsal tubeai zi- gene münferit ve küçük mikyasta 
'-it ve hayvancılıktır. Nüfusun % 75 nakliyat yapan nakil vasıtalarını, na
tl bu lıtihsal tubelerinde çalıtır. Her kil hayvanlarını, arabaları, kamyon 
ıtln Yeni bir inkipf merhalesi kate • ve otobüs gibi vasıtaların istimalini 
:- llnayi ıubelerinin büyük bir kı• istilzam ettirmektedir. 

bu airat temel U.erinden yükselme- Bundan maada ıoaalar, uzak ve ya-
~ lllecburdur. Demek oluyor ki Tilr· kın yerlerden getirdik!eri yolcu ve 
iİJe lllilleti iktısadiyatının eaaaı zira- eıyalarla demiryollarını besliyen, it · 
lt lktiaactiyatına istinat eder. Memle - mam eden faydalı vasıtalardır. Trafi
::..~Prağının icaplarından .ziyade, ği henüz pek fazla olmıyan demiryol-

-"S\lnun köylerde dağınık yapma· larında trafiğin artmasını teıvik ede
it ~ llliinakaleaialik dolayıaiyle p • cek olan Amiller bunlara amut olarak 
hirlerıe fazla münasebete geçememe • inp edilecek olan karayollan yani ıo
ti, 'l'ilrkiye iktıaadtyatının modem bir ıalardır. 
lktı11t ıiıtemi olarak tavsif ettiğtmia Hele milli müdafH bakımından ıo
PlJlaa ekonomiıi devresine ıirmeıine salar, düoawı bava hücumlarından 
~ oluyordu. nispeten daha fazla müeuir olan de -

'l'&rkiye iktıaadiyatını aynt iktıaat miryolu ,ebekeaine nuaran~. ço.k ~ü
le~erinden kurtanp piyasa ekono - him bir nakil vuataaıdır. Turkıye. ı -
laaİli ye cemiyet ekonomisi haline ge- çirı hayati bir ehemiyet arzetmesıne 
tlrebilnıek için aarfetmeğe mecbur rapn. Türkiye'de karayolu tcbeke
Oldııtumıu faaliyetler araaında dönüp ai ihtiyacına cevap vermekten çok u -
"°lltıp üzerinde duracağımıa mesele Aktır. Nafıa vekilimizin de beyanatı
~ kalkuımuı ve dolayıaiyle köy ik- na nuaran Türkiye'de viliyetlerimi • 
=diyatında mWıim rol oynıyan l • ain yol ıebekesi 39.000 kilometredir. 
~terden birini tetkil eden karayol • Bu yollardan: 
ı.,., llfeıel•ıidir. 10.000 kilometresi kırma taı ıose, 
hl ~kiye'nin iıtihaal ve iıtihllk b- 7.000 kilometresi harap ıose, 

li1etinin artmuı, mücadele hacmi - 13.000 kilometresi menfezli ve 
~ lenitlemesi bilhassa karayollariy· menfezıiz toprak yoludur. 
1 lıkı11kıya allkadar olan bir meıe. Memleket vüaatine nazaran çok 1~ir. Yol tebekeainin ıenitlili nia • mahdut olan bu yol pbekesinden mo
htiııde piyua ne olan mUn~ble k~ clwa bir kara nakliyatına yani otobtlı 
9'fet P.yda ~ ve kamyon milnakaleıine elveritli o -
~ilı demle çevrilmit olan ve lan kısam daha da udır. HUınühalde 
~rintn uwılup takriben S.700 bulunan palann umumt karayolu te· 
~tre araedeo bir memleket lçin. bekeaindeki hiaaeıi takriben % 25 dir. 
~)at itibariyle, en tivade inkipf Rakamla ifade edecek olursak Türkl
tt-;" cap cuc:u...wr-IIJwılıxaıc şuueliı ye uc .ı.uuu Kııomc~n: Kareye "t:l' l\lıv-

~ lllllnakaleai olurdu; halbuki tat· metre, kOlllfUlllU Bulpristan'dr 149 
tda \'biyet maatteeuüf aksine ol- kilometre, Romanya'da 482 kilometre, 

~- Simclild halde, iıtikbalde ft- Yuplayya'da 157 kilometre labet 
1ı.....htin deiipneainl beklemete mec • etmektedir. Yunanlıtan'da ıoaalar 
~ pek milkemmel bir halddeir. Fransa 
Clladıuriyet hWdlmetinin semereli 
~~iyle buıUn uzwılup 7.000 
~eyi geçen demlryolu ,ebeke
dtr takt devirlerle ölçillemiyecek ka • 
lıer lert bir inkipf cöatermekle bera • 
~ bu ceniı memlekete ıöre ıene u • 

· taldı ki, demiryolu aibi muuzam 
~)'e yutan bir ifletmeyi milnaka -
lh..~den co .. fula bilyiltmek de 
~ olunu; bu sebepten dolayı • 

ki lllemleketin her k&fealni demir
~ tebekesi dahiline aokmak mtım-

delfJdir. 
'flal~l ınemleketlerin nakliyat ılıte • 
~ ınWıim bir rol oynıyan cöl ve 
t. r ııakliyab da, aon seneler zarfın
t. :rlet itletmeıine geçen ve yakın
~ r inkipfa sahne olacak Van cBlU 
"-ı,.tı iıtiaıa edilecek olursa, be • 

lıeınen yoktur. • 
._.n..;;lı: oluyor ki 7n.S40 kilometre 

lik cenıı bir l&ba &neden bir 
~eket için en mWıim nakliyat ıu· 

ve Almanya•yı da bu mukayesede na -
nr itibare alırsak, karıyolu aahaıında 
maatteeaıüf çok geri kaldığımız anla
tılır. 

Buna rağmen cUmhuriyet devrinde 
brayolu tebekesi eıkiıine nuaran 
takriben % 50 derecesinde tezayüt et
mit bulunuyor. Bilbaua k6priicillük 
sabaaında muftffaklyet fazladır. 

••• 
Karayolu ,ebekeıinin ihtiyaca nlı • 

petle çok aeniı olmayıfı, mevcut yol
ların bir kısmının her mevsimde katTı· 
yon nakliyatına elverltll olmaması 
Türkiye dahilindeki ticareti sekteye 
utratmaktadır. Şark mıntakalardan 
hanlarını kııın eıya ıevketmek müm
kün olamıyor. Taıra ticaretinin bir 
kısmı, elin bu tabir maniin gene ken
dilifinden zail olmaaını bekler . 

Ticarette beraber iıtihaalde yolaus· 
Juk zarar görmektedir. Yol ve nakil 
vaaımı olmayınca köylü milstabıil 

MAYi SU 
==============~ıo~ 1'..,.: Mtı/or WREN 

~Corc, pek ili hiu,dlyordum ki l· 
~ ttınlyecekler ve bu sonuncu kor
~ tetebbüatlmdl1. Melun kale kl
~ tetirini b&ll lbırlerinde devam 
'- 10rdu. Onlar bu kaleyi mubafa
ht:ıı tqlapnıı <Slülerden korku
lal °"'~~· ben de itaatıizliklerinin be
~ cezalandırmaya aevketme
~korkuyordum. Emirlerime mu
~kett~ kendilerini lıakikt bir isyana 
Stllt 1ii takdirde ne ben. ne de kil
.._. -.,itler buna kar)ı bir teY yapa-
""' ~lllllızı biliyordum. Fakat bu -
'-aı..~Ceti onlar için çHle firar ve 
be~ ölUmdU. Tuareglerden ne 
"'Utııreblıeceklerini ve kefaretlerinin 

lte f .0lacatını biliyordum. 
~lllden çıkılmu bir vaziyet! Ne 
hQ; 1Ydı? lıi daha ileri aötilr4tl • 
ti~lt ~irde bildin müthit neticele
~ ~p hareketine cirifmek il· 
~il lkat içimde h&kim bir aea 
'-'. ~u: ••Her ıeyden ince va
"fttıtı. itaat ettirmellaln. Zabit 
~ ~fent yap." " karar veri
la.; ~· e.et. onlan lnutarmak için 
~ -.ı_~ fakat ftaife ber 

..._. ...... lldtri ...... adam-

Janmı itham etmek aıkınbıından kur· 
tulmut olacak ve vuifeıini yapmıt 
bir adam ııfatlyle alecektim. 

"Evet ltaatıialltfn bir cinayet oldu
pnu ispat edecektim. Haklı mıydım, 
Corc? 
Lavrenı ciddiyetle: 
- Evet, tamamen halrlıydınıa, de -

dl. 
- BUtBn gazler bana çevrilmifti. 

Het yi1a mUthit bir- irade gerginli il i
fade ediyordu. 

•Bat çavuı bana yaklaftı. Soluk bir 
tnırla yilrine baktım. Askerlere 
arkannı çevirerek alçak sesle mınl· 
dandı: 

.. _!tut etmiyecelder, binbapm. 
Allah qkına emri vermeyin. Bir ıe • 
celik fttirahat mucizeler yaratır •• Hem 
millhim ıteymon'la aeneplli neferle
ri de gece yanıt burada olacaklar. Bu 
ıece mehtap olacak. Sabredip bekllye
lim. 
·- Düfur, takviye gelinceye kadar 

bu adamlardan eau vaziyette kalma -
lannı istemek niyetinde miıiniz? di· 
ye sordum. 

"'O ....,, müfrezeye bakarak yük
sek ve aalaphr aıılr Male cledlm ld: 

NEYYORI 
Meltupları 

N evyork (Hususi muhabirimiz
den) - 28 mayıı, serginin 

en ııcık, en kalabalık günü. Yalnız 
Filistin pavyonunun açılma mera • 
ıimine yüz binden fazla yahudi it
tirik ediyor. Asfalt taba, yetil sa
halar, yollar, geçitler üıt üste in • 
aanlarla dolu. Adım atmıya delil, 
kımıldanmıya bile imk1n yok. 

Nutuklar batladı. Reamt otorite
ler, hatipler açık, kapalı Fili•tin'
deki ingiliz ıiyuetini tenkit edi • 
yorlar. Bir kaç misal vereyim: 

Nevyork belediye reisi La Guır
dia'nın nutkundan: 

Galila halkının ortaya koyduğu 
bu eıer (pavyon) yahudilerin kül • 
türe, medeniyete yaptıkları hizmet
leri tebarüz ettirmek için değil, ya
hudilerin Amerika'da mazhar ol -
dukları hüriyete tetekkür etmek i
çin açılmııtır... Bu öyl~ bir b~k~n 
teıekkürüdür ki, onlar ın~lı&a ılk 
medeniyeti, ilk kültilrü, ılk kanu -
nu, ilk içtimai nizamı ..• Evamiria
ıereyi vermiılerdir. 

Einatein'in nutkundan: 
Sergi insanlığın yalnız yaratıcı 

iktidarını veriyor, insanlığın aaade 
tine mani olan, medeni inkipfı
nı önliyen yıkıcılık iktidarını ver
miyor ..... Bu belki, insani idealizmi 
müdafaa zaruretinin bir neticesi-

pazar için istihsale ihtiyaç hlaaetmez, 1 
ancak kendi ihtiyacı niıpetinde iıtih- ı 
aalde bulunur. Piyasa için iıtihaalde 
blunmıyan müıtahıil pazardan mal a
lamıyan müıtehliktir. Pazarı tanımı • 
yan, pazara çıkamıyan müatahail dar 
görütlU. mahdut kültürlü, mahdut ih
tiyaçlı bir köylüdür. Buit bir tekilde 
karnını doyurmak gibi tıbit ve fizyo
lojik ihtiyaçtan maada içtimai bir ih
tiyaç hiıaetmiyen bir insanın cemiyet 
ekonomiıine nasıl bir faydası doku -
nabilirl 

Nevyork Sergisinde 
Filistin davô:lan 

Yüz bin yahudinin huzuriyle 
Filistin paviyonu açılırken 
yahudiliğe dair nutuklar 
Yazan : 

Neıet Halll Atay 
dir... Filistinli kardeılerimin aç -
mak terefini bana verdikleri bina
larının espiriıi, sadelik ve ahenktir ... 
Filistin'de, yabancı iktidarların 
tehlikeli politikaları yüzii"den ken
dilerini yalnız ekonomik ıhtiyaçla
ra kartı değil, hayatlarına yapılan 
taarruzlara kar§ı da müdafaa mec
buriyetinde kalan bir avuç insan, 
pavyonlarına bu mücadelelerinden 
hiç bir 'ey getirmemiılerdir ... Bu
nu yalnız manevi emniyetini asır -
ta~ ianberi devam eden bir ananeye 
istinat ettiren bir halk yapabilir ... 

Filistin heyeti reisi Goldmann'ın 
nutkundan: 

Yahudiler Filistin bizim diyor. 
Hıristiyanlar da bu fikirde. Bu mü
nakaşa edilemez tarihi bir hakikat
tir. Eğer mukaddes tarih, İncil, Ku
ran ılelide birer kiğıt parçası de
ğil!erse, İngiltere efklrıumumiye
ıinin bile tasvip etmediği beyaz ki
tabın doğruluğuna nasıl inanılabi

lir? ..... 
Vali Lehmann'ın mesajından: 

memleketin muhafızları idiler, on
lar da muahedelerine hürmet ettik
leri zamanlarda büyük bir millet i -
diler, kanunlarını her yerde tatbik 
edebilirlerdi ... Sonra inhitat, ahlik
ıızlık ... Ve... Tefeaaüh.... Sancağı 
güneıin hiç ekıik olmadıtı kıtalar 
ve memleketler üzerinde aallanan 
İngiltere, imzaladıtı muahedeye 
...ıymet verememezlik edemez .. Bri
tanya halkının eıpirisi böyle bir 
hükümete tahammül edemez 1 

8 ir amerikan darbımeseli; 

.. Newyork iı owend by Yewish, 
run by lriıh and wizited by Ameri
kanı (•)"der. Filistin pavyonunun 
açılıt gününde yahudiler, darbıme
selin kendilerine atfettiii bu bari • 
kulide iktıdarı kuıuraıu ispat etti-
ler, Filistin davilarını topladılar, 

toparladılar, Nevyork'da dünya ef
kirıumumiyeıinin önüne koydular. 

Not: 

--=N:'vyork yahudilerin sahip oldutu, !r -
landahlarm idare, ve Amerikahlarm ziya -
ret ettiii bir ıebirdir" demektir. Şehrin vl
liıi ve belediy~ reiıi yahudidir. İrlandalı • 
lar •ehrin polis tetkilltında çahıırlar. Za -
manı ıelince banlardan da babıedeceiim. 

N.H.A. 

Kayseri de 
bir köyü 
sel bastı 
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Altın kaydı ve 

mahkeme içtihatlar1 
Yazan: Alil T ektaı 

İltanbul Tan Matbaa11. 125 Kurut 

Umumi harptenberi altın kaydı 
muhtelif doktrinlere, ve biribirine 
zıt birçok içtihatlara yol açmııtır. 

Nogaro, Piıt, Domke, Mater, J&e &i· 
bi para meselelerinde mütehaaaıs bir· 
çok ekonomistler, bu meseleyi tetkik 
etmiıler ve muhtelif tezler ortaya at • 
mıılardır. Beynelmilel Lihey adalet 
divanı, ve birçok memleketlerin mab· 
kemeleri altın kaydına dair ihtiliflar 
bakkındl ti,irlü kararlar vermiflerdir. 
Bu husustaki içtihatların bir memle-
ketten diğer memlekete göre değitti· 
ği batta bazı yerlerde ayrı ayrı mab· 
kemelerin biribirine zıt hükümler ver 
diği görülmüıtür. 

İşte Türkiye Cümhuriyet Merkea 
Bankası İstanbul ıubesi müdür mua • 
vini Afif Tektaf altın kaydına dair 
yazdığı çok kıymetli bir eserde, hem 
çok nazik ve hem de çok karıpk olan 
bu meseleyi, ve bu buıuata yapılan 

muhtelif içtihatları da ıöa önünde 
bulundurarak tetkik etmektedir. 

Hem hukukçu, hem de maliyeci °'" 
lan müellif, altın kaydı meaeleainl 
tahlil ederken, Türkiye mevzuatını 

da bilhıaaa göz önünde bulundurmuı 
ve çok dikkate değer neticeler çıkar• 
mııtır. Müellifi bu kıymetli eserin
den dolayı tebrik eder ve eseri iktı• 
aat ve maliye itleriyle alikalı karile • 
rim;z tavsiye ederiz. 

Cemiyetler kanununda 
yapılacak deiitiklik 

Maarif Veklleti cemiyftler kanunu
nun 38 inci maddesinin ikinci fıkrası· 
nı değittiren bir kanun projesi huır
lamı1tır. Projeye göre Türk Hava ve 
Türk Çocuk Esirgeme kurumlan ile 
Türk Tarih ve Türk Dil kurumlan 
İcra vekilleri heyetince tasdikli ana .. 
ninmnamelerine göre ve kanunların 

kendilerine verdiği vazife ve salibi • 
yetlerle idare olunacaklardır. Proje, 

Pazarlı milnaaebeti obmyan bu ka
palı ve aynt iktısatlarda istihsal mah
dut kalmaya mabkamdur. Halbuki bu 
mıntabları yollarla kasaba ve tehirle
re rapteder etmu, köyden tehire ve 
tehirden köye doiru bir mal ve inaua 
akını baflar. Bu milnuebetler ammm
la kesafet peyda eder, ayni iktıat ye
rine nakdi iktısat, piyuasız mübadele 
ıktısacla. ferwe pıyau llWnQllllal kalm 
olur. 

fUpheala ld Jot~ btra&er 
bu yolda itllyecek naldl YMltauni ve 
bu vasıtayı talırik edecek kuveti de 
düıünmek lizımdır. Fakat ilk elde yo
lun açılması prttır, diğerleri çok geç· 
meden tedarik edilir. 

"Filiatin'de yahudilerin maruz 1 
kıldıkları mütkiilltı ve madddt fe
dakhlıklan anlattıktan sonra" on· 
ların yegane kuançları dini tesel
lidir. Onlar memleketin, kendileri
nin oldudğu garantisine inanarak, 
orada yapabileceklerini yaptılar ... 
Anlıyaınıyorum ki; dünyada bu ka
dar iyi t.ılıyın bir çalıtma durdu
rulabilsin 1 ••• Yahudiler ki, dünyada 
bir ıulh ve emniyet kötesi arıyor-
lar. __ , 

Senatör Kinı'in nutkluıdan: 
Blltibı medeni dlla,a tnpttere 

devletinin vldlnl tutmadıtını bili
yor •••••. Bir vakitler inıiliz kanu
nu, ingiliz adaleti Amerika için bir 
bazdı ... Son ailrda ln&iltere dünya-

!:r!):ti.~~=t-=lkt-=== 
politikası ite bu ull role ihanet e-

Şehrimize ıelen malQmata göre e- 11rf ilmt bir tekilde kurulmut olan ~ 
velld IÜft Kayaeri'nin Bünyan ka- rih ve dil kurumlarını cemiyetler ka· 
muun Akkıtla nahiyesine batlı Ko- nununun koymut oJdup hüldimler 
yunabdal köyüne tiddetll yapur ve dıpnda bıralrmakta ve huıust va.ziyet
dolu yafmııtır. Yağmur ve doludan terine ve nizamları g<Sre faaliyetleri .. 
hasıl olan seller 21 evden mürekkep ni imkan altına almaktadır. Hava ve 
olaıı kijfii bumııtır. Sel evlerden 13 Çocuk Eıirıe111e kurumı.ıı balen ce • 
.. ..,,. w ~erl7Je 1aenı.ft a5- ~, -~-- Waiianu hftllmleri dııında 
tilnnot. Z oda w iki ahırdan ibaret bu bulunmaktadırlar. 

Karayollannın inkipfı bir taraftan 
köylü ve tehirli müıtabıill ve diler 
taraftan köylü ve tehirli mUatehlikin 
menfaab icabındandır. 

Pula iıtihaal mOıtalıalle futa ge • 
lir, milltebllke ucualuk temin eder. 1-
yi bir milnable aittemi ticaret hacmi
nin artQıuını intac eder, aruiyle bl· 
tün iktısadt ıubelere hllaniltesir eden 
yol faaliyeti dolayıalyle milli refahın 
artmuına sebep olur 1 

••• 
Karayollannın bilııa.a Tilrldye' -

mb için ehemlyetini bir dereceye ka· 
dar tebarila ettirdikten sonra iktıaadi
yatımızın inkipf ına mani olan lmil
lerden birini tetkil eden karayolu p
bekeıini teni etmek için batka mem
leketlerin ne piri tedbirlere bat vur· 
duklarını bundan aonrald yaaılanmıa
da izaha çalıpcapa. 

"-Pek merhametliıinia, bat Ç&ftf. 
Bu sipahiler de çok daha tiddetli dav
ranana, fakat bu askerler sipahi de • 
ğildirler. Onun için, cebri yürilyiifte 
gölterdikleri pyrete mükifaten iıte
diiiniai yapacağım.. Bu manbfalara 
mehtap çıkıncaya kadar mühlet •ere • 
celim. Ceaa vermek hiç da hoıuma 
gitmez, kimsenin beni buna mecbur 
etmiyecelini umarım. Hepimiz fena 
halde yorulduk. Bu itibarla dört saat 
istirahat veriyorum. Fakat ay çıkar 
çıkmu parola ıu olacaktır: .. çalıpnak 
veya ölmek", yani cenueter ıömUle -
cek ve kale itıal edilecektir. Bu gece 
ıömülecek hapa &lWer daha olmama· 
sını temenni ederim. 

Vahaya döndllm. Bq çavufUD u
kerleri itaate tepik ettitini ltitlyor • 
dum. Sonra .. paydoa" diye baykırc!ı. 

Bir kaç dakika aonra ymuma gel • 
di. 

.. _ Hiç bir zaman itaat etmiyecek-
Jer, blnbltım Mehtap çıktılı uman 
giindllakinden ziyade korkacaklardır. 
Gün ıııiı korkulan dapbr... Yann 
sabah, gHnütlU isteriz. Hem o zaman 
ıenegalliler de gelmit olurlar. 

.. _ Dfil DUfur. Pek fula konut
tuk. Aıkert vicdanım daha ziyade 
mühlet vermeme mllaaade edemu. 
Vicdanım da buna ruı olmaa. Dört 
aaat iıtirahat ft dütUncedn eonra bl
ll mukavemette israr ederlene, hare· 
ketlerinin bütün meıuliyetini ilaerle
rine almıt olacaklardır. Seneplllle • 
rin plmeainden Bnce inldyat ederi~ 
• imi•ta bllel pJmemil olaclk w 

diyor ... Evell Münih'de, sonra be
yaz kitapta!. .. 

Sergi reisi Wahlen bir firen yap
tı: 

Serıf bir form'dur, dedi. 
- Burayı bütün milletler dava

larını, itlerini getirebilirler, fikir· 
Jerini serbeıtce ıöyllyebitirler-. 
Ve .• Ve bunlar aerıfyi angaje et
mea I 

Emil Ludwig'in nutkundan: 
•••• Chamberlain mükerrer Al· 

manya aeyahatlerinde muahedele
rin aletade klfıtlar oldudfunu öl • 
rendi.._ On sene önce Nuıra'da bir 
çeınıenin bapnda oturuyordum. t • 
sa'nın anuının au almak için getcli
ti pek muhtemel bir çepne. Servi -
lerin altında endipli göalerlyle et· 
rafı seyreden yahudiler vardı. Bir -
denbire çepneye atlarını sulamak i· 
çln ingilla süvarileri geldi. Ben bun
Jann aruında iki bin yıl önce gene 
atlarını sulamak için buraya gelen 
romalılan tanıdım. Onlar da bu 

kendileri de kurtulacaklardır. 
Mert çocuk kekeledi: 
.. _ Kendileri mi kurtulacak? Fa

kat benim kurtarmak iıtedipm ılzıi
nia, binbaıım. 

'"Omuzunu oqıyarak, bana ayrılan 
mlfrezede en ziyade nüfuzlulardan, 
ele bqılardan iki üç kiti cöndermeai
ni söyledim. Onlara itaa.ılzlltin kata 
neticelerini anlatmak, ölülerin nasıl 
kahramanca döfütmüt olduklannı 
eöyliyerek, kendilerine inzibattan, va
.rifeden bahsetmek iıtiyordum. Onla
ra anlatmak iıtiyordum ki ayaklanma 
halinde, içlerinden en dUriiatleri bile 
uker kaçalı olacak " Tuareılerin e
linde can vermiye mahldbn kalacak
lardı. 

Bir fCY aöyliyeyim mi? O saman 
zabitlerle ukerler aruında umtmi -
yet ve mahremiyetin bi.rim ordumuz· 
da abinkinclen daha u umumiletmif 
olmaaına esefleniyordum. Bb buUI 
onlardan çok .pak kalına. Kendbui.ri 
uaak tutmak lllaumunun biae, ıbin 
yaptıpnu cibi madunlarla birlikte 
ıpor yapmayı menettiğini dilfUnilrUa; 
sizin gibi onlarla arkadat olamayıa. 
Biade, bilbaua lejyonu kilçilk zabit· 
ler ve hele abltler askerlere yabancı 
kalırlar. Bu yn.deıı nüfusumuz tam 
olmu. 

"Eaaeen ben onların zabiti bile de· 
iildim, piyadeyi ıüftri haline koy
mak, daha doiruıu alelide piyadeyi 
bir nevi atlı piyade haline ıetirmek 
vuifeaiyle mükellef bir ıipahiyün. 

"'Nıferlorime 1rarl& his bir ...... 

lunan bir evi tamamen yıkıp enkazım -------------
sürükleyip götürmüıtür. Sel ayrıca ,.,.-••••••••••••• 
32 kuzu, 61 oğlak, 6 dana, 1 merkep, • 
4 arı kovanını da ıürilkliyerek itlli 
etmiı, 40 dekar ekin ve 20 dekar pata
tes ve aoğanı da hasara uğratmııtır. 
Maballt hWdlmet açıkta kalanların yi
yecek ve iatirahatlarını temin etmiı • 
tir. 

Y eaitebir ULUS ainemumda 

Bu aece 21 de 

ÇALI KUSU 
Maman COLIBRI 

HUGUTrE DUFLOS 
lnc:eau kuuının Karahiaar nahiye

si merkezine yafan yafmurlardan ha
ul olan seller de bu merkezde bir kaç 

evi bumıttır. Her iki set baskınında .JEAN Ptm.RE AUMONT 
da insanca bir ziyan olmamııtır. 

i zm i r Enlerllsyolll 

Fuarına haz1rlanınız 
20 Atuato• - 20 Eylül 
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ne fiddetli, ne de can yakıcı bir tekil
de hareket etmif delildim. Fakat mu
hakkak ki üaerlerirıde hiç bir hususi 
nilfuaum da yoktu. Onluı tanımıyor
dum, n berkeairı vebametini hiaaetti
ği bu tanımayıı mevcudiyetlerimizi 
tehlikeye koyuyordu. 

.. Hülba, Düfur'un bana ıetirdili 
adamlarla konuıtum. Onları ikna için 
elimden releni yaptım. Sonunda fU 
aöalerle onları yerlerine ıönderdim: 

.. Gürültü çıkmasını iıtemiyoraanız, 
ay doiduiu zaman itaat etmekle he -
piniain terefini kurtarmıı olacakları
m arkaclatlarının anlatırıınıa. ltaat
ıialikte iırar ettikleri takdirde bu on
ları terefıizlite ve hiç tüpbesia kork
tukları lldbete ufratacaktır. 

.. Bir uçurumun kenarındaydım. Her 
teY dört saatlik bir iıtirahatin bu sa
pıtmıflar berinde yapacatı tesire ve 
nasihat ettliim adamların onların O -
zerindeki nüfuzuna ballıydı • 

"Hem bir pnıım daha vardı: Rey • 
mon'la senegallilerin getirdikleri 
f&nl. Onlar vaktinde yetitlrlene va
ziyet derhal bqka bir seyir takip ede
cekti. Fakat buhranı onların ı•liıirıe 
kadar uaatmayı, ve sencilerin ardına 
11tınmayı aklıma ıetireme.ıdim. Ma
haJrenııe ktfi, dedim, ıilkQnet ve sabır 1 

.. Bununla beraber yeniden ikna ça
resine bat vurmaya karar verdim. Bir 
kaç uker ıönUllU 11fatiyle benimle 
birlikte kaleye airdikleri takdirde, 
kale ile hareketi~ müdafilerinden 
milrekkep çitin hiç biı' tehlike arzet -
medilini .. bu itibarla akacak bir 

Afk ufrunda yuvasını terkeden 
betbaht bir kadının acıkh 

macerası 

Aynca Metro Jumal 
....................................... 

Gilndlla 12,15 - 14,30 • 16,30 - 18,30 
matinelerinde 

TOP HAT 
~--·Ti= 219~---r 
teY olmadıfını göreceklerdi. Dön~ 
te, arkadqlan önünde alacakları Ua • 
tün tavır bir Rutinyak'ın yaptıtı f• 
na tesirleri ve batıl itikatlardan müte
vellit korkuyu tadil edebilecektL 

"Evet bu seciyeli ve enerjili adam
lar ordugiba dönerek: "Hey &idi kor
kaklar, itte bia o ölüm deliline pttik. 
bütün deliklerden hiç bir farkı yok: 
yalnız bir kiti, ortadan ıır olmadan e
vel, herkesi hayrete diltürecek bir 
muziplik diltünmüı" diye haykırdık • 
ları takdirde buna kartılık belki öte
kiler de "büyük bir teY yapmıı pbi ne 
kafa patlatıyonunuz? Sia ptmipe • 
niz, sanki bia gidemeı: miyia ?" ceva • 
bını vereceklerdi. 

.. Bu fikri tahakkuk ettirmek için 
yalvarmadım. kaleyi DJuhafua için 
g<Snderilecek müfreze için biç bir teh
like olmadıfını bizzat ispat etmekten 
çekinmiyen bir mafevkin otoritesiyle 
hareket ettim. Bu suretle yükaek ,. • 
saftaki ukerlere hiç bir teY değipne
den önce kale!yi görmek fırsatım ver· 
mit olacaktım. 

.. Yerlerine dönmekte olan askerleri 
ıeri çaprdım: 
"- lçiniade, benimle birlikte kale

ye ıfrecek kadar ceaur meseli bora • 
zancı &ibi yiğit biri var mıdır? 

.. Müfkül bir mevkide kalmıt görün-
düler. 

.. İçlerinden biri mırıldandı: 
"- Borazancı Jan ne oldu? 
.. Sonra fıııltı halinde ıu garip mu

havereyi ipttim: 
(Soıuı var) 
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Barem İçin hararetli mü ereler 
Büyük Millet Meclisi dün saat ıs 

tc B. Refet Canıtcz (Bursa) nın reis
liğinde toplanarak ruznamcsindeki 
maddeleri görü§müştür. Barem ka
nunu layihasının ruznamede bulun
ması yüzünden dinleyicilere mahsus 
olan alt ve üst localar saat 15 ten evcl 
dolmuş bulunuyordu. 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
ruznamesine dahil bulunan Ankara 
şehri imar müdürlüğünün teşkilat ve 

rasındaki nisbeti tanzim etmek üzere 
Maliye vekaletinin kullandığı geniş 
bir teşkilattan tasarruf edileceğini 
söylemiş ve Maliye vekaletinin bugün 
kü şekilden ne fayda gördüğünü, ken
disinin teklif ettiğ tarzda kabul ettiği 
zaman da ne gibi mazarratlar tasav -
vur ettiğini öğrenmek istemiştir. 

Baremin 4 üncü dereceaindeki 
memurların vaziyeti 

vazifelerine dair olan 1351 numaralı B. Refik İnceden sonra kürsüye ge-
kanunun dokuzuncu maddesinin tef- 1 len B. Abdurrahman Naci Demirağ: 
siri hakkındaki mazbata ile, ölüm ce- "- Gönül isterdi ki devletin mukad 
zasına çarptırılan üç şahıs. hakkında deratını elinde tutan memurların ma -
Başvekaletten gelen tezkereler ve ad· aşlarını gösteren bu cetveller daha ka
liye encümeni mazbataları okunup bank olsun., dedikten sonra diğer ta
kabul edildikten sonra sari hayvan raftan da bu maaşları vergi şeklinde 
hastalıkları mücadelesine memur edi - vermekle mükellef olan köylüleri de 
Jecek fen memurlarının yevmiyeleri düşünmek Iazımgeldiğini söylemiş ve 
hakkındaki kanunun bir maddesinin layihaya göre 4 üncü derecedeki dev
tcfsirinc geçilmiş ve o da, bazı me· Jet memurlarının maaşlarının 300 lira 
buslanmızın mütaleaları dinlendikten tuttuğunu, bunun altındaki ve üstün -
sonra kabul olunmuştur. deki derecelere göre ,nisbetsiz olduğu-

Bundan sonra sıra barem layihası- nu tebarüz ettirmiş ve bütçe encümc -
na gelmiştir. Meclisin pazartesi cel. ninden bu nisbetsizliğin izalesini is -
sesinde maddelere gcçılmesi kabul o· ı temiştir. 
lunan ?arem kanunu layihasının ilk B. Em~n Sazak (Es~işehir) de .c~t
ma~desı okunmuş ve bu madde üze -ı vellerdekı beşer onar lıra farkın hızım 
rinde ilk sözü B. Refik Şevket İnce memleket için büyük kıymetler taşı 
(Manisa) almıştır. dığını söylemiş ve bu rakamların bü

Bütçe encümeninden mailer 

B. Refik Şevket İnce yeni layiha 
ile bazı derecelerin ortadan kaldırıl -

tün vekaletlerin bünyesine uyup uy -
madığını, eğer uymuyorsa, her daire 
için ayrı teşkilat kanunları vücuda ge 
tirmenin daha muvafık olup olmıya -

mış, 19 derecenin on beşe indirilmiş cağını sormuştur. 
olduğunu söyledikten sonra, bu asli B. Emin Sazak'tan sonra söz alan 
maaşların hakiki miktarlarına iblağı B. Ruşeni Barkın (Samsun) da asli 
için kabul edilen emsaı hasıllarının maaş prensibini muvafık bulmadığını 
hangi esasa istinaden tesbit edildiği . söylemiş, devletin muayyen işlerini 
ni bütçe encümeninden sormuştur. gören muayyen memurlara muayyen 
Hatip, layiha ile ortadan kaldırılmış miktarda para verilmesi icap ettiğini, 
olan bazı derecelerin maaşlarının al • ve devletin, sana şu kadar para vere -
ta mı, yoksa üste mi iblağ edildiğini ceğim ! .. dedikten sonra o parayı ver -
de suallerine ilave ettikten sonra de- mesi lazımgeldiğini anlatmıştır. 
miştir ki: B. Ruşenı Barkın da netice itibari-
"- Fakat esaslı olarak bütçe encü- le, B. Refik İncenin teklifine iltihak 

meninden ıunu rica ediyorum. Bu· etmiş ve memurlara kesirsiz, toplu bir 
gün, bu memlekette kanunda elli lira para vermek muvafık olacağını ifade 
gösterildiği halde, elli lira maaş alan etmiştir. 

nacnaleyh bu vergileri kaldırmanın 
kendisince muvafık olmadığını, bu i
şin mühim bir kırtasiyecilik mevzuu 
teşkil etmediğini, bilakis hazırlanmış 
olan cetvellerle gayet kolay bir şekil 
almış bulunduğunu ve mevcut vergi
lerin de hiç bir zaman kalkmıyacağını 
iddia etmenin doğru bir mütalca ol -
madığını tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra B. Faik Baysal E -
min Sazak'ın mütalcalarına geçmiş ve 
tesbit edilmiş olan derecelerin bütün 
vekaletlerin teşkilat kanunlarına uy -
gun bulunduğunu, Ruşeni Barkın'ın 
sorduklarına karşı da kanunda bu nok 
tada bir sakat olmadığını ve maaşla
rın tediyesi hususunda devletin bu iş
leri çok kolaylıkla ifa ettiğini söyle
miştir. 

Tekrar söz alan BB. Ruşeni Barkın 
ve Refik İnce ilk mütalealarında ıs

rar eder mahiyette konuşmuş ve bazı 
deliller zikrederek iddialarını takvi
ye etmişlerdir. B. Refik İnce sözleri
ni şu cümlelerle bitirmiştir: 
"- Ben kendi noktai nazarımdan 

tekrar ediyorum, suni vaziyetten sar
fınazar etmeliyiz. Faik arkadaşımın 
dediği gibi bütçe heyeti umumiyesin
de vuku bulacak tenzilat bütçe umu -
mi telakkisine muhaliftir. Bu dahi 
toptan söylenmiş bir sözdür. Sanki 
ben bütçenin 261 milyonundan 30 mil
yonunun, şu kadar milyonunun mc -
murlardan kesilen buhran, muvazene, 
kazanç, tayyare vergisi olduğunu bil
miyor muyum. Tabii biliyorum. Bir 
taraftan irad ve bir taraftan masraf 
kaydedilen bir şeyin yekünundan ten
zil etmek demek, bütçede mani zaru
retler dolayısiyle tenzilat yapmak gi
bi bir aksi tesir yapmaz. Bilakis ha
rekatımızı hakikate uydurmak bakı -
mından çok realist hareket ettiğimizi, 
şu veya bu hesap kaçamaklarından 
sarfınazar ettiğimizi gösterir. Onun 
~çindir ki, bütçenin vaziyetine sığ -
naz, mütaleasına iştirak etmem. 

Memurlardan alınan vergilerde 
adalet prensipi 

var mıdır? 600 lira maaşım var diyen B. Faik Bay•al'ın cevapları 
memur tam 600 lira alıyor mu? Buna İkinci mesele; buhran, muvazene, 
tabii müsbet cevap ven ğe imkan ol- Bütçe encümeni reis vekili B. Faik kazanç vergilerini diğer vatandaşlar-
madığına ve kendim d maaş alan bir Baysal hatiplerin bu konuşmalarına dan alırken memurlardan almamak 
adam olduğuma göre ·yıc bir şey cevap vermek üzere kürsüye gelmiş ve gibi görmemek vaziyeti, adaletsizlik 
yoktur. Bugün verg ükellcfiyeti ezcümle demiştir ki: doğurur dediler. Arkadaşlar bugün 
namı altında maattlard, n kesmekte ol- "- Refik İnce arkadaşımızın ~kir1in: ben 100 lira maaş alıyorum. 30 lira 

:ı • dd ·· · d t kk f cttı erı · k ·ı· ı· k 70 ı· duğumuz buhran mu' ene kazan' cı ma c uzcrın e eva u vcrgı csı ıyor, e ıme geçece ıra-
:1., -· '. t ve bütçe enc:Unıcninden M>l'duklan hu- d•r Uu. y,.rız,h1i Jr,.stiktcn sonra_ ka-ve aon zamanda ı cr.ve t gımız ayya- l • h · k • • 

1 
.. suslardan biri, bu emsal erın angı lacak mıktan ona verme le onun vcr-

re vergısı · mcmurlarır maaş arı uze - . d·v· k f" · . · · ~ 1 1 ? o . d 1' b" ·ıı:. 1 kıstasa göre hesap edıl ıgı ey ıyctı- gı vermedığı manası an aşı ır mı 
rın e esas ı ır surette t nzı "t yapı - - - · t" . . · · • . b' .. . . B dir. Kıstasımız umumı butçe vazıyc ı senelerce evci o vcrgıyı verıyor vazı-
ması zarurctını ızc go t rmıştır. u . 11 d h d d · · · Ç" kil t ld bak d had· 

1 
• 

1 
~ "b" .. ve elimizdekı cetvc er e er ercce e yctıne gırıyor. un za en eve en 

kımA an 1ı.sc Mcrı 
0 gul~ı 1 gor- bulunan memurların adetleridir. Bun- indirmişiz. Onun vergisini tenzil eder 

mc lazım gc ır. aaşı 150 ıra olan . b" d·ı b' · · k" · h f d . . lar üzerınde ayrıca ır ta ı veya ır de kendımın ını mu a aza e ersem 
adaı:1 600 :ıra alması 1 m gelırkc~ kısım memurların tedihini düşünme - o zaman adaletsizlik olur. Bu bakım
bugun elıne geçen pa a _badcttenzıl dik. Gerek hükümct ve gerek bütçe dan vatandaşın bir kısmından alını· 
ne k~dardı:,. hesap etmcdım. ~e~us encümeninin esbabı mucibesindc vazi- yor da diğer bir kısmından alınmıyor 
tahsıs~tı butçcde 350 1ı ad~r: Elımıze han işaret edilmiştir. Bu layiha ancak davası mevzuubahs olmaz. En doğru
geçcnın ne olduğunu ~ bılıyoruz. O 1929 senesinde mevkii meriyctc geçen su bu vaziyeti müspet bir şekle irca 
h~I?e 35~ - SOO -• 600 • 1 ~ ~aş alıyor 1452 numaralı kanunun bazı hüküm - etmek bizim için hakikaten bir adım 
gıbı hakıka~lc n_aka~ılı ıf şeylerden terini istah etmiye matuf esasları ih - olacaktır. Bu suretle de: herkes maa
vazgcçerek ışlcrı halı ta sine irca et- tiva etmektedir. Bir kısım memurla - şını kafasında yüksek görmekten mü· 
mek ~amanı bu barem anunu müna- rın terfi veya maaşlarının tezyidin~ tcvellit manasız bir gurura kapılmı -
ıebctıylc tamamen ge iştir. Arka- derpiş etmiş değildir.Bu itibarladır ~ı yacaktır. Artık bu kadar söz söyle -
daşl~r memurlardan al n vergilerin bütçe cncümeniniz daima umumi vazı- dikten sonra muhterem heyetin tak
yckunu buhranda 16,80 00: muvaze- yeti ve emsal vaziyetlerini tesbit eder diri bütün meselelerin halli faslına 
nede 17.550.000, kazan (memur - ken fazla bulduğumuz dereceler üze - kafidir. İşte bu hususta da bir takrir 
lardan) 6.000.000 dur k unun yekfi· rinde mevcut memurların dereceleri • veriyorum . ., 
nu 40.~50.000 liraya bal oluyor. De- ne intibakta düşündüğümÜ"L ve bilhas Bu sözlerden sonra kürsüye gelen 
m~k kı bugün memurla 3n ve müte- sa üzerinde tevakkuf ederek düşün - B. Abdurrahman Naci Demirağ (Sı
kaıtlerdcn yuvarlak b ~esap.~a .. al- düğümiiz büyük mali bir külfeti tah - vas) Refik İncenin teklifini doğru 
makta olduğumuz ver ust ustune mil etmemek olmuştur. Bu sırada 401 bulmadığını ileri sürmüş ve Ruşeni 
maaşatı umumiycnin % 20 sini tut~a, liralık derecede kaç memur olduğunu Barkın da, bu hatibe cevap vererek 
hayır fazla tutar, % 25 t tsa 25 mıl · sordular. Bugünkü vaziyette 40 lira - muhtelit bir encümen teşkil edilmesi
yon lira eder ki bu p anın devlet lık derecede 5818 memur mevcuttur. ni ve layihanın birinci maddesinin 
memurları tarafından 'c ildiği mey - Diğer derecelerde de 5000, 6000, 7000, yeniden tanzimini istemiştir. 
dana ç~kar. Bu takdirde O küsur mil· 12000 gibi rakamlar vardır. Bunların 
y~n l_ıra devle~ bütç her birinde her hangi uir ameliye ya : 
gosterılcn şey, bır ccpt arak daha yüksek maaşlar ve muv~zı 
cebe konan ve senelerd P k 1 'fade etmek arzusuyla mıl • 

d l ,,d b" ra am ar ı . . "b' b" e ege en oı eta ır mu elci kırtasi. 1 b" külfet tahmılı gı ı ır 
h b. yon arca ır k 

ye ve csa ıyc olmakt backa bir . d'· .. medik Bu itibarla gere 
• • ır vazıyet uşun · 

kıy~ctı ol~ıyan bı.~ m meledir. Bıı sivil memurların adedi ve gerek bun -
takdırdc bütçe encumc ne teklif e . 1 uvazı' olarak askeri · ara tamamen m 
dıyorum. Barem bu me ekctin mua- memurların derecelerindeki adetler 
mclatında tasarrufu, r şatında ha- .. 1 d'l k bugu''nkü vaziyet çok • muta ea e ı ere 
kıkatı ve memurları zihniyetinde ... f kl 1 nı·hayet bir iki dere -. . cuzı ar ar a ve 
gıdeceklerı Y?lu suret atiyede gös cedc gördüğümüz ve şimdi biraz daha 
t~rcn ~saslı hır ~~nun nak mahiye- izah edeceğim farkları görmüş ol~ • 
tındcdır. Onun ıçın hf angi bir me- caksınız. Adetlerini burada arzcttı -
mura maaşın bu~u: d p de daha az ğim gibi kaldırdık. Bu kaldırmamızın 
vermektense hakıkı aşını tesviye sebebi hiç bir mana ifade etmiyen ve 
etmek ve artık bu maa dokunmamak bilakis 3.2, 2.2 gibi, 4 gibi bir emsal 
zamanı gelmiştir. Bir l<adaşımın de- veren bu manzarayı bertaraf etmek i
diği gibi hakikatte 2. lira alan bir çindir. Esasen fili bir netice ve haki -
adamrn maaşını 350 a olarak gös- kat olmıyan bu rakamları tamamen 
tcrmek adeta maaş ü. inde, mukabi· kaldırarak ve eski emsali hasılların 
lini hatırlıyamadım, biri af buyu- kesirlerini bertaraf ederek mümkün 
run, enflasiyon yapm mertebe yuvarlak rakamların tutarla • 

rını iblağ etmek auretıyle dereceleri 
tesbit etmiş olduk ... 

Maliye Vekilimizin izahları 

Hatiplerden sonra kürsüye gelen 
Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağralı, ko
nuşulan mevzular hakkında JU izah· 
larda bulundu: 
"- Arkadaşların sözlerini ebemi -

yetle dinledim. Bendeniz söz almak 
fikrinde değildim. Fakat heyeti umu
miyesi itibariyle aldığı manzaraya na
zaran bendeniz de birkaç söz söyle -
mek mecburiyetini hissettim. 

Orta yerde bendcnizin tahliline gö
re vaziyet şudur: 929 senesinde tea
dül kanunu yapıldığı zamanda bütçe
nin geniş zamanı idi. Memurların ma
aşına zam yapıldı. O vakit maaşlar ü
zerinden bir tekaüdiye alınmakta idi. 
Bugün bu kürsüden dermeyan edil -
mckte olan aynı mülahazalar o zaman 
tekrar edildi, dendi ki: 
"- Bu birçok muamelatı hesabiye

ye istinat ediyor, neden dolayı kaldır
mıyalım, sabit yapmıyalım, eline ne 
geçecekse bunu yazalım. Bunun aley
hinde bulunanlar da oldu .. Az zaman 
içinde unutulur. Maaşlardan hiç bir 
vergi alınmamış, yok olmuş gibi bir 
manzara hasıl olur . ., 

ri üzerinde duruluyorsa, bunun mat
rahını ve mahzurunu ayrıca arzedcce
ğim. Fakat fili netice olmak üzere 
bendcnizin kanaatim şudur ki, bugün 
bunları kaldıracak olursak iki sene 
sonra yeni bir varidat temini için 
vergi olarak bir matrah vardır, şura
ya bir vergi koyalım diyeceğiz. Bunu 
yalnız burada Türkiye için değil mü
teaddit misallerle, müteaddit devlet -
lcrdc, hatta memleketlerdeki nazari -
yelcrlc bunun böyle olacağını arzede
rim. Devletler bunu tecrübe etmişler, 
tecrübeleri neticesi olarak da bunu ka 
bul etmişler. Bunun teknik noktası -
na gelince kabul edilmesini istiyorum 
ki bir vergi koyacağız. Bu vergiye bir 
kazanç, bir buhran vergisi diyeceğiz. 
Bu vergiyi muhascbei umumiye kanu
nu mucibince yaptığımız cetvelde ya
zalım ve bu cetvelin bir kısmı olan 
masraf kısmında kaide mucibince ora
da masraf olarak ne göstereceğiz? A
ma bunun müstesnası vardır. Muva -
zenci umumiyeye dahil memurların 

istisna ediyoruz, onları ne olarak gös
tereceğiz? Şimdiye kadar hiç bir ver
gi hakkında böyle bir tatbik görülmüş 
değildir. Böyle bir sistem tatbik edi
lecekse niçin yalnız maaşatta ısrar e
diliyor? 

Niçin yalnız muvazene, iktısadi 

buhran vergilerine hasrediliyor. E
ğer net olarak gitmek kaidesi mah
zursuz ise bunun daha birçok tatbik 
edileceği yerler vardır. Ezcümle eli -
mizdc her vakit tekerrür eden Milli 
Müdafaanın gümrük meselesi vardır. 
50 milyon lira veriyoruz, getirdiği 

malzemeye beş. on milyon lira güm
rük resmi veriyor. O halde gümrük -
ten de tahsisattan da tenzil yapalım. 
Posta, telgraf: bu kadar muhaberatı 

resmiye için ücret veriyoruz. O halde 
bunu da tenzil edelim. Benim bildi
ğim bütçe denilen şey bir hizmet ka · 
ça mal olmuşsa bunu gösterecek su
rette tanzim edilir. Ve eğer masrafı 
harice bırakacak olursak, ati yen tev -
zin için muvazenede gözetilmesi la· 
zım gelen ~sasatta elimizde bulunma
sı H.zım gelen elemanların bir takım -
tarının yürümemesine sebebiyet ve
rir. Maruzatım yalnız kendi indi mü
taleatım değildir. Bütçe kavaidi umu
miye ve usulü maliyede asırlardanberi 
yapılan tecrübelerin ve tetkikatın 

mahsulüdür. Bu mütaleayı arzetmc -
ee mecbur oldum 'T'-alcdir. v.iilcc .. lr hf'
yehnızındir. Ben bunu arzcdiyorum. 
Bu maliyeye ait bir kar ve zarar me -
selesi değildir. (Alkışlar) . 

Diğer devletlerde vaziyet 

Ruşeni Barkın (Samsun) - · Bir 
sual soracağım. Bizim bugünkü maaş 
verme sistemi diğer devletlerde var 
mı, yok mu? Bundan sonra demiştir 

ki: 
"- Bugün muvazeneiumumiyc ha -

ricindc çalışan müesseselerde bu ver
giyi memur adedi ve aldıkları maaş 

yekunu nazarıitibara alınarak Maliy~ 
Vekaletinin temin etmesi imkanı var 
mıdır, yok mudur? 

Maliye Vekili - Suallerinin bi
rinci şıkkında, arkada~ımız diğer 

memleketlerde de tatbik edilen böy -
le bir sistem var mı diyorlar. Herhan
gi bir devlet maaş ve ücret üzerine 
vergi koymuşsa tatbik ettiği usul de 
budur. Mesela aidatı tekaüdiye de böy
le kesilir. Maaşını verir ve keser. Bu
nu tenzil ettikten sonra netice olarak 
bütçeye geçirilmez. Mesela memurun 
maaşı 300 lira ise ve bilfarz bundan 
50 lira kesilecekse bütçeye 250 değil 
300 yazar ve sonra tediyesi sırasında 

keser. 
Ruşeni Barkın (Samsun) - On

larda da kazanç, muvazene, buhran 
vergileri var mı? 

rın aleyhine olur. Demek lı:i biz bunu 
daimi olarak kesiyoruz gibi efkirıu
mumiyeye hoş gelmiycbilir. İkinci 
nokta; tatbiki imkanı var mıdır, bil
miyorum, safi olarak almak. Onlara 
iade etmek. Bendcnizce tatbik edilen 
umumi kaide budur. Gayrisafi ol~rak 
almak, gayrisafi olarak yazmak. Hü -
kümetin kaça malcttiğini bilmek. (al
kışlar). 

Relik incenin aözleri 

Maliye Vekilimizden sonra tekrar 
kürsüye gelen B. Refik İnce Manisa 
demiştir ki: 
"- Esaslı bir mesele üzerinde mali

yeci arkadaşlarımla fikir münakaşası 
yapmak mazhariyeti karşısında bulu -
nuyoruz. Maliye Vekili arkadaıımı -
zın verdiği izahat şunu gösteriyor: el
de maaş denilen nesne bulundukça 
bir gfin herhangi bir zaruretin tahtı 
tesirinde bunlara dokunmak ihtimali 
vardır. 

Şimdi arkadaşlar, bir defa kaidei e
sasiye olarak, bir gün zaruret hasıl 

olduğu zaman üzerinde tevakkuf cdil
miyecck, kendisinden can ve malı is
tenmiyecek hiç bir mevzu yoktur. 
Yalnız temenni ederim ki, Allah bizi 
bu kadar sıkışık vaziyete sokmasın. 

Meseleleri normal zamanda, normal 
olarak ele almak esas ve prcnsipc da
ha uygundur. 

MaCZf nedir? 

Maaş, memurun devlete ifa ettiği 
hizmet mukabilinde, devletin o me
mura karşı teahhüdüdür. 

Şimdi, zaruretler yüzünden, şu buh 
ran zamanında, ihdas ettiğimiz buh
ran vergisi ki, o zaman bütçemizin 
yekunu 186 ve yahut 184 milyon lira 
idi. Bugün 261 milyon lira kadardır. 
Arada, 84 milyonluk bir fazlai vari -
dat içerisindeyiz. Bütçemizin müsaade 
si 932 senesile 939 senesi arasında 84 
milyon lira gibi bir farkı kemali ifti
harla görürken bunun vaziyetimizin 
sclah bulmadığını mı iddia edeceğiz? 
Bilakis hayır! O kadar büyük işler 
görüyoruz ve görmekle mükellefiz ki 
bu i~leri yapabilmek için bütçeden ta
sarruf edip 10-12 milyonu ll:ıumadık. 

Hatta bunun vadettiğimiz bcıte 
birini iki milyonunu bile kısamadık. 
Bu bakımdan ders almak lizımdır. 

Şimdi bu şekilde bir vaziyeti tesbit e
derken acaba ilerde bundan bir vergi 
lu·ci).,,l'""'""';;.;n; .i~:ıı.••'7"\k. n-..kaıbl: 
mıişkt.i se kesı ecegını soyıemeıc dahı 
o kadar fazla olur. Bunda zaruretin 
ölçüsü vardır. Bir vergi tarhcdcrkcn 
vazıı kanunun vicdanı, insan vicdanı, 
bilhassa Cümhuriyet halk

0 

partimizin 
vicdanı bir vergiyle mükellef tutar -
kcn şu esası kabul ediyor: Bir vergi 
mükellefin takatiylc mütenasip olma
lıdır. Bugün kırk lira alanın eline ne 
geçiyor Faik bey aşağı yukarı? 

Faik Baysal (Kayseri) - 34 lira 25 

kuruş. 
Refik İnce (devamla) - Bütün ka

naatim le ve bütün cihana söylemek 
isterim ki 40 lira maaş alan bir adam
dan bu vergiyi aldıktan sonra artık 
üzerine yeni bir vergi koymak hiç bir 
vazıı kanunun yapmaması lazım gelen 
bir şeydir. Bir vergi daha koyana ni
hayet onlara hava ile geçin1n demek
tir. 

Refik İnce bundan sonra fazla ma
aşları bahis mevzuu etmiştir. 

Müteakiben, Çorum Mebusu İsmet 
Eker söz almış ve kendisinin Ruşeni 
Barkın'ın, Refik İncc'nin kanaatinde 
olmadığını söylemiş ve demiştir ki: 

Maliye Vekili - kİtısadi buhran 
ve muvazene vergileri, isimleri d~ ü • 
zeriı.rde olduğu veçhilc gene o vakit 
çıkmış bulunan cihanşümul kriz do
layısiyle konmuş vergilerdir. Hiç bir 
zaman bu maaşlar üzerinde bu vergi -
lcri ebediyen yaşatmak maksadiyle 
konmamıştır. Kanun böyle tedvin c· 
dilmemiştir. Hükümctiniz defaatle, 
münasebet düştükçe bunu arzetmiş
tir. Bunun muvakkat olduğunu, büt
çe imkan verdiği takdirde bunu kal
dırmak azminde olduğunu bildirmiş · 
tir. Geçen sene bir kısmını indirmiş -
tir. Refik İnce arkadaşımızın, Maliye 
Vekilini perçinlemek için, bütçenin 
heyeti umumiycsindc son sözü böyle 
olmuştur: bu sene yapamadım, diyor, 
gelecek sene yapacaktır. Bunu not et· 
mişlerdir. Şimdi bu tezi müdafaa et -
mck için diyorlarki, ümit etmeyin, bu 
vergiler konduktan sonra hiç bir za -
man kalkmaz. 

"- Benim kanaatime göre bugün, 
hazırlanmış ve herhalde müzakere 
edilmesi gayet zaruri bulunmu' olan 
bu maddenin seri bir surette tadilini 
istilzam edemez zannediyorum. Belki 
tetkike muhtaç olabilir. Hesap edilir, 
kitap edilir, ve saire. Eğer yaptığı -
mız faydalı ise binaenaleyh tutar sü
tununda bir tadilat yapar bir maddei 
kanuniye ile halleder. Bu itibarla bu 
kanunun müzakeresini uıun müddet 
tehir edecek bir fikri kabul etmek 
zannederim zararlı olur. Bittabi bu 
vergiler kaldırılamaz diye bükmedi· 
lcmez. Bendeniz bu fikri memurlar a
leyhinde buluyorum. Bence bu ihti -
mal zamanı gelince % 100 belki de 
kalkacaktır. Fakat % 1 ümit dahi ol
sa memurun bu hakkını derhal berta
raf etmek doğru bir ıey değildir. Bun 
lar kalkarsa memur maaıını tutar ü -
zerinden alması iktiza eder. Bir defa 
tasfiye ettikten sonra bu hakka avdet 
etmek çok güçtür ve memurun aley -
hindedir. Sonra mücsscU.ttaki mü-
kellefler üzerinde yapacağı tesiri dü
şünün. 

B. Mümtaz Ôkmen'in •özleri 

dası olmadığı kanaatindeyim. İzah e
deyim: ameli hiç bir kıymeti yoktuL 
Çünkü mahzur olarak dermeyan et 
tikleri, maliye teşkilatının bu yüzden 
devlete daha çok masrafa mal ve bar 
olduğu düşüncesi mevzuubahis de· 
ğildir. Bir idarenin muhasebecisi ve 
muhasebe teşkilatı o dairedeki me
murların maaşı aslilerine göre tutarı 
ne ise derhal hesap etmiş ve mevcut 
vergi kanunlarına göre ne gibi tenzi· 
lat yapılacağını da hatta ezberlemiş -
tir. Binaenaleyh devlet teşkilatı için 
çok masrafa muhtaç olduğu mütaleas: 
yerinde değildir ve bunu kaldırmakla 
teşkilatta tasarruf ameli bir faydl 
elde etmiş olmayız. 

Nazari faydası da yoktur. Çünki 
vakıanın haricinde bir şey ifade et 
miı olmuyoruz. Bir memura sana 150 
lira maaş ve 600 lira tahsisat veriyo -
ruz dediğimiz zaman aynı zamandı 
bu para devletin vergi ve tekalif ka· 
nunlarına tabidir diyoruz. Bu kai~ 
eşhasın hususi münasebetlerinde d~ 
böyledir. Mesela bir evi bir adamı 

sattığımız zaman bu ev ayda 1000 li 
ra icar getiriyor dersek, mukavcley 
gösterince o adam kani olur. Faka 
bu, o adamı aldatmak değildir. çüo • 
kü o bilir ki, emlak vergisi vardır, 
tanzifat vergisi vardır, tenvirat ver -
gisi vardır. O halde arkadaşlarıınıll 
teklifi üzerinde bu kadar uzun dut· 
mamızın nazari bakımdan da bir kıy• 
meti olmadığı anlaşıldıktan sonr.• 
müsaadenizle, bu takrir kabul cdild1• 

ği zaman çok yanlış ve mahzurlu bit' 
karar almış olacağımızı da izah ede· 
yim. Bir defa mevzuubahis cttiğiıni1 
kanun haremdir, memurların maaşla· 
rını tanzim eden bir kanundur. Bunuıı 
diğer vergi kanunlariyle alakası yok: 
tur. Bugünkü şerait içinde iktısadı 
ve mali hadiseler her yerde ccvvaJiyet 
ve scyyaliyet arzcdcn bir manzara ar· 
zetmektedir. Ne malumdur ki, yarın 
memurlara yeni mükellefiyetler ıaıı: 
mil etmiycceğiz. Ne malUmdur ~1' 
yarın memurlara bugünkü vcrdiğirn1•1 
parayı az görerek onları taltif etı:ııı• 
yeceğiz. 

V eTgÜeTİ. indirme kararı 
Nitekim meclisi li geçen sene k,.. 

bul buyurduğu bir kanunla mcınurS 
lardan , alınan vergilerden % 2 • 2, 
bir tenzilat yaptı. O vakit her ıe~• 
t~ruilit..11.anmak sur.etivlc- hu ver~: 
nın yavaş yavaş tamamen TtaıaıP''" 
cağını birçok salahiyettar ağıı1~ 
meclisi alide ifade ettiler. Binaef18 

··r• leyh meri ve mevcut kanunlara go .• 
memurların devlete verdikleri vergı 
lcrin tutarını maaşlardan taınaı:ııe" 

. k d v d v•1a· e blJ tenzıl etme ogru cgı ır v •• mahzurludur. Bunu yaptığımız ı l 
man memurları herhangi muhterne. 
bir ~enzilattan istifade ettirmemiş ğa 
lacagız. Bu esası mahfuz tutma a• 
imkan da yoktur. Bugünkü dünya 11 
disatına göre her mükellef gibi, ı:rı;: 
murların da devlet için, mensup 0 • 

duğu heyeti içtimaiy~ için bir~~k ~ 
dakarlıklar yapması ıcap cdebıtır. 

11 
meclis heyeti içtimaiyesi o memurd~ 
daha ağır fedakarlıklar bekliyebi.1~~ 
Mesela, maaşattan şu miktar tenııl • 
yapacağım, ıu miktar vergileri artt\ 
racağım diyebilir. Kaldı ki, idart

1 
hususiyclcrde ve belediyelerde ayl'll'I 
esaslar vardır. Bunları da taınarn~, 
dcğiıtirmek lazımdır. Bizim bura i 
münakaşa ettiğimiz mevzu, bir verg, 
meselesi değil, devlet memurıarıl'I f 
derecelerine göre vereceğimiz ı:ııa~ 
meselesidir ve bu sabit kalmahdı; 
Vergi mevzuu ise içinde yaşadığı~e 
iktısadi, mali hayatın icaplarına go', 
her zaman tetkik edip gözden geçire, 
ceğimiz mevzudur. Refik İnce artclı' 
daşımızın takrirlerinin kabuJünd~ısı 
tevellüt edecek fayda da, arzettiğ\; 
gibi, ne mali, ne nazari cepheden ~s e 
bir hüküm ifade ctmiyccektir. But~, 
encümeninin kabul etmiş olduğu fo"' 
mül yerindedir, amelidir. Bütün d~·r· 
!et teşkilatında alışılmış bir usuJdil 
Aynen kabulünü rica ediyorum.,, 

B. Kemal Ünal'ın ifaret ettili 
birkaç nokta iJ( 

B. Mümtaz Ökmen'den sonra le )• 
süyc gelen B. Kemal Ünal (Ispart•si 
barem layihasının birinci madde0, 
münasebetiyle bazı hatipler arası~e' 
açılan münakaşayı bahis mevzuu e 
rek şunları söylemiştir: . şÇ 
"- Kısa olarak, bu mevzuda bır1' 

1
, 

noktaya işaret edeceğim: arkadaşl•';· 
mızdan mühim bir kısmı, maaştar11\e 
ta miktarı üzerinde durulmasını 51, 

maaşların tek bir esasa irca edilr11\, 
ni arzu eden bir temayül göste~~<· 
lcrdir. Ve şu bakımdan haktıdır !' 

M 1 .. · 1 n .;e cmur maaş arına mucssır o a . ıs 

Mevcut vergiler k kmalı mı? 

B. Refik İnce bu iz :ıtından son -

ra bütçe encümenine l teklifte bu -

}unmuş ve "- Maaşla n esasları her
kesin eline geçen mi t r olmalıdır,, 
dctmiştir. Hatip bu tek ine karşı büt
çe encümeninin vergi! ileri sürece
ğini hatırlıyarak mc ıt vergilerin 
hiç bir zaman kalkac.~ . ıı z~n~e:me -
diğini söylemiş ve hukumetımızı~ o -
tuz küsür milyon lirad n fedakarlık 
yapamıyacağını ilave etmiştir. 

Hatip, yaptığı teklifin mucip sebep
leri olarak da bütçede gösterilen ra -

ınemurlara verilen maaşlar a-

Dereceai kaldırılan memurlar 

Bundan sonra B. Faik Baysal bazı 
hatiplerin suallerine cevap olarak de
recesi kaldırılan maaşlardan bazısının 
üste, bazısının da alta alınmıı olduğu
nu söylemiş ve gerek Refik İncenin 
gerek Ruşeni Barkın'ın temas ettik· 
leri diğer mühim noktaya gelmiştir. 
O da, memurların maaşlarını, bütün 
vergiler kesildikten sonra vermektir. 
Hatip, bu şekilde tesbit edilen bir ma· 
aşı muhafaza etmenin kolay olmadı -
ğının tecrübe ile sabit olduğunu, bi-

Hayır, hayır dediler, binaenaleyh 
bu tcsbit edilen maaıattan arzcttiğim 
gibi vaktiyle vergiler tenzil edildik -
ten sonra bu tcsbit cdilmiJtİ. Bugün 
d.i~kat ediyorum arkadaşların hiç bi
rısı, muvazene, buhran, kazanç vergi
leri niçin bu maa§attan alınmaktadır, 
niçin öteki mevzuubahs olmamııtır? 
demiyorlar. Benim kanaatim ıudur ki 
bu muvazene, buhran, kazanç vergile-

Vergiler daimi olarak 
yCl§amazlar 

Binaenaleyh arzettiğim gibi, ver -
giler daimi olarak yaşamak kaydiyle 
konmamıştır. Ama arkadaşlar, vazi
yctiumumiye, siyaset müsait olmadı
ğından dolayı devlet, bunu kaldıra
mamıştır. Şimdi bunu tamamiyle ten· 
zil yoluna gidecek olursak memurla-

Bundan sonra söz alan B. Mümtaz 
Ökmen (Ankara) münaka14 mevzuu 
olan mesele hakkında ıu sözleri söy
lemiştir: 

"- Hadiseler üzerinde mütalcasın -
dan daima müsbct neticeler bekledi -
ğimiz ve gördüğümüz Refik Şevket 
arkada§ın ve ona iltihak etmiş olan 
diğer arkadaıların bu kadar ısrarla 
üzerinde durdukları meselenin ne a
meli, ne nazari bakımdan biç bir fay-

gilcrin kanunları ile bir takırtı ıs~, 
nalar, nispetler koyarak hakikaten e' 

b't'rırı' aşın tutarı ile itası arasında ı 1 
10ıı 

si güç birçok farklar yaratmış 0 ıc"' 
Bu hal hepimizin hafızalarımızda tıi' 
tayca yer almıyan rakam yerine ıJ' 
tek rakama kavuşmak için bir arzıl ti' 
yandırıyor. Halbuki hadiselerin ~'' 
rctlerinc ve icaplarına intikal 

.(Sonu 7. nci sayfada) 
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Barem İçin hararetli mü er eler 
Başı 6 ıncı sayfada) konuşan arkadaşlarının fikirlerine 

Sek bu iyi şey müvacchesinde hakika- iştirakten ibaret olduğunu söyliycrek, 
t idari hayattan yeni ayrılmış olduğu i
en feda edilemiyecek prensiplerin 

de bulundug~ unu kabul etmeliyiz. Ar- çin vilayet merkezlerindeki teşkila -
k tın noksanlığını yakından bildiğini 
ada§lar, benim, kanun vazıı olarak, anlatmış ve vilayetlerdeki adliye ve 

en müşkül bir mevkide bulunğum ve maliye memurlarının maaşları 16 hat
~uhatabımı kolayca ikna edemiyecc- ta 20 liradan başlarken dahiliye me -
gırn bir mesele vardır. O devlet me - murlannın maaşlarının 10 liradan ya
m.urları kazanç vergisini % 5 olarak ni 15 inci dereceden başladığını tcba -
verdiği halde niçin diğer müessese- rüz ettirmiş bu nisbetsizliğin önüne 
l~rdekiler % 7 vermesidir. Ben de i- geçilmesini istemiştir. Bu kanunun 
Şıtni satıyorum bir para aiıyorum, fi- uzun zaman değişmiyeccğine göre, 
lan adam da devlete işini satıyor ve bugünkü hale göre mağdur vaziyette 
Para alıyor, diyorlar. Onlara cevap o- bulunan bu memurların uzun zaman 
larak memur amelini devlete satıyor, terfi imkanlarına kavuşamıyacağını 
devlet ona maaşı' verirken bunu naza- söyliyen hatip vilayet teşkilatları ü -
ra almıştır, demek dahi maksadı tc - zerindeki tetkiklerinin neticesini an -
rnin etmiyor. Binaenaleyh bu kadar, latmış ve vilayetlerdeki bu nisbetsiz -
3 2 gibi ufak bir farkın dahi mükcl- !iğin önüne geçilmesi için encümene 
leflerle de devlet memurları araların- 70.000 lira gibi cüzi bir fedakarlığa 
da bir ayrılık hissi uyandırıyor. Bu - mal olacak bir teklifte bulunmuştur. 
nun % 25 gibi bir farka baliğ olduğu- Bundan sonra sözlerini kaymakamla -
n~ düşünürsek büyük bir mükellef rın maaşları meselesine nakleden ve 
kutlesinin devlet memurlarına karşı valilerin maaşı 90 liradan başlarken 
e? ağır bir yüke katlanmış oldukları kaymakamların maaşlarının 35 lira -
hıssini verecektir. Umumi bir vergi dan başlamasının acı neticeler doğur
'kaideaidir • kaldırılan bir vergi unu~ duğunu tebarüz ettiren hatip kayma
tulur, kala~ bir vergiye alışılır. Bina- kamların da 40 liraya çıkarılmasını 
cnaıcyh ben de maddenin aynen ka- söylemiş bunun 30.000 lira fcdakarlı-
huı edilmesi fikrindeyim . ., ğı icap ettirdiğini anlatmıştır. 

Nevzat Ayas'ın sözleri ve B. Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) de 
iki takrir bu mütaleaya iştirak etmiş ve tahri -

rat katiplerinin, nahiye katiplerinin 
l3undan sonra söz alan B. Nevzat nüfus memurlarının cidden küçük 

Ayas (Bursa) da memurlar mcmle - maaşlarla çalıştıklarını anlatmış, en
'kctin ekonomik vaziyetiy le yakından cümenden bu memurlar giçin feda -
alakadar olduklarına göre onlardan karlık yapmalarını rica etmiştir. Bun
~a vergi kesilmesinin gayet tabit oldu dan sonra yüksek mekteplerden me -
g~nu anlatmıştır. Bundan sonra reis zun olup da dahiliyeye intisap eden 
b~_r takrir olduğunu ve okutacağını gençlerin kaymakamlıklarda hala 25 
•oylerniş bunun üzerine Ruşeni Bar - lira ile çalıştıklarını hatırlatan ve 
kın'ın vermiş olduğu takrir ve arka - bunların maaşının 40 liraya çıkarıl -
•ından Refik İncen'in takriri okun· ması suretiyle bu halin bir an evel tas
tnuştur. Takrirler ekseriyetin kabulü- hihini istiycn hatip maiyet memurları 
ne mazhar olmamış ve bunlardan son- hakkındaki mütaleasını da maddesi 
ra reye ar~edilen layihanın birinci geldiği zaman ıöyliyeceğini ilave et-
tnaddesi aynen kabul olunmuştur. miş ve sözlerini bitirmiştir. 

ikinci madde Dr. Ali Süha DelilbQ§ı'nın 

l3undan sonra ikinci maddenin mü-
sözleri 

2akcresine başlanmış ve ilk söz alan Dr. Ali Suha Delilbaşı kendisin • 
:S. Galip Pekel (Tokat), devlet daire- den evel söz alan arkadaşlarının ka -
leri hakkında çılnrrılmış olan bütün nunun vermediği şeyleri istediklerini 
teçkiı~t kanunlarının bir muhtelit en- halbuki kendisinin gayet basit şeyler 
tiinıen tarafından gözden geçirilmesi- istiyeccğini söylemiş ve küçük_ sihat 
ni 'l/e bunlar arasında birlik teminini memurlariyle hasta bakıcı hemşırele -
!e'klif etmiştir. Başlıca altı vekalet rin ·refahlarına imkan vermiyecck ka-
qu.ı lJ:sU aıct~u.uuc:ı µu. uu..a.tuı.f .... "'""' J --r ..ı... .. ı ... ~3 ~,_ --ı1 . .... 1~ :..1 ,,, .... "",.r hu-r111P• 

:~ş olduğunu, bazı vekaletlerdc, en tinde olduklarını, bunlara diplomasız 
Uçük dereceler olan 10, 20 liralık as- denmenin muvafık olmıyacağını, zira 

li maaşlı memurluklara hiç tesadüf e- bu memurların meslekte imtihanlar 
demediğini söylemiş ve Ankara'daki geçirmiş olduklarını ve eğer mcktubi 
:iiksek Ziraat Enstitüsiyle İstanbul kalemine girmiş olsalardı ileride 20, 
ı....ıiversitesi arasında bir mı.ıkayese 25 lira maaşa yükselmeleri imkanları • 
Y.al>tığını ilave etmiş ve Ziraat Ens- nı da elde edebileceklerini, halbuki 
htüsünde 150 lira maaşlı 13 yer bulun mevcut kadroya göre bunların teka -
duğunu, halbuki Istanbulda 150 lira ütlüklerinin de diğer memurlardan 
tnaaşlı bir tek vazife olmadığını söy- daha elim şerait içinde vukubuludu -
ledikten sonra iki müessese arasında ğunu kaydeden hatip sözlerini şöyle 
Yaptığı mukayesenin neticelerini an- bitirmiştir : 
latrnıştır. "- Onun için bendeniz bu haksizlı-

liatip bir kazanın emniyet ve asayiş ğa işaret ediyor ve bu nlar hakkında he 
1
!! mükellef olan ve 35 lira asli maaş yeti celilenin atıfctini rica ediyo
a~~n kaymakamın, 40, 50, 60 lira gibi rum. Bahusus ki küçük bir derece 
Yuksek derecede maaş alanları müra - cetveli hazırladım ki esasen bu Sıhi
ltabc vazifesini ifada güçlüğe uğrıya- ye Vekfiletinin teşkilat kanununa da
Cağını da tebarüz ettirdikten sonra muvafıktır. Bu derecelerden bu me
t~hrirat katiplerinin aldığı 20 lirayı murların maaşlarının Hltfcn tashihini 
az gördüğünü söylemiş ve netice ol - kabul buyursunlar, bunu rica ediyo
raıt ikinci maddeye bağlı bulunan cet· rum.,. 
"elin encümence yeniden tanzim cdil
l'ı:ıcsi lüzumu üzerinde durmuştur. 

8. Fuat Sirmen'in mütaleaları 
:S. Galip Pckcl'den sonra söz alan 

~~tti müstakil grup azalarından Fuat 
ırınen (Rize), kanunun katettiği ve 

bi~ye edindiği teadül esasının ancak 
ıw 

1 un vekaletler arasında bu hizmet -
~in ehemiyetleriyle mütenasip bir 

al cnk husule getirmesiyle mümkün 
~· abilcceğini söyledikten sonra demiş 
ır ki: 

1 "- Uzun zamandanbcri ellerinde bu 
hıınan barem kanununu tetkik ederken 

er Vekaletin kadrosu hakkında mütc
~azır encümenin mütaleası alınabilir, 
g~nu Yapabilirlerdi. Bunu yapılmamış 
y 0<üyoruz. Yalmz şimdi dahi bunu 
i al>tnak, tetkik etmek hatıra gelmekte 
~c de biz kanunu bir an evel çıkar -
i ~k, gecikmesine meydan vermemek 
tÇın. bu temennimizi hükümetimizc 
r~Vcih etmek istiyorum. Hükümetten 
b camız şudur ki yeni çalışma senesi 
asında b · b · w • • 1 d İt · . ıze u arzettıgımız esas ar a 

d eı:.ınde devletin bilumum dairelerin
h~ rnüstahdem bulunan ve ifa ettikleri 
d~Ztnetier arzettiğim ı gibi ehemiyet 
zı recelerine göre maaşlarını mütcna -
"er ve ~ütesavi şekilde tesbit etsinler 
ıe/enı bir kadro ile karşımıza gelsin
di · ~eni getirecekleri layiha ile şim
lı tnuzakere ettiğimiz bu kanuna bağ
ııaııcctve)i dağiştirir ve bu kanunun c -
ki t ına~.sadı olan memur aylıklarında
lur. aadulü tam olarak temin etmiş o -

tc Crubunıuzun bu madde hakkındaki 
ll"ıennisi bundan ibarettir. 

\lita;vetlerdeki teşkilat üzerinde 
bir temenni 

ll' 
<ile e~-~ Daldal (Ankara) Esıı~ itiba • 

Utalealarının kendisinden evel 

Yüksek mektep mezunları 
vilayetlere niçin gitmiyor? 

Durak Sakarya (Gümüşhane) 

Cümhuriyct hükümctinin maarife çok 
geniş ehcmiyet verdiğini, her vesile 
ile bunu gösterdiğini, fakat buna mu
kabil yüksek mektep mezunlarımızı 

vilayetlere göndermek için lazım ge
len şeraitin temin olunmadığını, bu -
nun sebebinin de vilayetlere giden 
yüksek mektep mezunlarına 30 liradan 
az maaş verildiğini söylemiş ve söz -
!erini şu cümlelerle bitirmiştir: • 

"- Vilayetlerde gerçi 30 liradan 
fazla maaş alan vali ve bir kaç yüksek 
memur varsa da mesela nüfus memu
ru gibi, telgraf memuru gibi, şu gibi, 
bu gibi birçok memurlar daha vardır 
ki 10 - 15 - 25 liradan fazla maaşları 
yoktur. Bilmiyorum yüksek mektep 
mezunlarını vilayetlerden kıyamete 

kadar uzak mı bulunduracağız. Bu 
noktayı heyeti celilenize arzetmeği 

bir vazifei vicdaniye buldum, bunu 
arzediyorwn. Buna bir çare bulursa
nız, bulursunuz, bulmadığınız takdir
de oralara yüksek mektep mezunları 
kıyamete kadar gitmiyeceklerdir.,, 

Tekrar söz alan B. Refik İnce bü
tün vekaletlere ait teşkilat cetvelleri
nin sonradan bu kanuna bağlanıp 
bağlanmıyacağını sorduktan sonra 
demiştir ki : 
"- Fuat Sirmen arkadaşımızın de

diği gibi bunların heyeti mecmuası 
ırtütenazır ve Galip Pekel arkadaşı
mızın teyit ettiği gibi hizmetleriyle 
mütenasip bir şekilde tevhit ve teadü
lü gösterir bir camia halinde getire
cekler mi? Heyeti mecmuası mevcut 
kadrolarla yeni tadillerin heyeti mec
muası b~ kanunla tatbiki gösteren bir 
şekil midir. Aynı zamanda yeni ih· 

das vaziyetleri var mıdır, varsa teşki
lat kanunlariyle nasıl telif olunabi
lir?,, 

Faik Baysal tekrar söz aldı ve dedi 
ki: 

Nahiye müdürleri, küçük sıhat kar cevaplar ihtiva eden değerli bir i· 
memurları, muallimler zahta bulunmuştur. 

Faik Baysal (Kayseri) - Anlaşılı· 
yor ki gerek dün ve gerek bugün bu 
mevzudaki nıaruzatımla tamamiylc i
zah edememişim. Bütün vekaletlerin 
kendileri tarafından yapılmış olan in
tibak kadroları bütçe encümenine ge
tirmek suretiyle buraya alınmıştır. 

Biz bunları yalnız teşkilat kanunların 
daki esasları ve mevcut tahsisatı boz -
mamasına dikkat etmiş bunun üzerine 
tetkikat yapmıştık. Yeni bütçenin her 
hangi bir vaziyette aşağı veya yukarı 
bir derece ihdas etmiş değildir. Ve 35 
liralık kaymakamların ihdası da dahi
liye vekaleti tarafından vaki olmuş -
tur. Buna karşı bir israrımız yok -
tur. Heyeti celile tasvip buyurur -
sa 26 tane yeni ihdas olduğu için han
gi yere tensip edilirse oraya konulur. 
Yani teşkilat kanunlarına bağlı olan 
cetveller vekaletler tarafından bu ka
nundaki esaslara intibak ettirmek su
retiyle hazırianmış ve raptedilmiştir. 
Bunu arzctmiş oluyorum. Sonra Ziya 
Gevher arkadaşımız sorduğu, bulama
dığı müesseseye gelince; bu müesse -
se ücretli kadro ile idare edilmekte -
dir Ve işte bu kanunun bir maddesiy
le bunların kadroları teşrini saniye 
kadar bchemhal Meclisi aliye gelecek 
ve bunlar teşkilatlandırılacağına dair 
bir emir vard1r. Bu madde aşağıda 
gelecektir. Bu suretle yapılacak teş -
kilat taazzuv edecek, Meclisi aliye 

Bundan sonra tekrar bir çok mcb - Gerek hatiplerin sözlerini, gerek en 

Encümen namına hatiplere 
verilen cevaplar 

B. Refik İnce'den sonra kürsüye 
bütçe encümeni reis vekili B. Faik 
Baysal gelmiş ve kendisinden evel 
konuşan muhtelif hatiplerin serdet
tikleri mütalealara ve sordukları su
allere cevaplar vermi~tir. B. Faik 
Baysal, evelce de söylediği gibi, bu 
kanunu hazırlarken dairelerin teşki -
lat kanunlariyle meşgul olmamış bu -
lunduklarını tekrarlamış ve teşkilat 
kanunları çıktıkça bu teadül esasının 
temin edilebileceğini söylemiştir. Ha. 
tip, bazı arkadaşlarının temas etmiş 
oldukları kaymakamların vaziyetinin 
de bundan ileri geldiğini, dahiliye 
teşkilat kanununun bugünkü vaziyeti 
icap ettirdiğini mütalealarına ilave 
etmiş ve demiştir ki: 

uslar söz almış ve ezcümle nahiye mü- cümen namına verilen cevapları ve 
dürleriylc küçük sihat memurlarının gerek sayın Sihat ve İçtimai Muave -
ve muallimlerin şimdi almakta olduk- net vekilimizin kıymetli izahlarını 

ları, yeni kanunla alacakları maaşlar büyük genişliğiyle verebilmek için o
üzerindc uzun uzadıya mütalealar kuyucularımızdan bir gün müsaade 
serdetmişlerdir. Sihat ve İçtimaı Mu- dileyeceğiz. Meclisin dünkü müzake • 
avenet Vekilimiz Dr. Hulusi Alataş relerinin son kısmını etraflı bir şe -
da hatiplerin Sıhiyc vekaletini alaka - kilde yarınki sayımızda bulacaksı -
dar eden beyanatlarına karşı tatmin - nız. 

Kahire cinayet mahkemesinde 

Bir kaç ay içinde 15 genç 
kızla evlenen mütereddi! 

Kaymakamların matı§ vaziyeti Bugünlerde Kahire cinayet mahke
mesinde görülen bir dava, bütün mem
lekette büyük bir heyecan uyandır -
mıştır. Mısır'ın en büyük endüstriyel
lerinden sayılan bir milyonerin oğlu, 
bir kaç ay içinde 15 genç kızla evlen -
miş ve evlendiği kızları, Clüğünü müte
akip, Kahire'nin batakanelcrinden bi
rine satmıştır. 

"- MaHimualiniz kaymakamlıklar 
doğrudan doğruya ya maiyet memur
luğunda muayyen müddeti geçirdik. 
ten sonra, yahut dahiliye teşkilatında 
muayyen vazife aldıktan iki sene son 
ra kaymakamlığa tayin edilmek vazi -
yeti vardır. Dahiliye teşkilat kanunu
nun icabettirdiği vaziyet budur. Kay
makamlıklar valiliklerle irtibatı olan 
ve valiliğin menşei olan bir vazifedir. 
Buna rağmen yine kaymakamlıktan gelecek ve icabeden vaziyet verilecek· 

tir. Fakat bu ücretli kanunlardan son yukarda dahi iki derece birden terfi 

Bugün henüz 27 yaşında olan bu 
mütereddi Mohamed Farakelija'nın 
muhakemesini, bütün Mısır büyük bir 
alaka ve gerginlik içinde beklemiştir. 

etmek imkanı yoktur. Bütün daireler ra bu kanunun tesbit etmesine imkan 
bu kanunun icaplarına göre cetvelle- yoktur. Diğer cevapları mevcut olan 
rini yapmıştır. Bütçe encümeni umu- hükümler, tesbit edilen hükümler tat
mi prensipler, rakamlar ve esaslar ü- min etmiyebilir. Ona ayrıca mütalea -
zerinde tetkikat yapmıştır. Yapacak - ları üzerine tevakkuf edilerek heyeti 
Iarı kadro yekununun kendi bütçele- celilenin tasvibine iktiran etmek su -
ri dahilinde kalmasına dikkat etmiş - retiyle tatmin edilebileceğini arzet -
tir. Dahiliye Vekaletinin ~etird.~ği miş oldum. Hiç bir cevap vermediği -
cetvetllerde kendi vaziyetlerıne gore mi tahmin etmiyorum.,. 
bir taraftan aşağı bir taraftan yuka - B .. 1 den sonra Refat Vardar 

Mobamcd Farakelija'yı bab~sı, evela 
diplomasi mesleğinde yetiştirmek ni
yetiyle, İngiltere, Fransa ve İsviçre' • 
deki en bahalı ve tanınmış terbiye mü
cseselerine göndermiştir. Fakat, bu 
genç, ahlaksızlığı yüzünden, gittiği 

bütün tahsil ve terbiye yuvalarından 

kovulmuştur. 

Onu adam etmek için babasının sar
fcttiği bütün gayretler, hep boşa git -
miştir. Fabrikatör, bu havai heves ve 
ahlak düşkünü oğlunun borçlarını 

karşılamak için bir çok fedakarlıklar
da bulunduktan sonra, nihayet, her 
gün biraz daha sukut eden ve artık ıs
lah edilemiyecek bir hal alan oğlunu 
reddetmiştir. 

d "hd ·~·.'"dük Da usozer 
rı erece ı as etttgını gor . - (Z ld k) elan kaymakamların ne 
biliye Vekaleti teşkilat kanununda k dongu a ld kl sormuc:. "40 1i . "b' a ar maaş a ı arını ,, -
kaymakamları tasnıfe ta ı tutmuş ve f d 

40 45 55 1 k ra" cevabını almıştır. B. Re et var ar 
derecelere ayırmıştır. , , o ma ı· ı kl 

B . ı h Dahil' bu kanundan sonra 35 ıra a aca arı-üzere ayırmıştır. ınacna ey ı-

ye Vekaleti 45 liralık dereceyi ikiye nı kastederek de: 
ayırıyor, burada 50 veya 60 mevzuu- - O halde bund~n ~onra cezaya uğ-
bahs oluyor. Dahiliye Vekaleti mai - rıyac.aklardır. dcmıştır. . 
yet memurluklarında iki sene çahş- Faık Baysal -~u nokt~da •. 

AhJakan kangren olan bu genç a
dam, bir kaç ay fransız riviyerasında· 
ki kumaranelerde dolaşmış ve bu ara
da müteaddit defalar trişörlük eder -
kcn yakalandığı için, bir buçuk yıl 
müddetle fransız hudutları dı11ına çı -
karılarak Kahire'yc avdet etmiştir. 

tıktan .sonra terfi hakkını haiz olduk- - Mahaza butçe encumenı bu no~-
ları iddia edilenlere bazı ye1ıe1ue 33 t.tda musır değildir. Çıkmasında hıç 
liralık memuriyetler tesisini istihdaf bir mahzur gönnüyorwı:, mütalea.sına 
edioyr. Yani bu suretle 26 mcmuri - bulunmuştur. 
yet ihdas ediyor. 55 i bir taraftan 60 
yapmakla beraber aşağı dereceden ya
rattığı bu sınıfa mukabil bir de 70 li
ralık bir sınıf yaratıyor ve bununla 
vali muavinlikleriyle 70-80 liralık i -
dare heyeti azalıkları ve onlarla irti
bat tesis ederek ondan sonraki 90 li
ra ile başlıyan valiliklerle teselsülü 
temadi ettiriyor. Yani bir taraftan de
rece değişikliğinin irtibatını, bir ta
raftan da terfi esasında kanunun koy
duğu hükümlere ittiba neticesi ola -
rak bunu yapmış oluyor ve bunu cüzi 
farklarla nihayet 15.000 liralık bir 
farkla temin etmiş oluyor. Encümen 
de bu intibakı kabul etmiş bulunuyor. 
Yapılan şey, ve dahiliyenizin bilhas
sa tevakkuf edilen kaymakamlar mev
zuundaki tadili bundan doğmuştur . ., 

"Barem kanunundan nevmit 
oluyoruz.,, 

B. Ziya Gevher Etili, barem kanu
nunun umumi hatları itibariyle ve en
cümen namına söylenilen sözlerin 
kendisini nevmit etmiş olduğunu an
latmış ve Dahiliye Vekaleti memur
larının vaziyeti misal olarak zikret -
miştir. Ziya Gevher Etili bundan son
ra Ankara'da büyük fedakarlıklarla 

vücuda getirilmiş olan Hıfzıssıha mü
essesesinin haremde yeri bulunmadı
ğını, bundan ciddi bir teessür duydu
ğunu, bu müessesede çalışan türk a
limlerinin istikballerinden haklı ola
rak endişeye düştüklerini söylemiş ve 
iki gün evelki müzakerede sorduğu 

muhtelif suallere Maliye ve Maarif 
Vekillerinden cevap alamamış oldu -
ğunu zikrederek demiştir ki : 

"-Biz barem kanununu mu~akkat 
bir kanun diye düşünmedik. Eğer bu 
kanun yarın değişecekse biz bu kanu
nu tevhidi teadül kanunu diye redde
deriz. Çünkü serlevhası öyledir. Ma
dem ki tevhit ve teadül kanunu diyo
ruz behemehal maaşları tevhit etmeli 
teadülü temin eylemelidir. Ya bu ka· 
nunun serlevhasını değiştirsinler, ya
hut biz sizi oyalamak için bu kanunu 
getirdik desinler. Biz başka türlü bu 
kanunu kabul edemeyiz.,. 

''Dahiliyeye girecek gençlere 
memleketin ihtiyacı vardır!,, 

Dahiliye Vekilimiz .konu§uyor 

Bu sözlerden sonra Dahiliye Veki
limiz B. Faik Öztrak kürsüye gelmiş 
ve şunları söylemiştir ı 

"- Arkadaşlarım, yeni gelmiş bir 
Dahiliye Vekili için, dahiliye kadro
suna dahil memurlardan bir kısmının 
bilhassa kaymakamların maaılarında 

bir tenezıül vukuuna tahit olmak el
bette acı bir şeydir. Bundan arkadat
larım ne kadar müteessir ise Dahili
ye Vekaleti de o kadar müteessirdir. 

Sizin gibi burada gelip bu meslek er

babının iatikbaliylc alaka gösteren ar

kadaşlar gibi biz de, çok isteriz ki 

bu memurlarımız daha müreffeh bir 

vaziyette olsunlar ve hiç bir kimse 

bugünkü hallerinden hiç bir şey kay
betmemiş bulunsun. Fakat barem ka

Kahire'yc avdet eden Mohamed, ce
za mahkemesinin suçlu sandalyesinde 
yan yana oturduğu bayan Samra Har
san adında bir kadınla tanışıp müna • 
aebct tesis etmiştir. Bu bayan, Kahi -
re'nin, gece yerlerinden tanınmış bir 
batakancyi işletiyordu. Tesis edilen 
bu münasebet, her ikisinin de mahke -
me huzurunda hesabını verdikleri 
müthi~ cinayetin başlangıcı olmuştur. 
Samra ile sıkı münasebete giriştikten 
sonra, çok geçmeden, Mohamed, iflas 
etmek üzere olan orta halli bir tüccarla 
tanışıp, kendisine hul<il etmiştir. Za
vallı tüccarın, 16 yaşında son derece 
gilzcl bir kızı vardı. 

lşi, sevda kalpazanlığına döken Fa
rakclija, bir müddet sonra kıza karşı 
~lgın bir aşık tavrı takınmış ve onun
la evlcnmcğe talip olmuştur. On altı 
yaşındaki genç, ter ve taze kızın aile-

nununun esas olarak kabul ettiği .bir si, yavrularının tasvir edilemez saadc
nokta, maalesef bunlar Uzcrinde iste- tinden dolayı son derece mest olmuş -
nilmiyen bir kararın alınması mccbu- tardır. Delikanlının ailesinin, Mısır'ın 
riyetini hasıl etmiştir. Barem, yük- en zengin ailelerinden biri olduğunu 

bilen bu zavallı ana ve babanın, Moha
sek tahsil görmüıı olanların ilk defa med'i babasının reddetmiş olduğundan 
olarak 30 liradan başlaması esasını haberi olmadığı için, zengin damadın 
koymuş oluyor. Ondan sonra da mu- kendilerini selamete çıkaracağını um -
ayyen terfi müddetleri geldikçe yal- muııtur. 

nız birer derece terfi edeceklerini ka Mohanıed, daha düğün gecesi genç 
bul etmiıı bulunuyor. Şu halde diğer karısını alıp dostu bayan Samra'nın u
yüksck tahsil görmüş arkadaşlar gibi mumi evine götürmüştür. Henüz pek 
bunların da eveti maiyet memuru ola- genç olduğu için, neye uğradığını 
rak 30 liradan başlamaları ve orayı ik birdenbire anlayamıyan kızcağızın 
mal ettikten aonra kaymakamlığa ge- mukavemetini kırmak ve ona boyun 
!erek 35 lira almaları zaruri olmuş - eğdirmek için bu evde, aklın alabile -
tur. Arzettiğim gibi, bu, istenerek, ae ceği her çareye baş vurulmuştur. Al -
vilcrek yapılmış bir şey değildir. Böy çak herif, bu kurbanı için 50 Mmr li-
le olmakla beraber işin bu vaziyette raaı almış, kızın ailesine ise, karısını, 
devam etmesi için de taraftarlık göa- babasının ona vermiş olduğu bir aayfi
termekte değiliz. Tatili müteakip da- yeye götürmüş olduğunu aöylcmiştir. 
bilindeyiz taşra teşkilit kanununu Bu hadisenin üzerinden bir ay gcç
muhterem heyete takdim etmek niye- mcden, Mohamed, ikinci bir kurban 
tindedir. O zaman bu idare meauliye- bulmuştur. Bu seferki, civar kaaaba
tini üstüne almış olan arkadaıların lardan birinde küçük bir memur olan 

ve tabii hem zengin hem de kibar da
vazifeleriyle meıuliyctleriyle ve ora- mada kollarını açan bir adamcağızın 
da temsil ettikleri yüksek ıercfiyle henüz 15 yaşını bile doldurmıyan ta _ 
mütenasip bir maaşa mazhariyetlerini lihsiz kızıdır. Bu kızcağız da, öbürü 
düşüneceğiz ve teklif ~deceğiz. Bu- iİbi, daha düğün günü batakaneye gö
nu muhik göstermek için de lbım o· türülüp bırakılmıştır. 
lan tedbirleri alacağız. 

Hasılı, dini nikahtan iıtifade eden, 
Arkadaşlarımın hepsine, ben, da· bu melun, yedi ay içinde on beş bakire 

biliye mesleğinin mcsuliyetini üstüne ile evlenmiş ve nikahtan ıonra hepsini 
B. Rasih Kaplan (Antalya) - Da- almış bir arkadaşımız sıfatiyle tcıck· Harsan'ın umumancsine sevketmittir. 

biliye memuriyetine girecek gençele· kür ederi~. Benim refakatimde bu- Fakat, on beşinci karısı Zaina, bu 
re memleketin çok ihtiyacı olduğunu lunanların hukukunu benden cvcl facianın devam etmesine nihayet vcr
fakat bunların vaziyetinin islahı icap burada müdafaa etmek lUtfunda bu- miştir. Enerjik ve çok zeki bir kadın 
ettiğini söyliyerek giriş maaşı, Refik lundular. Bundan cesaret alacağım. olan Zaina, Harsan'ın evine ayak ba -
Şevket İnce yeniden kaymakamla - Esaslarını mahfuz tutmak şartiyle es- sar basmaz vaziyetin dehşetini hemen 
rın vaziyeti üzerinde durdular ve bun- babı mucibesini de izhar ederek gil- kavramıştır. Kendisini tuzağa düşür -
ların vaziyetinin bir an evci düzeltil- zel bir teklifle buraya gclmeğe çalı· müş olanları kuşkulandırmamak için, 
mesi lüzumu üzerinde israr ettiler. B. şacağız.,, desiseye baş vurmayı muvafık bul • 

muştur. Zaina, içine düştüğü vaziyeti, 
mukadderatın bir emri imiş gibi, kabul 
ve teslimiyet gösterir bir tavır takın
mıştır. Tuzağına yeni düşen genç ka -
dının uysallığından son derece mem • 
nun olan aşifte Harsan, daha ilk gece, 
onun odasına kibar ve zengin bir müş
teri getirmiştir. Tetiğini hiç bozmı • 
yan Zaina, içki olarak, şampanya iste• 
miştir. İlk kadehler içildikten sonra, 
zevketmeğc; kadınla eğlcnmeğe gelen 
müşteri, ikram ettiği şampanyanın. 
harcadığı paranın bedelini almak üze
re Zaina'ya el uzatınca, bctbaht kadın 
tasarladığını derhal tatbik etmiştir: 

şampanya şişesini kapar kapmaz, ada• 
mm kafasına indirmiştir. Şişeyi var 
kuvctle kafasına yiyen müşteri, bay • 
gın bir halde yerde yatarken, Zaina, a· 
vazı çıktığı kadar imdad 1 İmdad! diye 
haykırarak, odadan dışarı fırlamış ve 
korku ile karışık bir şaşkınlık içinde 
salonda dona kalan diğer müşterilerin 
arasından kendini balkona atmıştır. 

Durmadan, İmdad! diye haykıran Za
ina'nın sesini işiten yolcular, p6lisle 
birlikte bu gizli batakancye girmişler 
ve onu, balkondan sürükleyip bodru • 
ma atmak üzere olan melUnları tevkif 
etmişlerdir. 

Mahkeme, Farakclija ile Harsan't 
on beşer yıl küreğe mahkum etmiştir~ 

Amerikada şapkayı 

nasıl giyiyorlar? 
Amerikalılar istatistiğe o kadar 

kıymet, o kadar ehemiyet verirler ki, 
eğer çok zaman evel istatistik denen 
şey malôm olmasa idi, bunu mutlaka 
amcrikalılar keşfedeceklerdi. 

Amerikalıların son istatistik moda
ıı neye aittir bilir misiniz: erkek şap· 
kalarının giyili§ tarzına ... 

·Son bir ay zarfında Nevyork ve Şi
kago'da yapılan bir istatistik şu neti
ceyi vermittir: erkeklerin yüzde 50 si 
şapkalarını sağa doğru, yüzde 16 sı 
sola doğru eğiyorlar; yüzde 30 zu da 
şapkalarını başlarına doğru olarak o
turtuyorlar • 

Fakat bazı adamlar da var ki şap • 
kalarını ayın çift rakamlı günlerinde 
sağa, tek .rakamlı günlerinde sola doğ-

ru meylettiriyorl.ar, amerikan istatis • 
tiğinden böyleleri zikredilmemiJtir: 
galiba unutulmuş olacak! 

Bir kel kadına elli kel 

erkek düşüyor 
Amerikalılar yeni bir istatistik neş

rettiler. Bu istatistiğe göre yer yü-

zünde yaşıyan insanlardan bir tek kel 
başlı kadına elli kel erkek düşmekte· 
dir. 

Amerika yerlilerinde kel yoktur. 

Çin'dc, başı kel olanlara çok hür • 
met ederler. Mavi gözlü, kel başlı bir 

dilenciyi para istediği adam imkanı 
yok reddetmez. 

Otomobil direksiyonunda 
uyumamak i(in care 

Otombillerde uyku ve uyku sersem

liği yüzünden ne kazalar, ne facialar 
oluyor 1 Geceleyin ve öğle yemeğin -
den sonra yolda giderken, şoförü ek • 

seriya uyku basar. Bazan birdenbire 
uyanır ama, iş işten geçtikten sonra ... 

Şimdi, bir amerikah bunun da kola

yını bulmuştur. Şoför mahallinin üst 

tarafına bir çıngırak asmış, çıngırak

tan bir ip uzatarak şoförün burnuna 

gözlük çengeli ile geçirmiştir. Uyku 

gelip de bat öne doğru düşünce ip ge
riliyor, çıngırak da çalıyor. 
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İzmirde yapdan kazılar 

Son kazılarda çok kıymetli 
tarih eserleri bulundu 

lzmir kazılarında bulunan bir kemer 

İzmir (Hususi) - Dört beş sene • 
denberi devam eden eski İzmir hafri
yatından, şimdiye kadar alınan neti · 
celer çok kıymetli görülmektedir. 

Bugünkü şehrin altında milattan 
bir iki asır evel veya bir iki asır son· 
raya, İyonyen devrine ai+- oldudğu an· 
}aşılan çok nadide eserler bulunmuş, 

eski Namazgah mahallesindeki bafri· 
yatta, yekdiğerine muvazi iki uzun 
dehliz açılmıştır. Hafriyat esnasında 
ilk defa bulunan ve şimdiye kadar hiç 
bir eski ve yeni mimaride eşine rast 
gelinmiyen bir kemer, fevkalade dik
kati çekmiştir. Bu kemere (Beş par . 
maklı kemer) denilmektedir. Fakat 
mimarının kim olduğu meçhuldür. 

Bundan sonraki kazılar, ayni uslup
da bir çok kemerleri meydana çıkar -
mış ve yapılan sondajlarda şehrin 
(42) yerinde büyük dehlizler olduğu
nu göstermiştir. 

Simdiki halde, iki dehliz temizlen • 
miş ve burada çıkan eserler restore e
dilmiştir. 

Bundan başka, İzmir müzesi de iyi
ce dolmuştur. Muhtelif mahallerden 
getirilen eserler, müzer in istiap had
dini aşırmıştır. Bunlaı içerisinde 

Be§parmak kemerleri 

Afrodisyas harabelerinden ve Belevi 
mozolesinden getirilen, muhtelif sü -
tunlar, kornişler sütun başlıkları ve 
bu arada, 1.80 metre boyunda, içinde 
iki iskelet çıkan bir küp vardır. 

İzmir müzesi, bugünkü hali ile mev
cudu, ilmi bir esas dairesinde tasnif 
edilmiş olarak değil, bir depo şeklinde 
muhafaza da bile güçlük çekmekte -

Vezirköprüde faydah 
kurslar açıldı 

Vezirköprü (Hususi) - Halkevin • 
de köy muhtar ve imamlarına gündüz
leri türkçe, tarih, coğrafya, yurt bil -
gisi, hesap, köy kanunu, sıhat ve zira
at dersleri verilmektedir. Geceleri de 
halk için zehirli gaz kursları açılmış • 
tır. Bu kurslar iki ay devam edecek
tir. 

İzmirde bir kaçakçı 

şebekesi yakalandı 
İzmir (Hususi) - Zabıta esrar ka • 

çakçılığı yapan bir şebekeyi yakala • 
mağa muvaffak olmuştur. Çakır Mus
tafa adında bir adamın kaçakçılık yap
tığını haber alan zabıta memurların -
dan birisi esnaf kıyafetine girmiş, 
pazarlığa başlamıştır. Polis memuru 
kaçakçı ile uyuşmuş ve birlikte Seydi
köye gitmişlerdir. Seydiköy'de bir 
bahçe kulesinde oturan Giritli Emin 
adında bir adam yedi kilo esrar getir
miş, bu esnada bahçede tertibat alan 
polisler meydana çıkmışlardır. Kaçak
çılar etraflarının sarıldığını görünce 
ne yapacaklarını şaşırmışlar, Emin, 
bahçede bağlı bulunan azgın bir köpe
ği polislerin üzerine salıvermiştir. Bu 
esnada Mustafa kaçmağa muvaffak ol
muş, fakat köpek zararsız bir hale so
kulduktan sonra diğer kaçakçılar ya
kalanmıştır. Mustafa da yakalanmak 
üzeredir. 

İki amele toprak altında kaldı 
Aydın (Hususi) - Su tesisatının 

borularını döşemek için açılan hen • 
deklerden biri yıkılmış altında Hasan 
ve Mustafa adında iki amele kalmış
tır. Üç buçuk saatlik devamlı bir ça -
lışmadan sonra toprak altında kalan 
ameleler kurtarılabilmiştir. Ameleler 
bitkin bir halde hastaneye kaldırıl -
mışlardır. Çöken toprak parçası 18 

metre uzunluğunda ve bir bucuk met
re kalınlığında olduğu için ameleler 
muhakkak bir ölümden kurtarılmış • 

tır. 

dir. Mamafi, önümüzdeki sene, Fuvar 
sahasında yeni ve büyük bir müze in
şasına başlanacaktır. 

Sapanca gölü önünde bir bahar sabahı 
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Bartında gemi inşaatı ve 
eski Bartın tersane.si 1 
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Muğla - Marmarisspor ko rşılaşması I A rkasını zengin ormanlar• 
yaslıyan Bartın, çok esi<! 
yıllardanberi çeşitli genıJ 

inşaatiyle şöhret bulmuştur. Es
ki yıllarda, burada inşa edilen 
gemiler, mavnalar lstanbul'da ye 

diğer birçok limanlarda çok 
makbul tutulurdu. Sağlamlıkla
rı, oturaklı oluşları itibariyle da: 
ima aranırdı. Bartında çeşith 
tersaneler vardı. Bartrnın geDlİ -
ciliği bu milli sanatı son yıllarda 
kadar gelmiştir. Milli ŞefimizİJ1 
son Karadeniz tetkik seyahatle • 
rinde halkla yaptıkları temasl:ıt 
neticesinde gittikçe hacmi a%a -
lan bu milli sanatın ihyası ve i
lerletilmesi kararlaşmıştı. Yıı· 
kardaki resim, Bartın'm es.ki ter
sanelerinden birini, Yirmibeşıa
de tersanesini göstermektedir. 

Muğla, (Hususi) - Muğla • Marmarisspor arasında yapılan maç 
alaka ile kar§ılandı. Maçı 1 • 5 Muğla kazandı. Gönderdiğim resim, iki 
takımı bir arada göstermektedir. 

Fuarda Hatay 
1 

• 
pavıyonu 

İzmir (Hususi) - Kardeş Hatay 
mamfilat ve masnuatı da fuvarımızda 
teşhir edilecektir. Büyük mikyasta bir 
Hatay pavyonu inşası kararlaştırıl -
mıştır. 

FÜvar komitesi, fuvar sahasında 
dikkati en fazla çeken yerde Hatay 
pavyonu için bir yer ayırmış ve bu 
mevzuda her türlü kolaylığı göster -
meğe karar vererek keyfiyetten Ha -
tay'da alakadar daireyi haberdar et -
miştir. 

Antakya ticaret ve sanayi odası, bu 
münasebetle, komite riyasetine bir 
telgraf çekmiş, kardeş Hatay için gös
terilen yüksek alaka ve kadirşinaslığa 
candan teşekkürlerini bildirmiş, Ha -
tay'ın İzmir fuvarına tam bir şekilde 
iştirake hazırlandığını im.ve etmiştir. 
Kardeş Hatay pavyonu, bu sene fu -

varımızın hususi parçalarından biri o
lacaktır. 

Aydın' da vergi tahsilatı 
Aydın (Hususi) - Vilayetimizde 

bu seneki kazanç, buhran, ruhsatı ün
van ve sair diğer vergilerin tahsilat 
nispeti, diğer yılların tahsilat nispeti
ne nazaran mühim bir üstünlük gös • 
termektedir. 

Yerinden öğrendiğimize göre bu 
nispet bütün vergilerin alınan vasati • 
sine itibaren yüzde 95,7 dir. 
Ayrı ayrı kaydetmek lazım gelirse 

yüzde itibariyle kazanç vergisinin bu 
yılki tahsilat nispeti yüzde 95, buhran 
yüzde 98, ruhsatı ünvan yüzde 96, da
var, deve yüzde 98,3; sığır yüzde 97, 
veraset yüzde 59 dur. 

Bolu halkevinde 
çahşmalar 

Bolu, (Hususi) - Halkevi bahçesi 
havuz ve tarhları ikmal edilerek hal • 
kın akşamları istirahat edeceği, çoluk 
çocuğiyle hava alabileceği bir mesire 
haline konmuştur. Bahçede toplana • 
cak halk, halkevinin hoparlörleriyle 
içtimai ve sıhi konferanslar dinlemek
tedir, on beş günde bir de halkevinin 
verdiği radyofonik temsiller dinlen · 
mektedir. Radyofonik temsiller, hal · 
kevi bahçesine, cümhuriyet meyda
nına, Hisar mevkiine konan hoparlör
lerle hemen hemen bütün şehir halkı 
tarafından dinlenmektedir. 

Sivas lisesi izcileri Hafik'te 
Sivas, (HususO 

Lisenin izci 

gençleri başların • 
da müdür ve mual• 
!imleri olduğu bal• 
de 30 kilometre 

mesafede bulunan 
Hafik'e bisikletli 

bir gezinti tertiP 
etmişlerdir. Gön • • 
derdiğim resim ge• 

ziyi yapan gençle-
ri göstermektedir. 
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i lzmirde mahkum olan casuslar i 

İzmir, (Hususi) - Trakya mınta · 1 
kasında faaliyette bulunan biri İtal- 1 e:· .. '"'1 d 
yan, diğer üçü bulgar tabiyetinde dört 1 ır ovey ana og un 
casusun beşer sene hapse mahkfun e -
dildiklerini bildirmiştim. Hatırlarda 1 1 1 • ki 
olacağı v~çhil~,. ~und.":.n bi~ ay kadar d ! fi d 1f1 yakaca 1 
evel de dort kışılık dıger bır grup, ay-
nı mıntakada yakalanmış, lzmir'de 
muhakeme ve mahkum edilmiştir. Bu 
suretle cezalandırılanların sayısı şim
di sekizi bulmaktadır. Mahkumların 

adliyeden çıkarken alınmış resimleri
ni gönderiyorum. 

Ana katili 
İzmir( Hususi) - Annesi ihti,ar 

Nazike'yi öldürmekle zanlı bulunan 
Seyfettin'in muhakemesi son safhaya 
gelmiştir. Müddeiumumi zanlının ha
reketinin idam cezasına uygun oldu -
ğunu söylemiştir. Gelecek celsede ka
rar verilecektir. 

İzmir (Hususi) - Manisa'n· .ı g:a ~ 
raoğlanlı köyünden fesli Şerife na1111

, 

da genç bir kadın, övey oğlu beş r: , 
şında Hasan'ı, diri fırına atarak ya 
mak istemiş• yakalanmıştır. cl:J 
Hasan'ın asıl anası ölmiı~, bab~51 di' 

bu kadınla evlenmiştir. Şerife, şıt11 ·tl 
ye kadar her fırsatta zavallı yavru} , 
döğmüş, son hadisede hıncını atafCl~5, 
mış olacak ki, Hasan'ı fırına atrnak :ac 
temiştir. Feryatları duyan koıtı§ll ıv 
ve Hasan'ın asıl dayısı yetişerek ço; , 
ğu, elleri yanmış olduğu halde ka 

1 

nın elinden kurtarmışlardır. 
Şerife, adliyeye verilmiştir. 



İdeal kocanın on iki 
ı meziyeti neler olmah! 

f Genç kızlarla 
.... 111ti1111111'1111111111111111111111111111 il. 

baş başa .... 
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Aradığım kadın o idi ... il il Amerika'da bu mevzu etrafında bü
yük bir anket yapılmıt ve yüz binler
ce genç kızın verdiği cevaplar saye -
sinde müstakbel ideal kocanın bedeni 
ve ahlaki - bilhassa bedeni - mezi -
yetlerini tespit imkanı hasıl olmuş -
tur: 

Mustakbel kocanıza bu sözleri söyletmek 

lrene Dunne'ün gözleri takma kirpiksiz de güzeldir 

Gözlerin Güzelliği 
Uzun ve sık kirpiklere malik 
olunca muhafaza edilebilir 

İdeal koca doğru sözlü ve sıhatli ol
malı, evini ve çocuklarını sevmeli, faz
la şakacı, dik kafalı ve obur olmamalı, 
içki ve sigara az içmeli, başkalarına 
yardımdan hoşlanmalı, sosyete adabı
nı bilmeli, tuttuğu her iş rast gitmeli 
ve .... Yakışıklı olmalıdır. 

Bunları okuyunca her halde hayal 
inkisarına uğrıyanlar bulunur. Çünkü 
herkes amerikan genç kızlarının her 
şeyden önce seıc - appeal'e ehcmiyet 
verdiklerini sanır. 

Bu anketin Danimarka'da, Fransa'
da veya hayalci bir memlekette açıldı
ğını da söyliyebilirdik. Çünkü, bu ka
dar meziyeti nefsinde toplıyan adam, 
ancak hayalimizde yaşıyabilir ve ha -
kikatte güç bulunur. 

Bu cevaplar da, saadet yoluna azami 
şansla koyulmak üzere sağlam bir ar -
kadaş bulmak icap ettiği zaman, dün -
yadaki bütün genç kızların bu arka -
daşta bulunması icap eden meziyetler 
bakımından ayni fikirde olduklarını 
gösteriyor. 

.. . --.... 
:> 

için şimdiden 

M ademki batbaıayız ve bizi 
dinliyen yok, açık konuta· 

hm ve ıunu kabul edelim ki, bir 
genç kız için evlenmek mühim bir 
hadise olmakla beraber, bir deli
kanlı için ideal zevceyi bulmak da 
ondan daha mühim bir ittir. 

Önce meseleyi biz kendi zaviye
mizden - yani kadınlar tarafm
dan - tetkik edelim ve aonunda 
kendimizi onların yerine koyalım. 

Bizim için ıu nokta muhakkak: 
evlenince, her ıeyden Önce ev kadı
nı olmayı dütünüyoruz. tabii... E
sasen, bunun inceliklerini, kendi
miz farkına bile varmadan annele
rımızın evinde öğreniyoruz: bir 
bütçenin nasıl denklettirileceğini, 
evin içinin nasıl tanzim edileceğini, 
yemek pitirmesini ve saireyi bize 
öğreten, hep odur. 

Sonra, evimizde bulunduğumuz 
müddetçe her ıeye rağmen muay
yen bir disiplin altında yaıamak 
mecburiyetindeyiz. Annemize ve ba
bamıza aokağa niçin çıktığımız, 

kimlerle görüttüğümüz, nelere pa
ra harcadığımız hakkında hesap 
vermek mecburiyetindeyiz •• içimiz
den para kazananların gelirleri, 
çok defa aile bütçesine ekleniyor. 

B nun için, yarın evlenince 
baılıyacağımız yeni hayal 

bizi az çok ''hazır,, bulacaktır. Aile 

hazırlanmanız 

Gözlerinize ne kadar itina gösterseniz ~zdır. 
Düşününüz ki onlar sizin hem en nazık ve 

en kıymetli uzuvlarınız, hem de yüzünüzdeki gü
zelliğin en mühim unsurlarıdır: güzel gözleri olan 
bir kadın, hiç bir zaman çirkin olamaz .... 

: hayatı veya kan koca hayatı olsun, 
ikisinde de esas, bir "ocak,, ta ge
çirilen hayattır. Arada yalnız sevgi 

Fakat, ekseriya siz onları yormakla beraber, 
muhtaç oldukları kadar dinlenemiyor ve gözleri -
ı ııe liizumlu itinayı tahsis etmiyorsunuz. Şurasını 
l..1utmamalısınız ki, sinir yorgunluğu çok defa 
t;"zlerin yorgunluğundan ileri gelir. 

Okurken veya çalışırken, gözlerinizi arada bir, 
bir dakika kapamayı ve bir iki saniye için işinizden 
a) ırmayı ihmal etmeyiniz. Böyle yapınca derhal bir 
rahatlık hissedeceksiniz: gözü dinlendirmenin bir 
Çaresi de, hiç bir tarafa bakmaksızın etrafa bak
maktır. Gözlerinizin yorulduğunu hissedince on
ları bir ere dikmeyiniz, bilakis tamamen serbest 
bırakınız. 

Gözler için sıhat ıartlan 

Sabahları, gözlevri qığa alıştırm~k .i!~"."dır. 
Eğer gün ıfıgınm serbestçe gırdıgı bır o

dada yatıyorsanız, göz sinirini çok şiddetli bir ışı
iın sademesine maruz bırakmamak için göz ka
paklarınızı yavaş yavaı açınız. Gözleriniz kirpik
lerin muhafazası altında olmakla beraber, hemen 
hemen yüzünüz kadar toza maruzdur. Gözleri her 
gün yıkamak, çok güzel bir itiyattır. 

Yahut da gözlerinizi, çaya veya papatya suyu
na batırılmış temiz bir pamukla silebilirsiniz. Ak -
tamları makyajınızı silerken, kirpiklerdcki kozme
tik veya sürmeyi de ılık suya batırılmI§ bir pamuk 
Parçasiyle temizlemeyi katiyen ihmal etmeyiniz. 

Ve nihayet, yüzünüze sürdüğünüz krem ve 
Pudranın, gözlerinize kaçmamasına da itina göste
riniz. 

Uzun lrirpilrlerin layJalan 

K irpikleriniz ne kadar uzun ve sık olursa, 
gözleriniz o kadar güzel görünecektir. Yu

tnutak ve parlak kirpikler sayesinde bakışların si
hiri artar ve bu gibi gözler, insanı esrarlı bir şekilde 

Keten tualden bir öğle sonu tayyörü 

cczbccler. Güzel gözlere sahip oldukları söylenen 
kadınlara bakınız: onlara bu cazibeyi, bu miknatısi 
kudreti veren, ipek gibi yumuşak ve hafifçe mün
hani kirpiklerin, gözlere serptikleri gölgedir. 

Holivud' un en çok takdir edilen yıldızları, tak -
ma kirpikleri icat etmişlerdir. Bu moda, yalnız si
nema içindir. Fakat siz de biraz itina ile güzel kir
piklere sahip olabilirsiniz! Uzun kirpikler yalnız 
bir zarafet eseri değil, gözlerinizin güzelliğini mu -
hafaza edecek bir müdafaa vasıtasıdır. 

Üzerinde lurmızı çiçekler bulunan beyaz krepten emprime bir 
rop - Bolerosu brodörilerle süslenmiş beyaz tualden bir 

tos tüm 

farkı var. 
Fakat erkekler ••• 
Onlar daha evlenmezden birkaç 

sene önce, "kendi kanatlariyle,, u
çuyarlardı. intizamsız, hür ve yal
nız kendi keyiflerine tabi olarak 
yafıyorlardı. Evlenince mazbut bir 
erkek olmak mecburiyetinde kala • 
caklar. Onun için delikanlılar, ken
dilerine hayat arkadatı olarak aeç· 
tikleri güzel "dii!mana" az çok en-·----·""'"'"""""'""'"""''"''' '" 
diteli nazarlarla bakarlar ve haklı- Yukarda: Gelin elbisesi. bir çok genç 
dalar da... kızların hayallerini süsler. 

Onlar ~in bir Fakat asıl "müca -
cennet hayah nu, d11l11,. nleodi'"-n, 
yoksa bir cehen • sonra baılıyor. A -
nem hayatı mı §ağıda : Kocanız, 

baılıyacak? Ka - ya§landıktan son -
rılan tarafından 

an1a~r1acaklar mı 
ve, bazı hallerde, 
mazur görülecek -
ler mi? Genç zev· 
celeri onlann iti
yatlannı, küçük 
manilerini, kusur
larını anlıyabile -
cekler mi? 

Y ani, uzun 
sözün kı

sası, buıün se
vimli ve nazik o
lan nıtanlı genç 
kız, yarın evlen· 
dikte:n sonra bir 
nevi koruyucu m.a 
lek, yahut evin İl· 
sayiıini muhafa 
zaya memur bir 
jandarma rolü oy 
nanıağa kalkııa -
cak mı? 

Halden anla 
mayı bilecek mi, 
yoksa kocasına 

ra bile ara sıra içki 

içmek isteyebili -

yor. Kadehi elin -

den alıp onun key

fini ka~ırmaktansa, 
bırakın, ara sıra 

kaçamak yapıver -
sin! 

1 A ' azım .... 

ha "durgun" renkli Juravatlar al· 
aan ••• 

- Ne diye boyuna sigara i~yor • 
sun? Bir daha paket taııdığını gÖ
rü....aa pencereden fırlatır, atanm. 

- Bekarlık arkadaılarım görme
ğe tahammülüm yok. Eve ıelirler• 
se istiskal olsun diye ben aokağa çı· 
kacağım. 

- Masanın Üzeri ıene karmaka
nıık. Lüzumsuz kaiıtlarmı ayınp 
atmazsan ben elime geçen her teYİ 
alette yakacağım. v.s. v.s. 

S onra, evlenmek üzere olan 
delikanlmm hatırına daha 

mühim sualler de gelebilir: 
- Şüphesiz - der kendi kendi

ne - daha fazla ıayret aarfedece • 
ğim, azami ç.alıııp ikimize de yete
cek kadar para kazanacağım. F •· 
kat ya müsrif bir kadına düıer· 
sem?.... Halbuki ben rahat bir aile 
ocağına kavuımak arzusundayım. 
istiyorum ki, gelirimiz at dahi olsa, 
ara sıra eti dostu davet edebilelim. •• 
Haydi böylesini, yani lam man&aİJ'• 
le bir ev kadınını bulduk diyelim ••• 
Fakat ev kadmlriına fazla dütkün· 
lüğü yüzünden ya fazla fapfal ve 
budala olarsa... Süslenmesini, ko
nutmasını, oturup kalkmasını bil· 
mezae? ... O zaman da onu her yer• 
de bir "yüz karası,, diye taıımam, 
ahpapların yanında pot kırdıkça En güzel 

" ilônıaşk,, 
ültimatomlar mı vereC'ek? ' ı keğin feci \aziyelini <lü~unün: 

Şu suallere maruz kalan bir er- - Kravatmın ren,i çok çiğ. 
ıkınır gibi gülüp beceriksiz bece

Da· riksiz göz kırparak etraftakilerden 
~, özür dilemem lazım ..• 

Halkın alakasını celbetmek ve onu 
eğlendirmek, çok defa mühim bir me
seledir. Onurı için her tarafta müsaba
kalar, geçitler ve turnuvalar, hızlı bir 
tempo ile, biribirlerini takip ediyor. 
Paris'te son günlerde 1939 güzellik 
kıraliçesi seçilmiştir. Bu genç kız 
memleketini Nevyork'daki dünya ser
gisinde temsil edecektir. Paris'deki 
Coliseum'da dans pmpiyonası yapıl -
mış ve iki ingiliz, pmpiyonluğu ka • 
zanmıştır. Sonuncu müsabaka ise ga
yet acaiptir: saatlerce müddet, bir çok 
delikanlılar karşılarına oturtulmuş 

genç kızlara şairane jestler ve ihtiras
lı hamlelerle, herkesin önünde ilan aık 
etmişlerdir. Fakat bu müsabaka şaira
ne değil, daha ziyade mizahi... Zaten 
başka türlü olmasına da imkan var 
mıydı? 

Çünkü en güzel ilanı aşk, muhakkak 
ki, çok sevişen iki insanın, kalabalık · 
tan uzak bir yerde baş başa kaldıkları 
zaman, heyecandan bir kelime bile 
söylemek imkanını bulamamaları olsa 
gerek ... 

Fransızlar "büyük ıstıraplar ıeııiz 
olur" derler. Hakiki ilinıaıklar da 
ıeaaiz: olurlar. 

Z ihinlerini bu suallerin kur
caladığı dclikanlrlar aahi

deıı acınacak kimselerdir ve itiraf 
edelim ki biz kadınlar, onlan epey• 
ce korkutuyoruz. 

Belki siz: 
- Onlar da çok fazla ıeyler is

tiyorlar ••• diyeceksiniz. 
Acaba bunlarm ''fazla" olduk

larından emin misiniz? Sonra, faz
la bile olsa, onların bizden bu ka
dar çok meziyet is~emelerinin, bizi 
biraz da iftihara aevketmesi icap 
etmez mi 7 Çünkü onlar, hayat ar
kadatlannm aynı zamanda bir zev
ce, bir sevgili ve bazan yüreği bir 
anneninki gibi çarpan emin bir dost 
olmasını istiyorlar. 

"Aradığım kadm bu idi .•. ,, 
Evlendikten aonra kocanızın 

söyliyeceği bu sözler, az mı memnu-
1 niyet vericidir? ••• 

--~~~~~~~-

ı 111111111111ıı1111111111111111ı 11111111111uıer ..... .,.. i 
Yemekten sonra sıgar veya sıcara ıçmelc i 
bfr <•• .,.,.,.,; ••• , ...... ,.,, .,, ~~~ .. -.J dir. '"Kokusu boşuma ıitmıyor .. derseniz, 

bu zevki bozmuş olursunuz. 

11111111111111111111111111ıu11uııııııııuıuaı 
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Cümhurreisimiz Romanya 
hariciye nazının kabul etti 

Türk kuşu filosu Bursa'da ilk otomobili 
kim keşfetti? 

(Başı I incı sayfada) 

iki tarafını dolduran Pendikliler dost 
memleket hariciye nazırına içten ge -
len samimi tezahürlerde bulunuyor -
lardı. Ekselans Gafenko halkı selam -
lıyordu. Misafirlerimiz· ve yanında -
kiler saat 8. 55 de Pendik iskelesinden 
Ülev vapuriyle Yalova'ya hareket et -
tiler. 

Ülev saat 9.40 da Yalova iskelesine 
yanaştı. Misafirlerimizi burada İstan
bul vali ve belediye reisi B. Lütfi Kır 
dar ve refikası ve Yalova kaymakamı 
karşıladılar. İskele, türk ve romen 
bayraklariyle donatılmıştı. Romanya 
hariciye nazırı vali ve belediye reisi 
mize teşekkür ettikten sonra yanında
ki zevatla birlikte iskele meydanında 
selam resmini ifa eden polis kıtamı -
zı teftiş etti ve kendilerine tahsis edi
len hususi otomobille kaplıcalardaki 

Otel Tennal'e gitti. B. Gafenko, Otel 
Termalde bir müddet istirahattan son
ra otomobille saat 11.25 de Cümhur • 
reisliği köşküne gitti. Milli Şef İsmet 
İnönü saat 11.30 da Romanya harici -
ye nazırını köşkte kabul ettiler. Bu 
kabulde hariciye vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu da bulunmakta idi. 

Milli Şefimizin refikaları da saat 
11.45 de gene Cümhurreisliği köşkün
de Bayan Gafenkoyu Bayan Saraçoğ -
lu ile beraber kabul ettiler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Romanya gazetelerinin yazdık/an 

Türkiye · Romanya arasında 
tam bir görüş birliği 

Bükreş, 14 a.a. - Büfün Romanya matbuatı Gafenko'nun Tür· 
kiye'yi ziyaretine hususi bir ehemiyet vermekt~ berdevamdır. Ga
zeteler, Ankara görü,melerini yakından takip etmekte ve bu gö
rü,melere müteaddit sütunlar tahsis eylemektedirler. 

Timpul, Ankara'dan yazılan bir ma- j bir neticesi, tam görüş tıpkılığının ve 
kalede, görüşmelerin tam bir anlaş - iki memleketin sıkı işbirliğine devam 
ma ile neticelendiğini ve iki memle - hakkındaki müşterek kararlarının tes 
ketin. maksatlariyle bu maksatların bit ve teyidi olmuştur. Balkan antan
tahakkuku için olan işbirliklerinde tı, birliği bu bölgede mühim bir siya
lüzumlu olan bütün vasıtaları birleş- si amil teşkil eden beynelmilel bir te
tirmek arzusunun bir kere daha teey- şekkül haline gelmiştir. 
yilt eylediğini bildiriyor ve diyor ki: Balkan antantının genişletilmesi 

Görüı birliği teyit edildi 

"Gafenko, Romanya'nın Türkiye 
ile olan münasebetlerine verdiği ehe
miyeti göstermeğe ve iki memleketi 
bilhassa alakadar eden meselelerle u
mumi mahiyetteki meseleler hakkın -
da göril!} iştirakini teyide muvaffak 
olmuştur.,, 

meselesine gelince, Gafeııko mecliste 
söylediği nutukta toprak terkine im
kan olmadığını kati surette tasrih et
miş olduğuna göre, bu genişleme şim
diki statükoya riayet esası dahilinde 
arzuya şayan bulunmaktadır. 

Görü§melerdeki samimiyet 

Yazı, birisi aşağı Tunan'ın, diğeri 
boğazların hüriyetini müdafaa ile mii 
kellef olan iki memleket arasında bir 
benzerlik tesisi suretiyle bitmektedir. 

B. Gafenko ile 12.30 da Cümhurrei
sine takdim edilen maiyeti müşarün -
ileyh tarafından yemeğe alıkonulmuş
tur. 

Ôğle ziya/eti 

Timpul gazetesinin gönderdiği hu
susi muhabirinin diplomatik mahfil -
terden elde ettiği intibaa göre, Anka
ra görüşmeleri türk - romen müna -
sebetlerinin müsalemetperver mahi . 
yetini ve Avrupa ve Balkan muvaze -
neleri için çok lüzumlu bir teşekkül 
olan Balkan antantının kati birliğini 
istiklalini ve kuvetini tebarüz ettir -
meğe imkan bahşeylemiştir. 

Romanya gazetesi, Ankara görüş -
melerinin siyasi mahiyetini ve çok 
samimi bir hava içinde cereyan etti -
ğini tebarüz ettirmektedir. 

T ürkkuşu f ilo&u rıçug halinde 

Cümhurreiıinin misafir hariciye na
zırına verdiği öğle ziyafeti saat ıs e 
kadar samimi bir hava içinde devam 
etmiştir. Saat 15 te romen hariciye na
zırı, Cümhurreisi köşkünden ayrılarak 
Yalova'ya gelmişlerdir. Sonra Sakar
ya mötörü kendilerini Yalova'dan ala· 
rak Pireye götürecek olan Romanya 
bandıralı Daçya vapuruna götürdü. 

Balkan antantı ve Bulgaristan 

Muhabir diyor ki: 
"Romanya'nın, Türkiye'nin ve Bal

kan antantının Bulgariatana karşı va
ziyetlerinde, Gafenko'nun meclisteki 
nutkunda da tasrih edildiği veçhile, 
değişiklik yoktur. Saraçoğlu söyledi
ği nutukta mutlak türk - romen tesa
nüdünü bilhassa kayıt ve işaret eyle
mi' olduğundan, bundan Bulgarista
nın bugünkü şartlar dahilinde antan
ta girmesinin çok iyi kar§ılanacağın
da bütün antant devletlerinin muta -
bı.lc olduğu neticesini çıkarmağa ce -
vaz vardır.,, 

Tuna ağzı ve boğazlar 

Gazete, aşağı Tuna ile boğazların 
hüriyetini müdafaa eden iki memle
ket arasındaki görüş ve menfaat bir
liğine işaret etmekte ve politikaların
daki müsalemetperver mahiyeti bil -
hassa kaydeyledikten sonra Bulgaris
tan ile karşılıklı hürmet ve riayet 
prensipine dayanan dostluk münase -
betleri tahakkukunun çok arzuya şa
yan olduğunu bildirmektedir. 

Romanya hariciye naz ve refi-
kası iskelede Hariciye Ve :ilimiz B. 
~ukrü Saraçoğlu, Bükreş iyük elçi
mız Hamdullah Suphi \le efıkası, Ia
tanbul vali ve belediye re sı Dr. Lut
fı Kırdar ve refikası, Rom ya büyük 
elçisi ve Romanya konso aneai er -
k~nı ve diğer alakalılar tara fından u
ğurlandılar. Bir polis m ifrezemiz 
misafirlerimize selam resmıni ifa et· 
tiler. Yalo·ıalılar Bayan Gafenko'ya 
güzel bir buket verdiler. S karya mo
törü teşyi edenlerin alkış ı arasın
da iskeleden ayrılırken Bayan Ga
fenko türkçe olarak ve gü e bir §ive 
ile: 

"- Çok teşekkür ederim diye ba
ğırdı. 

Daçya vapuru saat 16 a Pire'ye 
hareket etti. 

Galenko'nun Uluı' a beyanatı 

Dost memleket harici ye nazırı 
ile Pire'ye hareketinden 
görüştüm. Ekselans Gafe 
adına sorduğum suallere 
şu beyanatı verdi: 

"- Bizler Balkan antan ı azasın
dan romenler ve türkler a ·amızda 
müzakerelerde bulunduk. u müza _ 

kerelerin neticesini Ankara da neşre
dilen tebliğlerden anlamı bulunu
yorsunuz. Atina'ya vardıı ı 1 zaman 
bu müzakerelerin neticele i bizzat 
B. Metaksas'a söyliyeceğim Bu mü-
zakerelerin onun da nokt azarına 
tevafuk edeceğine emin lunuyo-
rum .. Ankara'daki görüşme r miz ne
ticesinde bir kere daha sal t oldu ki 
iki dost memleket arasın 
kararlar Balkan antantına 
milletin de nefine badimdi 

Ekselans Gafenko ben c ı sonra 
Atina ajansı muhabiri B. 
~unları söyledi: 

"- Atina'yı bilhasM pr 

um'a da 

severim 

Yeni Atina için ve eski t hi Atina 

i •n de perestiş duyarım. Ankara'da 

yaptığımız müzakereler B llkan an

ta:ıtında tesanüdün yenide teyidine 

vesile olmuştur. 

Gazete, hususi muhabirinin uzun 
bir yazısında iki milletin bütün mese
leler hakkındaki görüşlerinin aynı ol
duğunu tebarüz ettirmektedir. 

Balkan birliğinin ehemiyeti 

Türkiye ve Romanya kapalı bir kap 
değildirler. Bunun için ziyaret ay
nı zamanda beynelmilel bir mahiyet 
kazanmaktadır. Görüşmelerin tabit 

Gazete muhabirinin diplomatik mah
fillerden öğrendiğine göre, Gafenko 
antantın bu devre reisi sıfatiyle, dört
lü ittifakın birlik ve istiklalinin mu
hafazası liızumunu müdafaa etmiş ve 
bu da Belgrad ve Atina'da sempati 
ile karş1lanmıştır. 

Gazete, Balkan antantının bugünkü 
hudutlara riayet edilmek şartiyle bü
tün Balkan memleketlerini içerisine 
almağa amade bulunduğunu bildirdik 
ten sonra, yazısını şu sözlerle bitiri
yor: 

"Ankara ziyareti, Tuna ağzının, 

hüriyeti lüzumlu olan boğazlar dere
cesinde mühim bir nokta olduğunu 

ispat eylemektedir.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEYLİ HERALDE GÖRE 

Türhkuıu tayyareleri lstanbul'da 

Almanlar Slovakya'yı 
İşğal edecekler 

Türkkuıu tayyarecilerinin hava gösterilerini takip edenler 
Londra, 14 a.a. - B. Strang'ın Moskova'ya götürdüğü teklifler 

üzerinde Londra ve Paria hükümetlerinin tamamiyle mutabık ol. Bursa, 14 (Telefonla) - Dün İstan tur. Öğle yemeğini Ziraat mektebinin 
duğunu kaydeden Taymis gazetesi, Slovakya hadiseleriyle alaka- but·~~ bi~ler~e halkın i.~tirakiyle. ha - davetlisi olarak yiyen tayyarecileri -

va gosterıler~ y_ap.an Turkkuşu fılo.su miz öğleden sonra da Bursa sporcula-
dar olarak a,ağıdaki haberi vermetkedir: bu sabah Yeşılkoy den Yalova yolu ıle n tayyarecilerimize bir çay vermişler-

.. Almanya, zengin madenlere malik ı kınd~ asker! sure.tte . işgal edileceği Bursa'ya uçmuştur. dir. Akşam belediye tarafından yeme-
Silezya mıntakalarına hakim olan ve ve hımaye ıdaresıne ılhak olunacağı Yeşilköy'den 8.50 de hareket eden ğe davetli bulunuyorlar. Bursalılar 
ayni zamanda biraz daha cenupta Po- haberini vermektedir. filo büyük bir intizamla uçarak 55 da- tayyarecilerimize candan hüsnü ka _ 

1 , kika sonra Bursa halkının çoşkun te - bul ve misafirperverlik göstermişler _ 
onya nın endüstriyel mıntakalarını Almanlar tekzip ediyorlar h · ~ont~ol altında tutan şimal hududu . ~ . . . za ürlerı arasında yere inmiştir. dir. Filo yarın hava müsait olduğu 
u d k Berlın 14 a a Salah yeti hf 1 takdirde İzmir'e uı-acaktır. zerın c as er tahşidatı yapmaktadır. • · · - ı ı ma ı • Meydanda vali, polis müdürü, jan - :r 

23 mart tarihli muahede mucibince, ler, Slovakya istikametinde alman kı- darına kumandanı, belediye reisi ve 
Almanya, küçük Karpatlar, beyaz kar- tatarının hareket ettiğin dair verilen azaları, matbuat mümessilleri, hava 
patlar ve J'avorn"ık d vl 1 d k 1 . k b" k" ag arı sırt arın a haberleri kat1 surette tekzip etmekte- urumu mensup arı, zıraat me te ı ta 
sev ülccyş yolları ve istihkamlar yap- d" 

1 
lebe ve muallimleri ve bir çok Bursa -

mak hakkıı;ıı .muhafaza etmişti. Bu mu ır er. . .. . . lılar tarafından karşılandı. Kadın tay-
ahede m~cıbınce alman kıtaları istih- Bu mahfıller, Almanya hukümetı - yarecilere buketler verildi.. 
kamları ışgal edebileceklerdi. Fakat nin Slovakya'nın statüsünü değiştir - Ö vl V• • z· . 
son zamanlarda Slovaklar Al v g e yemegını ıraat mektebınde 
dan gelen kıtaların çokluğu k manya • mek tasavvurun?a bulunmadıgını be - yiyen tayyareciler öğleden sonra Bur-
da endi11eler d kt d . varşısın - yan eylemektedırler. sa halkına gösteriş uı-uşları ve para -

:r uyma a ır. Dıger taraf .. .:r 
tan gelen yolcular, Slovak _ alman uşt atlayışları yapmışlardır. 

. 
1
• v. • 

1 
ger 

Brezilyalıların 

kitabı 

lugat 

Berezilya'nın lisanı portekizcedir. 

Hariciye Vekilimizin lıe vanatı 
gın ıgının aman - çek gerginliğinden 
daha az olmadığını bildiriyorlar. Çemberleyn'in ıemsiyesi 

sulh timsali oldu 

Bursa' daki uçuş 

Berezilya üniversite profesörleri 1909 

senesinde yeni bir portekiz lfigati yaz
mağa başlamışlardı. Lisan alimleri o 
zamandanberi uğraştıkları halde b~ -
g~n anca~ '.'B" harfine gelebilmişler • 
dır. Bu gıdışle bakalım Portekiz IUga
ti kaç asırda bitecek ı B. Gafenko'dan sonra, 

bir beyanat rica ettiğim H. 
kilimiz B. Şükrü Saraçoğ 
dedi ki : 

lus için, 
ciye Ve
da bana 

4 • - Romanya Har ciye Na
zm dostum B. Gafenko le An
kara'da yolda, ve "i al[)va'da 
iki devleti alakadar edP.n bü· 
tün meseleler Üzerind fikir 
ve mütalea teatiaindtı bulun
duk. Her meselede mutabık 
kalmak için hiç bir ınüşkülat 
çekmedik. Esasen beraber yü
rüyen iki devlet tef errüat cİ· 
hetinden dahi bugün tamamen 

Deyli Herald ise, Slovakyan'ın ya _ 

mutabık kalmıt 

dırlar .... 
bulunmakta-

Rüıtü Se:z:ginoğlu 

Hariciye Vekilimiz birkaç gün 

Yalova'da kalacak 

Çemberlayn'in şemsiyesi hakikaten 
sulh sembolü oldu. Şimdi Londra mü
cevherat mağazaları ve kuyumcuları 
en nad· · ' . ı: .tezyınatı, 'temberlayn'in 
şemııyesının resmi ile süslerneğe baş
ladılar. 

lstanbul, 14 (Telefonla) - Roman- Altın, zümrüt •.. ~akut ve inci gibi 
ya hariciye nazırı B. Gafenko ile bir· gerdanlıklarla yuzuk ve bileziklerin 
likte 1ıtanbul'a gelen ve Yalova'ya üzerinde şemsiye tezyinatı aldı yürü
giden Hariciye Vekilimiz B. Şükrü dil. Şimdi Londra yüksek sosyete ka
Saraçoğlu aziz miıafirimizi t::şyi et- dınları üzerinde şemsiye tezyinatı ol
tikten sonra birkaç giın istiral: .. , et- mıyan mücevheratı kullanmamağa 
mek üzere Yalova'da kalmıştır. başlamışlardır. 

Bursa, 14 a.a. - Türkkuşu filomu -

zun bugün yapacağı uçuşları görmek 

ve gene tayyarecilerimizi alkışlamak 

üzere Bursa halkı sabahtan itibaren 

uçuş meydaına giden bütün yolları 
Bir inek için heykel 

doldurmuş bulunuyordu. Şehrin 10 ki- Kanada'nın Ontario şehrinde made
lometre uzağındaki meydana Bursa - ni bir inek heykeli dikildi. Bu inek 
nın bütün nakil vasıtaları saatlarca Kanada'nın en çok süt veren ineği i
halk taşımıştır. Uçuşların başlama sa - di. Bütün memlekette uzun müddet 
ati olan 14.30 da on bir kişi başları üs- süt verme rekorunu muhafaza etmiş 
tünde uçuşları ve büyük bir hünerle olan bu bereketli inek on sekiz yaşın
akrobasi ve filo uçuşları yapan evl~t - da ölmüştür. 
larını çoşkun bir sevinç içinde saat Şimdi Kanada çiftçileri sık ıık bu 
16 '!a ka~ar alkışl~ıştır. Uçuşlarda heykeli ziyaret ediyorlar. Sonrası var: 
valı, partı ve beledıye crk§.nı, hava beraberlerinde ineklerini de getirip 
kurumu mensupları hazır bulunmuş ~ heykelin etrafında "tavaf" ediyorlar. 

Herkes otomobili 1769 da ilk defa 
Cugnot'un keşfettiğini zanneder. Hal
buki yanlıştır. Cugnot'dan hemen he
men bir asır evel Çin imparatoruna 
bir otomobil hediye edilmiştir. Bunu 
hediye eden de belçikalı Ferdinand 
Verbiest isminde bir misyonerdir. 
Misyoner, bu otomobili bizzat kendi
si icat etmiştir. 

Geçenlerde avrupalı alimler, 1687 
de basılmış latince bir mecmuayı ka· 
rıştırırlarken bu fevkalade hadiseyi 
bulup öğrenmişlerdir. 

Bedava yolculuk 
Bulgaristan'ın bir köyünde, Toma 

Cirof adında bir bekçinin karısı Sof· 
ya'ya kadar gidip gelmek istemiş. Fa· 
kat yol parası yokmuş. Koc.ası bir for· 
mül bulmuş: Sofya'ya her zaman 
mevkuf götürdüğü gibi karısını da 
götürmeyi düşünmüş. Karısını, kar -
deşini ve bir de arkadaşını "tevkif" e· 
derek demiryolları idaresinden beda· 
va bilet koparmış. Bunları Sofya'ya 
kadar götürmüş. 

Fakat dönüşte, trende biletçi kadı
nı tanımış, bekçiyi bir istasyona karı
sı ile beraber indirmiştir. Cirof dört 
seneye mahkum edilmiştir. 

Bahklarm ruhu i~in dua 
Tokyo'da, Buda rahipleri muntazarn 

fasılalarla bir ibadet faslına başladı
lar: yer yüzünde insanlar tarafından 
yenmiş ne kadar balık varsa, bu balık· 
ların ruhları için dua ediyorlar. 

Gerçi Buda dini, yemek için hay -
van öldürülmesini günah telakki edi· 
yor, fakat japonlar, bugün dünyanın 
en çok balık istihlak eden memleket· 
!erinden birisidir. Hatta denebilir ki, 
japonlar yalnız balık ve pirinçle ge· 
çinirler. 

Bundan dolayıdır ki japon rahiple • 
rinin tertip ettikleri son dua faslı • 
na pek çok japon dindarı iştirak ve 
balıkların ruhuna dua etmiştir. 

Prag' da bir gülme ve 
güldürme kulübü var 

Epey zaman oluyor, Prag'da bir 
gUlme kulUbll açılmıştır. Bu kulübe"' 
pek çok iştirak edenler vardır. İştirak 
şartı şudur: günde en az bir tane ha· 
kikaten gülünecek şey yapmak. Bu 
şartı yerine getirecek olan herkes ku· 
Jübe girebilecektir. 

Kulüp her hafta bir toplantı yap
makta ve bu toplantında herkes bir 
şeyler yaparak veya anlatarak arka • 
daşlarını güldürmektedir. Kulüp en 
çok güldürenler için yeni bir müka • 
fat listesi hazırlamıştır. 

Borcunu vermiyenlere 

karşı bir usul 
Bu fikiri ilk defa Londra kasapla • 

rından birisi buldu; sonra onu bir çok 
bakkal ve tüccarlar taklit ettiler. 

Şimdi İngiltere'de bakkallar, ka
saplar, tacirler, borcunu zamanında 

getirmiyenler için dükkanlarının önü· 
ne şöyle bir ilan asıyorlar: 

"Borcumuzu tediye edemediğimiz 
için maalesef dükkanımızı kapatmak 
mecburiyetinde kalacağız. Dükkanı • 
mıza borçlu olanların isimleriyle be
raber yakında listelerini asacağız, sa· 
yın müşterilerimizin malfimu olsun." 

İngiltere'de, isimlerinin teşhir edil
mesinden korkan borçlular bu ilanı 
görür görmez neredense bulup buluş· 
turup bakkalın kasabın parasını der
hal getirmeğe başlamışlardır. 

Ankara Borsası 

14 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılış F Kapamt F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126,6075 126.6075 
Pariı 3.3550 3.3550 
Milino 6.6575 6.6575 
Cenevre 28.55 28.55 
Amsterdam 67,2825 67.2825 
Beri in 50.77 50.77 
Brüksel 21.5175 21.5175 
Atina 1.0825 1,0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.035 14.035 
Varşova 23.8725 23.8725 
Buda peşte 24.8425 24.8425 
Bükreı 0.905 0.905 
Belgrad 2.8925 2.8925 
Yokohama 3+.62 34.62 
Stokholm 30.5325 30.5325 
Moskova 23.8725 23.8725 

ESHAM VE TAHViLAT 

Cümhuriyet Merkez 
Bankaar 111.50 11.50 
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1 A H y E K 

Hayatın garip tesadüfleri 
l'azan: Frecleric Jackaon 

h ~rington, kulüpten çıktı. Zarif bir 
ö a:_eketıe gözlüğünü düzeltti. Kapının 
~Unde duran taksiye atladı. Kanape • 
~ın Üstünde unutulmuş küçük bir ka-
ın çantası gözüneçarptı. Elini u

:~ttı. Çantayı aldı. Bu gayet §tk, bir 
b~Yah çantaydı. Oldukça ağırdı. Kısa 
n~~ tetkikten sonra başını kaldırdı. ö-

llndeki camın arkasında, direksyo • 
~~.n başında oturan şoföre dikkatle 
"'<t!ttı. Şoför, Londra'nın kalabalık 
tad?eterinden bir kaza yapmadan ge
t~b_ıltnek için bütün dikkatini otomo-
ılın sevk ve idaresine vermişti.Bring 

;o~, geniş bir nefes aldı. Çantayı aç
~ ıçinden bir sürü öteberi çıktı. Ruj, 
lık,pudra gibi kadın eşyaları.Bring

t?n, hepsini teker, teker muayene et
~1·Çantada bir ingiliz lirasından ve bir 
aç kuruşluk bozuk paradan başka bir 

t~r~ yoktu. Genç adam, çantanın sahi
d ını ı:nerak etti. Acaba nasıl bir kadın-
~ bu? Çantayı karıştırırken eline kü
~uk bir not defteri geçti. Not defterin
Be .bir çok şeyler yazılıydı. Bunlar 
~ıngton'u alakadar etmedi. Defterin 

ş sayfasını çevirdi. Birden gözleri 
P~ladı. Orada çanta sahibi kadının is
ıtlıni ve adresini buldu. 

Brington, bir müddet düşündü. He
!ecanlı bir maceranın arifesinde oldu
gunu hissetti. Aksi gibi bu akşam bir 
arltadaşiyle buluşarak birlikte eğlen • 
nı.t ek üzere söz vermişti. Kaşlarını çat-
ı: 

- Adam sen de, diye söylendi. Tom 
~abancı değil. Biraz bekler. 
}{ararım verdi. Hemen camı vurdu. 

Şoföre kadının adresini söyledi. Biraz 
aceıe etmesini de ilave etti. 
ita Şoför direksyonu çevirdi. On daki • 

.. sonra otomobil lüks bir villanın ö
rıunde durdu. Genç adam, otomobilden 
~!adı. Hesabını görerek şoförü savdı. 
dıahçeden geçti. V~llanın kapısını _çal
t · I<apıyı fraklı hır uşak açtı. Brıng· 
~n. madamla görüşmek istediğini 

11~Yledi. Uşağa kartını verdi. Kendisi· 
~1 küçük bir salona aldılar. Koltuklar· 
dan birine oturdu. Madamı bekliyor • 

u. 
.. salondan içeri genç ve fevkalade 

tguzeı bir kadın girdi. Elinde Bring-
on• 

t un kartı vardı. Erkek ayağa kalk-
tı. Genç kadın, vücudunu saran siyah 

1 Uvaıeti içinde kıvrak adımlarla yak • 
aştı. 

01
- Mösyö Brington'la mı müşerref 

r 
11Yorunı? diye sordu. Buyurun otu· 

un. 

~e~i tatlı ve ahenkli idi. 
ıc· tıngton, gı.izel kadının karşısında-
8.~ koltuğa yerleşti. Gülümsiyerek 
Oyledi: 

ilf;- Geç vakit rahatsız ettiğim için 
b tızı dilerim. Takside çantanızı 
UG~~m. Ve .... 

Uzel kadın, şen bir kahkaha attı: 
"~ Çantanın sahibini merak ettiniz 
n~ elki de hoş bir macera geçti aklı· 
~~~n değil mi? 

'ki kıngton, mahcup oldu. Kızardı. Ze· 
anı adın, zihninden geçenleri nasıl 

ayıvermiştı· G" . 
"a Uzeı kadın, çapkın bir eda ile de -

Ilı. etti: 

ıa;~ Ziyaretinizin hakiki sebebini an
ıgırna hayret ettiniz. Halbuki bun· 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 
- ,, .. 

da hayret edilecek bir şey yok~ Ro -
mantik hadiselere karşı hepimizde de
rin bir merak vardır. Kendim de, çok 
defa bu gibi hislerin tesiri altında 
kaldığımı itiraf ederim. Bir sigara iç
mez misiniz? 

Büyük, gümüş bir kutu uzattı. Ku
tunun içi nefis türk sigaralariyle do -
luydu. 

- Teşekkür'ederim madam. Yemek-
ten evel pek"adetim değildir. 

Güzel kadın, duda larının ara ı a 
bir sigara kıstırdı. Alaylı bir tebessüm 
le erkeğe takıldı: 

- Yok canım t Sıhatinize bu kadar 
düşkünsünüz demek? 

Gözlerini süzerek ilave etti: 
- Üzerinde bin bir hülya kurduğu

nuz bu tanışma, sizin beş dakika son
ra buradan ayrılmanızla nihayet bulsa, 
çok üztilür müsünüz? 

- Tahmin edebileceğinizden çok 
daha fazla mütessir olurum madam. 

Güzel kadın, bir saniye sustu. Bakış
larında davetkar bir ifade vardı. Ken
di kendine konuşur gibi yavaş bir ses
le sordu: 

- Benden bir mükafat bekliyor mu· 

sunuz? 
Genç adam, büyülenmiş gibi, kadı-

nın uzun kirpikli kara gözlerine dal -
mıştı. Sesi, heyecandan titriyordu: 

- Pek tabii. Hem de mühim bir şar
tım da var. Mükafatımın şekil ve mahi
yetini kendim intihap edeceğim. 

Güzel kadın, dudaklarını büzdü: 
- Bu pek fazla olmaz mı? dedi. 

Mamafi istiyeceğiniz şey makul olur
sa, arzunuzu yerine getirmeğe gayret 
ederim. Tanımadığım bir adamın iyi
liğini, mukabelesiz kabul edemem. 
Buyurunuz sizi dinliyorum. 

Brington, koltuğunda doğruldu: 
- Madam, sizi müşkül mevkie koya

bilecek hiç bir talepte bulunamıyaca -
ğımı tahmin edeceğinizi sanırdım. 
Hizmetimin mükafatı olarak sizden, 
bu akşam yemeğini baş baş Karlton'da 
yememizi rica edecektim. 

Güzel kadın, dikkatle erkeğin yüzü-
ne baktı. İtiraz etti: 

- Hayır, buna imkan yoktur. Çün • 
kü ben tamamiyle serbest bir kadın 
değilim. Ayni zamanda bu akşam, bir 
kaç ahbabımı da davet etmiş bulunu -
yorum. 

Bu cevap erkeğin canını sıktı. Başı
nı önüne eğdi. Düşünüyordu. Kadının 
dudaklarında zarif bir tebessüm belir
di: 

- Gücenmeyiniz mösyö Brington. 
Dünyada her şeyin bir çaresi bulunur. 
Hemen ümitsizliğ~ kapılmak doğru 
oir şey değildir. Bakınız, bu akşamı 
birlikte geçirmemiz için ben güzel bir 
kombinezon buldum. 
Erkeğin gözleri ümitle parladı. E -

lini uzattı. Kadının ince yumuşak e
lini tuttu. Güzel kadın, sliratle elini 

çekti: 
- Erkekler ne kadar da biribirinize 

benzersiniz. Ufacık bir yüz buldunuz 
mu hemen şırnarırsınız. Bekleyin ba -
kalım. Aramızda henüz esaslı bir ta • 
nışma bile yok. Evet, ne diyordum? 
Tamam. Davetlilerimden biri son da -
kikada bir mazereti çıktığından hah • 
sederek gelemiyeceğini bildirdi. Hal -

ULUS 

TAYYARE SAA TLERI 
Saat Dakika 

!zmirden - Ankaraya 9 10 
Adanadan - Anka.raya 9 30 
İstanbuldan- Ankaraya 9 30 

Ankaradan - İzmire ıs 05 
Ankaradan - Adanaya 14 45 
An.karadan - latanbula 16 00 

NÖBETÇi ECZANELER 
Eczaneler 

1 - Cebeci ve Yeni 5 11 17 23 29 
2 - Halk ve Sakarya 6 12 18 Z4 30 
3 - Merkez ve Çankaya 7 13 19 25 
4 - Ankara ve Yeni~ehir 8 14 20 26 
5 - Sebat ve Ege 9 ıs 21 27 
6 - İstanbul eczanesi 10 16 22 28 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pa
zar giınü de nöbetçi olarak açık bulunmak 
mecburiyetindedirler, diger eczaneler pa
zar gü.nleri ihtiyari olarak tatil yapabile
ceklerdir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LOZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanaın ihbarı: (1521). -Telefon müraca

at: Şehir: (1023 - 1024). - Şohirler ara. 
sı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava • 
aazı anza memurluğu: (1846). - Mesa
jeri Şehir Anban: (3705), 

TAKSI TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civan: (2645-1050-1196) 
Samanpazan civan : (2806 - 3259). 
Yenişehir, Havuzbaşı Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankm Caddesi Ulus Taksisi: (1291), 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryollan Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Işık Taksi İnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.4S 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yenişehirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni5ehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydaniyle lıtasyon arasında her 
beş d:ıkikade bir sefer olup tren za -
manları seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydaniyle Yenl!iehir, Bakanlık-~ 
lar, Cebeci, Samanpa:ı:an arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki -
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her on beı, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akiiamlan Ulus Meydanmdan saat 23 
deki ıon ıe(erlerle bunlarm Uhw mey
danına dönüşleri sinemaların daitlıf sa
atine tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah : 8.20. 

her akıam: 16.30, 
19.15 ve 19.50 .de. 
(Pazartesi, Per
şembe, Cumarte
si, TOROS SÜ
RAT). 

Samsun hattı : Her gün 9.35 (Kay. 
seri, Sivaı, Amasya 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır hattı : Her gün : 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün : 17.08 

buki biz yemekten sonra briç o,ynıya -
caktık. Davetlilerden birinin gelme -
mesi kareyi bozdu. Arzu ederseniz bu
rada kalınız. Yemeği bizde yeriz. Son
ra briç oynarız. 

Brington, bir saniye arkadaşı Tom'u 
düşündü. Zavallı çocuk şimdi onu bek
liyordu. Kendi kendini teselli etti. 
Yarın bir af dilerim olur biter. Böyle 
macera her zaman insanın eline geç -
mez. Güzel kadına döndü. Sevinçle te
şekkür etti. 

Genç kadın, ayağa kalktı: 
- Buyurun. Yemek salonuna gide· 

lim, dedi. Sizi eski bir ahbabım gibi 
diğer misafirlerime takdim edeyim. 

Yemek masası büyük bir itina ile 
süslenmişti. Salonda orta yaşlı, kibar 
bir kadınla, genç bir erkek vardı. Gü· 
zel kadın, Brington'u onlarla tanıştır· 
dı. Neşeli bir yemek yediler. Yemek -
ten sonra oyun salonuna geçtiler. 

Oyun zevk içinde devam etti. 
Briç masasının başından kalktıkları 

zaman saat ikiyi geçiyordu. Brington, 
iki yüz elli sterlin kaybetmişti. Genç 
adam için bu paranın bir ehemiyeti 
yoktu. Bir gecelik eğlencesine iki, üç 
yüz sterlin feda edecek kadar zengin
di. Mükemmel eğlenmişti. Üstelik çok 
güzel bir kadınla da tanışmıştı. Bring
ton, villadan ayrılmadan evel, bir fır· 
satını bulup güzel kadına yanaştı. Ku
lağına yavaşça fısıldadı: 

- Yarın saat on ikide sizi Karlton 
otelinin holünde beklerim. 

Genç kadın, bu daveti gülümsiyerek 
kabul etti. 

Ertesi sabah, güzel kadın telefonla 
Brington'u aradı. Mühim bir işi çıktı • 
ğını söyliyerek randeviınün tehirini 
istedi. Bir hafta sonra buluşmağa ka • 
rar verdiler. 

Brington, genç kadının bu hareke • 
tini kendine daha fazla ehemiyet ver
dirmek için hazırlanmış bir plan ola • 
rak kabul etti. Böyle olmakla beraber 

/ Kazalar 

Su projesi yaptınlacak 
Bayburt Belediye Riyasetinden: 

(2500) lira bedeli keşifli su projesi 
pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Taliplerin eksiltme kanunu ah 
kamını tamamen ifa ve ikmale mec • 
bur oldukları gibi su mühendis ve mü
tehassısı olmaları şarttır. 

Belediyeler imar birliği fen şube -
sinde bu hususa ait taıuim edilen ev
rakı tetkik etmek yahut başka tafsi -
Iat almak isteyenlerin Ankara'da Be
lediyeler imar birliğine yahut Bay -
hurt belediye riyasetine müracaatları 
ilan olunur. 12320 

Elektrik tesisatı 
Zile Belediyesinden : 

1 - Zile kazası merkezinde yapıla
cak elektrik tesisatı ve santral binası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Zile belediye deire • 
sinde 30 haziran 939 cuma günü saat 
10 da teşekkül edecek ihale komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inşaatın keşif bedeli 47748 
lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı 
3582 liradır. 

4 - İstekliler birinci zarfın içeri • 
sin ticaret odası vesikasına ve mali 
itibar mektubuna ve Nafıa bakanlığın
dan veya Tokat nafıa müdürlüğünden 
müteşekkil komisyondan en az sekiz 
gün önce alınmış müteahhitlik vesika
sını ve inşaatın fenni mesuliyetini ka
bul etmiş bir elektrik mühendisinin 
noterlikçe tasdikli bir taahhütnamesi
ni ihtiva edecektir. İkinci zarfın için
de muvakkat teminat mektubu ile tek
lif mektubu bulunacaktır. 

5 - İstekliler fazla mal\ımat almak 
için ihaleden önce her gün Zile bele -
diyesine ve Ankarada Belediyeler 
imar heyeti fen §efliğine ve İstanbul
da Taksim Ayyıldız palas numara 3 
de mühendis Hasan Halit Işıkpınara 
müracaatla proje ve planları (10) lira 
bedel mukabilinde alabilirler. 

(4181/ 2345) 12315 

Eksiltme ilônı 
Polatlı Belediyesinden : 

ı - Yapılacak iş; Polatlı kasabası • 
na isale olunacak Gümüşlü Suyu kap· 
tajı inşası. Muhammen bedeli 7095 li
ra 86 kuruş olup ihale 19. 6. 939 pazar 
tesi günü saat 15 te belediye daimt 
encümeni huzurunda artırma, eksilt -
me ve ihale kanununa tevfikan icra o-
luncaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 532 
lira 19 kuruştur. 

3 - Talip olanların bu işi yapmağa 
salahiyetli olduklarına dair Nafıa mü 
düdüğünden musaddak ehliyetname 
le'ri ile ihale günü belediye dairesinde 
daimi encümene ibraz etmeleri lazım· 
dır. 

4 - Proje ve keşifnameler belediye 
dairesinde görülebilir. Keşifname ve 
hususi şartname arzu eden taliplere 
posta ile de gönderilebilir. 12103 

• 
içme suyu 

Beani Belediyesinden : 

30 mayıs 939 tarihinde ihalesi mu-

Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 

Ankara' da aatıt deposu: KAGITÇI M. NEDiM lRENGUN 
Yeni hal No: 1-59 Tl; 2246 1343 

Balast münakasası 
D. D. Yollan 4 hletme Müdürlüğünden 
939 Mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bedeli ile miktar ve mev

kileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan "39600" metre mikap balast ihzar 
ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29-6-939 
perşembe günü saat 15 te Kayseride Dördüncü işletme, arttırma komisyo· ' 
nunca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmeye manii kanuni bir hali bulunma -
dığına dair :ıeyannamelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme günü mu
ayyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe ait şartname ve 

\ 
mukavelename proeleri Kayseride 4 üncü işletme müdürlüğünden Ankara· 
da yol reisliğinde"• Sıvas Samsun istasyon şefliklerinden parasız olarak 

dağıtılmaktadır. 

Ocak Km. 

483,000 
636,000 
680,000 
96,000 

133,000 
260,000 
360,000 

6,500 

(4217-2347) 

-----
(1 

SlN lR 

Keşif bedeli 
K 

120 
140 
ızo 

120 
120 
120 
120 
160 

12317 

-
' 

Muhammen bedeli 
L 

18000 
5600 

7ZO 
2400 
2400 
4800 
9600 
6400 

49920 

Balast miktarı 
M3 

15000 
4000 

600 
2000 
2000 
4000 
8000 
4000 

39600 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmiştir. Hast< ırınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 
iştihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 

Eczane, ecza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Rebul eczaiıesi Beyoğlu ağa camii yanında 
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karrer Besni içme suyuna talip çık- -----
matlığından 19 haziran pazartesi günü . . · k k ·h 1 d'l k .. 

20 
.. "dd 

1 
Zayı - 1336 senesı Sarıyer Velıde kartacağımdan eskisinin hü mü yo -

ı a e e ı me uzere gun mu et e 
temdit edilmiştir. sultan Rüştiyesinden almış olduğum tur. 

(4150/ 2261) 12228 şahadetnameyi kaybettim. Yenisini çı 2208 Kenan Dorken 
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neşesi kaçtı. O günkü programı alt üst 
olmuştu. Akşama kadar evinden çık
madı. 
Akşam üzeri caddelerde maksatsız 

dolaşıyordu. Birden aklına Tom gel -
di. İki gündür görememi§ti. Dün ak -
şam da randevtlye gitmemişti. Gidip 
ondan af dilemesi lazımdı. İlk rast gel
diği taksiye atladı. Otomobil hareket 
etti, kanapenin üstünde unutıılmuş bir 
kadın çantası gözüne ilişti. Bu gayet 
şık, siyah bir çantaydı. Çantayı açtı. 
İçinden bir sürü öteberi çıktı. Ruj, al
lık, pudra gibi kadın eşyaları. Bring
ton, hepsini teker, teker muayene et • 
ti. Çantada bir ingiliz lirasından ve bir 
kaç kuruşluk bozuk paradan başka 
para yoktu. Çantayı karıştırırken eli
ne küçük bir not defteri geçti. Defte· 
rin baş sayfasını çevirdi. Orada çanta 
sahibi kadının ismini ve adresini bul -
du. 

Brington, bir müddet düşündü. Ha
yatın garip bir tesadüfü olarak ayni 
çanta yirmi dört saat içinde ikinci de
fa eline geçiyordu. Bir akşam evel ba
şından geçen macera gözünün önünde 
canlandı. Briç oyununda kaybettiği 
parayı hatırladı. Bir anda her şeyi an
ladı. Bir dalavereci kumpanyasının e
line düşmüştü. Çantayı kavradı Oto -
mobilin penceresinden dışarı fırlattı. 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll ll llll llllllllll lllll ll!:. ---------------------------------------------------------------------------

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ · A NKARA 
Şubeleri • İslanbul, İzmir 

Ajanlar1 : Bursa, İzmit, Adana, Eskiıehir 

Yapılacak 've yapısına başlanmış meskenler için vatan
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

menkuller 
ikrazat yapar 

Mevcut gayri 
• karşıhğında 

Faiz sene o/0 8 1/ 2 dur. 
Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti: (1.000) liraya kadar 

:= istekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç 

---------------------------------------------
------------------·-----------=: edildiği takdirde 1 liradan aşağı olmamak üzere ay-• = 

:E rıca lira başına on paradır. =: -- -= Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşı- = - -:E lığında Banka muameleleri yapar. 5 - -: Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 1551 E: 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll~ 
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Kirahk: 
Devren kiralık daire - 4 büyük oda 

2 hol, daimi ııcak au ve tam konforlu 
60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle • 
bilir. 2087 

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

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 
havi kullanışlı modern 1, 2, 4 oda ve 
müştemiUitlı daireler. IUpıcıya mü-
racaat. 2121 
Kiralık - Mağaza ve ardiye. Eski 

postane arkası inkilap mahallesi Sür 
sokak Hafız Mehmet apartmanı altın· 
da. Gazinocuya müracaat. 2128 

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

Kira/ık- 3 oda 1 hol banyo vesaire 
Yeniıehir Meşrutiyet caddesi Mimar 
Kemal okulu arkası türe sokak No: 6 
Çatı katında ev sahibine müracaat. 

2154 

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

KüÇük ilôn şartları 
Dört utnhk küçük ilinlardan t 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan tıer de
fası içiıı 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa ııeıredilecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her nur, kelime arala· 
nndaki bo,luklar müıtesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçllk ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdaıı fazla her ıatır için 
beher seferine aynca on kuruş alı-
rur. 
KUçük ilinlarm 120 harfi geçme
me11 llzımdır. Bu miktan geçen i
llnlar aynca pul tarifeıine tabidir. 

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, meıhur Armutlu kaplı
caları yanında, büyük zeytinlik, 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 ıatılıktır. 

Telefon: 2978 ze müracaat. 2178 

. Satılık otomobil - V8 az kullanıl· 
Kiralık - Vekaletler karıısındakı K b . 1 t F t t ı kt T 

~ . mı~ spor a rıo e or sa ı ı ır. e-
tepede Kızılµınak sokagı~da 4 genıJ lefon 3333 2191 
odalı tam konforlu fevkalade nezaret-
li mükemmel apartman. Tel: 6046. Satılık veya kiralık mobilyalı ev -

2169 Bahçeli evler B. 4. tipinde, 5 oda, ta -
x · 1 k M b"l 1 d y . rasa, büyük ve muntazam bahçe, güzel 

h
. ıt~1

1 k -b k 0

1 
1~ ya 1 ko a. d enTışe • manzara ve her türlü konfor. İçinde -

ır sa~ ı a an ıgı ar asın a una k"l .. B . 
dd · E ·· k k k N 11 .. ı ere muracaat. ahçelı evler No. 125 ca esı rtur so a o. re mura-

2202 
caaL 2175 

. . Satılık ev - Ayda 80 lira iratli üç 
Ucuz kıra/ık oda - Aıle yanında d · M. ki ·llt h 11 · ö d "b.l 1 b 1 b . . aıre. ısa mı ma a esı z en 

mo ı ya ı veya oş ya nız ayan ıçı~ sokak Tel: 1431 2203 
Hacı Bayram Domangı sokak 4 eıkı 
jandarma komutanlığı yakınında. Satılık ev eşyası - Büfe, yemek o-

2177 dası takımı, ayaklı dikiş makinesi 10 
Kiralık müstakil ev - - da 1 hol lambalı R. C. A. radyo, çocuk arabası 

banyo ve ve saire otobüs u ağına ga- tuvalet ayna. Yenişehir Tuna caddesi 
yet yakın. Cebecide Ceyla okak No. No. 32 Alt kat. 2204 
20. Müracaat Yeni hal Kö Li bakkali 
ycsi Tel: 2368 2179 

Devren kiralık daire - tEaiye mey 
danında Hukuk mektebi a kasında AI 
tay apartmanının 5 No.Iu d iresi ey -
lül gayesine kadar. İçindel ılerc müra-
caa~ '180 

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

Karanfil ıokak 15 A. 2181 

lş verenler : 

Kadın terzisi nezdinde çalı~acak 
iki diki§çi bayana acele ihtiyaç var
dır. Yeni}ehir eczanesi arkasında Ali 
Nazmi apartımanı S No. ya müracaat. 

2193 

Kiralık daire - Bankalar caddesin- 1 Ş arayan Ja r : 
de dört oda bir hol ve mı.iıtemilat 
resm! ve hususi daireye el eri§lidir. 
Telefon: 1317 2207 !~ arıyor - Orta tahsilli tezgahtar-

. w lık itlerinde mümaresesi olan bir ~enç 
Kıra/ık - Saglık bakanı ~ karşısı bir bakkaliye veya bir mağazada iş a

Çagatay sokak No. 22 Akk }a Ap. 3 ramaktadlr. Ulus'da M rumuzuna mck-
oda 1 sandık odası gayet fuah bir da- tupla müracaat. 2205 
ire. 2215 

ULUS 

Vilôyetler 
banka mektuplarını mahsua kanunda 
sarahati veçhile teklifnameye ekli • 
yerck ihale günü olan 24.6.1939 cumar
tesi günü saat on dörtde kadar Amas-
ya müddeiumumiliğinde toplanan ko

Adliye binası inşaah eksiltmesi misyona verilmesi ıaı:ımdır. 
3 - İhale günü müddeiumumilik 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğün dairesinde toplanan komisyona saat 
den : on dörtten sonra verilecek teklif ile, 

1 - Kastamonu vilayet merkezinde teminat mektupları kabul edilmiye -
inşasına başlanıp da 938 maH yılı için cektir. 
de temel inşaatı ikmal edilen adliye 4 _ Bu ihale 24.6.939 cumarteai gil
binasının 26193 lira 26 kuruş keşif be· nü saat on bette Amasya C. ınüddeiu
deli bakiye kargir ~e çatı i?şaatı evel- mumilik dairesinde toplanan komisyo
ce kapalı zar~ usulıyle eksıltmcye .ko- nun huzurunda yapılacaktır. 
nulmuş ve talıp çıkmaması dolayısıyl~ 5 _Fazla izahat almak isti yenler A· 
2490. s~yılı kanunun 40 ıncı ~a.ddesı masya c. Md. u. liğine veya o yer 
mucıbınce 22. Mayıs 939 tarıhınden ceza evi müdürlüğüne ihaleden evel 
22 Haziran 939 tarihine kadar mezkur müracaatları ilan olunur. (4004/2183) 
inşaatın eksiltmesi bir ay müddetle ve • 12168 
pazarlık suretiyle münakasaya çıkarıl 
mıştır. Satılık çam ağacı 

2 - İhalesi 22. haziran 939 perşem- Antalya Orman Çevirge Müdür. 
be günü saat 15 de Kastamonu nafıa lüğünden : 
dairesinde toplanacak cksil~e ~omis 1 _ Antalyarun Alanya kazasına 
yonu tar~fından bu kısn:a aıt ı':1ş~t bağlı Söğüt devlet ormanlarından bir 
940 scnesı 15 mayısında ıkmal edılmış sene müddetle satılığa çıkarılan 1408 
bulunacaktır. . . metre mikap gayri mamul çam ağacı -

3 - ~ksiltmcnın muvakkat temına- na verilen bedel haddi layik görülme 
tı 1964 lıkra.150 kuruş~urb .. 1 

k . . diğinden yirmi gün müddetle ve kapa 
4 - E sı tmeye gıre ı me ıçın mu 1 f ıı·yle tekrar arttırmaya ko -. al d ~ t ı zar usu vakkat tcmınatın m san ıgına ya ı -

1 
1 .h l d b" h fta e nu muştur. 

rı mış olması ve ı a e ~n . ır ~ ~ • 2 _ Satış 21· 6. 939 tarihine müsa -
veline kadar her hangı bır vılayete d'f b .... saat 16 da Antalya 

k b · · b" ı çarşam a gunu resmen müracaat edere u ışı yapa ı- . . caktır 
lecekelerine dair ehliyet vesikası al - orman ıdareıınde yapıla · 

· · r · 3 - Muhammen bedel çamın beher 
mış olması ve 939 sıcıl ı tıcarctte ka • . .k"b 490 kuruş-yıtlı bulunması şarttır. gayrı mamftl metre mı a ı 

5 -İsteklilerin bu hususa dair evra tur. . 
7 5 

h • 
kı kcşfiye ve projelerini Kastamonu . 4 - Mu~akkat temınat % , esa 
Nafıa dairesinde görebilecekleri gibi bıyle 517 lı~a 44 kuruştur. .. 
fazla tafsilat istiyenlcr de Kastamonu 5 - Teklıf mektupları 21. 6. 939 gu-

af a "d'" ıu~ ·· d b. kt ı · nü saat 15 şe kadar behemhal Antal · n ı mu ur gun en ır me up a ı- .... w·· kk·ı 
zahat alab·ı kl · ·ı~ 1 ya orman müdurlugunde miltege ı 

ıcce erııanounur. . •w• .1 ı·d· 
(3939/ 2146) 12128 komisyon reıslıgıne ven me ı ır. . 

6 - Şartname ve mukavelenamcyı 

Taksim bahresi gazino inşaat görmek isteyenlerin Ankarada orman 
i umum müdürlüğüne ve Antalya or -

eksiltmesi man çevirgc müdürlüğüne müracaat -
ları. (4020/2208) 12175 

lstanbul Daimi Encümeninden: 
Taksim bahçesi dahilinde yeniden 

yapılacak gazino binası inşaatı 176,613 
lira olarak tanzim kılınan ke~fi muci
bince, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. İlk teminat miktarı 
(10030) lira 67 kuruştur. 

Eksiltme ve hususi şartnameleri ile 
mukavelename proje ve keşif hülasa • 
lan ve buna müteferri diğer evrak 883 
kuruş mukabilinde fen işleri müdürlü 
ğünden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptıkla-

Eczacı aranıyor 
Seyhan Kızılay Cemiyeti Mer· 

kezinden: 
Her gün öğleden sonra çalı§mak 

suretiyle dispanserimiz eczanesinde 
bir diplomalı cezacı çalıştırılacak ve 
buna göre ücret verilecektir. 

İsteklilerin şartları öğrenmek Uze
re on be§ gün zarfında merkezimize 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

2163 

rına dair almış oldukları vesaikle ek - 1 
siltme tarihinden 8 gün evci İstanbul nşaat münakasası 
belediyesi fen heyetine müracaat ede- Erzurum Valiliiinden : 
rek alacakları fenni ehliyet vesikası i- 1 _ Erzurum vilayetinde yeniden 
le 1939 yılına ait Tica:Ct odası vc:ıılka- a ılmakta olan ilk okul binaıının 
smı ve muvak~at temınat makbuz ve- f ıc!a11 in aatı ka alı zarf usuliyle ek-
ya mektupları ıle 2490 numaralı ka - .

1 
! k 1 p t r 

. kl k sı tmeye çı arı mış ı . 
nunun çevresınde hazırlıyaca arı a- V ·h·d· k · f" at u··zcrı'nden . .h. 1 2 - a ı ı ıyası ıy 
palı zarflarını ıhale tarı ı o an 22. 6 h b d ı· 65000 1. adır .. .. d k d mu ammen e e ı ır • 
939 perşembe gunu saat 14 e a ar 1h 1 . 30 h · 939 cuma gü . .. 1 . 1,. d 3 - a esı . azıran 
Daım? encumcne verme en azım ır. .. 15 t h'"k.. t konagwı içinde 

(3975/2148) 12129 nu saat e u ume 
daimi encümen odasında yapılacaktır. 

İnşaat mü na kasası 
4 - Muvakkat teminat 4875 liradır. 
5 - İstekliler eksiltmeye girebil -

mek için ihale gününden sekiz gün c-
lstanbul Defterdarlığından : vel vilayete müracaatla bu işi yapabi-

26. 6. 939 pazarteıi günü aaat 15 de leceğine dair vesika alması mecburi -
İstanbul defterdarlığı milli emlak mü dit. 
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko - 6 _ İstekliler teklif mektuplarını 

Satılık : 

misyonu odasında (47235,98) kırk ye· ihale günü olan 30. haziran. 939 cuma 
d~ bin iyi yüz_ otuz b~ş lira d?ksan se· günü saat 14 e kadar eksiltme komis • 

Saframbolu A.liye Hukuk Ha- k~z k~ruş keşıf _b~deh B~yazıtte C~m- yonuna makbuz mukabilinde teılim e-
kimliiinden : cı Alı mahallesının cskı Veznecıler deceklcrdir. Postada vuku bulacak ge

ycni Kimyager Derviş paşa sokağın · cikmeler kabul edilmez. 
Müddei Aktaı Kahyalar köyünden da eski 13 yeni 11 · 13 sayılı arsa üze- (2342) 12313 

Acele satılık arsa - Kır:acıhan ar- Behiye Yılmaz ile müddeialeyh kari - rinde yeniden yapılacak maliye tahsil 
kasında Ali Nazmi apartım ı yanın· yeden olup Karabükte hamam soka - ve tahakkuk şubesi binası kapalı zarf 2 mühendis aranıyor 
d<t 270 metre apartıman ve dükkan ğında kahveci bmailin kahvesinde usuliyle eksiltmeye konulmuştur. l . B 

1 
d" . d 

yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad· mukim Cemal Tekin meyanesinde mü- Mukavale; eksiltme, bayındırlık i§- İ z?1ırb led~ ıy~sfın ehn: t" d 
desi No 1 2085 . • f • zmır e e ıyesı en eye ın e su, 

. tehattia eve dönme ihtarı davasının len genel, hususı ve ennı ~artname . . k l ' . 1 . d 
Satılık apart A . . k "f h .. 1 . 1 b .. yol mşaat ve ana ızasyon ıt erın e 

ıman - tat rk bulva- icra kılınmakta olan duruşmasında· len proJe ·eşı u asasıy e una mu · ' 
1 

k .. 275 r k d 
rında bUyUk iratlı kalorifeı e dük . ..dd 1 yh Cemal Tekin namına çı' teferriğ diğer evrak 237 kuruş muka· çalıştın ~ah udz:re kt b~radya a ar 
kanlı. Atatürk bulvarı 31 Tl 3 mu caa e - bT d T aylıklı mu en ıs me e ın en mezun 
müracat. 2189130 a karılan gıyap kararının mumailtyhin ıMın c kvkerı ır. . t 3543 .. b. b iki mühendiıi alınacaktır. İzmir bele-

. .ğ. d b h. 1 b·ı· uva at temına uç ın eş .. d" 1. w. il t semt meçhule gıttı ın en a ıs e ı a .. k k .. r d 1 t krt . t krf diyesi baş muhen ıs ıgıne m racaa 
Satılık - Yenişehiıı..de 1, \e 3 dai- tebliğ iade kılınmış ve müddei yede i- yuzk ır uç ıra ır. 5 (eJOOıOeOr)ın 1 . e 1 ık1 edilir. (2030/ 2349) 12318 

re 1 ve uyu area ı e ev ~ tatürk lanen tebligat icrasını talep cylemış . . w d · id 1. b'. ··k ı t k 1 A . 1 me tuplarını ve en az ıra ı 1 
Tl. 3130 ·· . bu t§e benzer ış yaptı gına aır are · , , , 

bulvarı 31 · a mura 't· 2090 m_uvafık görülen taıep ve~h~ıe mcz - ıcrinden aımış olduğu vesikalara isti- Elektnk, kalor1fer ve saue 
Satılık ~vl~r -:- 5~00 ila 8 O arasın- k~r kararın ta~i~ ilandan ı~:~aren beş naden İstanbul vilayetinden eksiltme 

da 2 3 daırclı kargır ve ya ım ahşap gun zarf~ndan ıtıraz etmedıg: ve mu - tarihinden sekiz gün evel alınmış, ch- lesi safi 
fazla iratlı Atatürk bulv No. 31 hakemenın muallak bulundugu 23· 6· liyct ve 939 senesine ait Ticaret odası 
Tl: 3130 2091 9A39

1
.cuma günü saat 9 da Safranbolu vesikalarını havi kapalı zarflarını 26. Erzurum Vilayetinden : 

s ıye hukuk mahkemesine gelmediği · ·· ·· d k d • ·d t 1 
Acele satılık arsa - Yapıl nıı olan veya b. k·ı .. d . w. kd" d 6. 939 pazarteın gunu saat 14 e a ar 1 - Erzurum da yenı en yap ırı -

u ve ı gon ermcdıgı ta ır e f d 1 k M·ıı- E lAk "d" lü k 1 .. h · h t 
bahçeli evler kooperatifine bıtişik gc- gıyaben yapılan muamelelerin mute. ~~ter arı • ıkı ~ a bmuk url w. ~a. ta o an le.mrazıkzu revkıye'f absdanle-
n i" cepheli manzaralı imar d :ıili 1000 ber addedilec v. t bl" w k k gunde toplanan omısyon aş an ıgı- sının 23414 ıra 60 uru§ eıı e e • 

:r egı c ıg ma amına a- · ·· t b ·k k 1 ·f h. 
M. parsellenmiş Tel: 2406 2102 im olmak üzere ilan olunur. 2214 na vermclerı ve aynı gun saa on eş · 1i ~lcktr.ı , . a on er, aı ı ve . yangın 

Büyük ;ırsat - Harbiy okulu ci-
te zarflar açılırken hazır bulunmaları. tesısatı ışlerı kapalı zarf usulıyle ek -

Ankara ikinci Aıliye Hukuk 
v;ıw•da 5514 lira kıymetli O dönüm Mahkemesinden : 

(3887 / 2130) 12120 siltmcye konulmuştur. 

arsa Ankara icrasında 14 6 939 öğle-
den evel 1500 liraya ikinc' arttırma lsta?bul - Beyoğ~u - Nişantaşı _ 

2 - İhalesi 29. 6. 939 perşembe güE km ek ah nacak nü saat on beşte hükümet konağında
ki daimi encümen odasında yapılacak· 

ile satılacaktır. 2112 Meşrutıyet mahalleaı - Kodaman 110 - Amasya C. Müddeiumumiliiin
kak (65) No. da Samih Sandal karısı den : 

Satılık 2 arsa - İsmetpa a mahal- Makbuleye: . . . 
ltsi Çankırı asfaltı 1.062 me re murab· B S .b S d 1 1 . . 1 - Amasya ceza evının 1 hazıran 
b 1 • ve 1smetpaşa mahalle• Ulucak ~c~~ız ~1 arı a m a yehınızc 939 gününden 31 mayıs 940 senesi ao
sok~kta 887 metre murab ı. Tel: açtı~ı. ı. tar kavadsının yelvmı dmu~a~e- nuna kadar beheri dört yüz seksen 

2749 a müracaat. 
mcsı ıçın yu arı a yazı ı a resınıze gramd b. ·f · d k ·· lt 2119 . .

1 
.. an ır çı tı o uz yuz a mış 

gönderilen davetıyeye ven en muba • gr"- ı"t"b · 1 b. 1.k ·· t 

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

Satılık otomobil - Döıc ve mo-
tör kısımları çok iyi halde a tı silin
dırli bir buik otomobili u z satıla
caktır. Görmek ve konu~rnak için 
2ı80 e telefon edilmesi. 2123 

Satılık Ev - Bahçeli evlerden D. 4 
tipi 24 No. h ev satılıktır. aı 73 tele· 
fona mUracaat. 2159 

.. . ~· ı arıy c ır sene ı yuz o uz 
şir meşruhatına gorc:_ mezkUr haneyı sekiz bin yedi yüz kilo Amasya beledi-
terkedcrek ika.metgahınızı~ meçhul yesinin kabul ettiği ikinci nevi yerli 
bulunduğu anlaşılmış oldugundan bu buğday ekmeği bugünkü belediye ra -
husustaki duruşmanız 30. 6. 939 cuma yicine göre on bin dört yüz iki lira el
günü saat 10 a talik edilmi~ bulundu · 1i kuruş muhammen bedel ile 1.6.939 
ğundan mezkur gün ve saatte Ankara tarihinden itibaren yirmi dört gün 
Asliye ikinci hukuk mahkemesinde ha müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt . 
zır bulunmanız veyahut musaddak bir meye konulmuştur. 
vekil göndermeniz lüzumu davetiye 2 - İsteklilerin muhammen bedelin 
makamına akim olmak üzere usulün yüzde yedi buçuk olan yedi yüz sek -
142 inci maddesi mucibince ilan olu · sen lira on sekiz kuruş yirmi beş ıan -
nur. 2206 tim nispetinde para veya tahvilat ve 

tır. 

3 - Muvakkat teminat 1756 liradır. 
4 - İstekliler eksiltmeye gircbil -

mek için ihale gününden 8 gün evci 
vilayete müracatla ehliyet vesikası al
ması mecburidir. 

5 - Talipler bu işe ait şartname ve
saireyi her gün vilayet daimi encü -
men İ§ kaleminde ve Nafıa müdürlü -
ğünde görebilirler. 

6 - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlik
te teminat ve teklif mektupları 32 inci 
madde mucibince ihale ıaatinden bir 
saat evetine kadar vilayet daimi encü
men reisliğine vermelerinin ve poata · 
da vukubulacak gecikmelerin muteber 
sayılmıyacağı ilan olunur. 

(4250/2343) 12314 

15 - 6. 1939 

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

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Ku~baralı ve ihbarsr% Tasarruf hesaplarmda 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 A:det ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 .. 
4 

40 
100 

.. .. .. 
250 
100 
50 

.. 
• .. 

. 1.000 
4.000 
5.000 

.. 
• .. 

120 • 40 .. 4.800 • 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlaaiyle verilecektir. 

Kur•aıar senede 4 defa. l Eylül, 1 Birincikıinun, ı Mart ve 
t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Tıbbi ecza alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiayonundan 
Muhamınen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayrı ayrı gl>ste

rilmit olan 7 liste muhteviyatı tıbbt ecza ve malzeme 31-7-939 pazartesi 
günü saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binaıında aatın 1.lınacaktır. 

Bu İ§e girmek iıtiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar JComisyon Reisliğine ver· 
meleri l!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden, Haydarpap• 
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2274) 12302 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 

ı No Iı Iiıte muhteviyatı 
2 .. .. .. 
3 •• " .. 
4 il .. " 5 il .. ,, 
6 ,, il .. 
7 . .. il .. 

D. Demiryollor1 

Hareket memur namzedi 
ah nacak 

Devlet Demiryollan qletme U
mum Müdürlüğünden : 

1 - Devlet demiryolları istasyon 
sınıfında istihdam edilmek üzere mü· 
sabaka ile hareket memur namzedi a
lınacaktır. 

A - Türk olmak: 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek 

için orta tahsili bitirmiş olmak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan 

(dahil) yukarı olmamak; 
D - Asgari bir sene için askerlik

ten muaf olmak, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından 

yapılacak sıhi muayenelerinde faal 
servisde çatıımağa mani bir arıza ve 
hastalığı olmamak; 

2 - Müıabakada kazananlar 61 lira 
ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan
larından birine vakıf olanlar 67 lira 
ücretle alınacaklardır. 

Lira Lira 

24155 
20047 
9130 

14297 
4448 
2114 
3937 

1811,63 
1503,53 
684,75 

1072,28 
333,60 
158,55 
295,28 

Badana ve boya işleri 
Devlet Demiryollan ve Limall" 

lan ikinci ltletme Arttırma ve Ek• 
siltme Komisyonundan : 
Keşif ve muhammen bedeli 3003 li· 

ra olan Ankara istasyonundaki umu· 
mi idare binasının harici badana ve 
boyası vesair temizleme işleri 3 tem• 
muz 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16 da Ankara istasyonunda 
ikinci işletme müdürlüğü binaaında 
toplanacak komisyon tarafından iha -
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme komisyon kaleminden 
parasız verilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat otan 
225,23 lirayı Ankara veznesine teslitn 
ettiklerine dair makbuz veya banka 
teminat mektuplariyle kanunun tayin 
ettiği vesaiki hamilen muayyen gün 
ve ısaatta komisyonda hazır bulunma· 
ları ilan olunur. (2330) 12312 

Hariciye Vekaleti 

Dıvar ve saire inşası 3 - Askerliğini bitirmiş lise me
zunları imtihansız olarak ayni şartlar 
dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin di- Hariciye Vekaletinden: 
lekçelerinf"" doğrudan doğruya umu- 1 - Çankaya'da hariciye köşkünün 
mi müdürlilğe göndermeleri lazımdır. yapılacak 2654 lira 30 kuruş keşif be• 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz delli bahçe kısmındaki istinat duvar • 
939 cumartesi günü saat 14 de Hay • !arının sökme ve inşası ve iki helanın 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, yeniden yapılması ve sair tamirat i~ · 
Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İz- leri kapalı zarf usuliyle eksiltıneY'e 
mir ve Erzurum işletme merkezlerin- konulmuştur. 
de yapılacaktır. 2 - Bu işlere ait proje, keşıf şartn~ 

5 - En son müracaat 10 temmuz 939 me ve diğer evrakın tasdikli suretlerı 
cuma gününe kadardır. bedelsiz olarak hariciye vekaleti ıeva 

6 - Talipler i§letmelere ve istas • zım müdürlüğünden alabilir. 
yonlara istida ile müracaat edecek - 3 - Muvakkat teminat 199 liradır· 
lcrdir. 4 - Eksiltme Ankara Hariciye ve • 

7 - Kabul ,erait ve evaafı hakkında kaleti levazım müdürlüğü odasında 
daha fula malılmat almak isti yenler 15 haziran 939 tarihine müsadif pc:r
işletme merkezlerine ve ir.tasyonlara İşembc günü saat 16 da yapılacaktır. 
müracaat edebilirler. (2308) 12307 (2127) 12102 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Okullan Satın Alma Komisyonundan : 

Erzakın Adı 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun Böbrek yağı 

Sade yaf 
Kuru ıoğan 
İnce tuz 
Pastırma 
Salça 

Kuru fasuly, 
Patates 
İhlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya 
Bulgur 
Vanilya 
Kuru aarımaak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konaervo ıebze (lkg) 
Kuru bamya 
Börülce 
~ef tali konaerveai 
Soda 
Zencefil 
Darçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 
Kuru bezelya 

Elma 
Zerdali 
Armut 
Portakal 
Tan üzüm 
ieftali 
Taze kavıı 
Ayva 
Çilek 
Kiru 
ViJlle 
Taze erik 
Kavun 
Kar pus 

Hıyar 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Tue yaprak 
Havuç 
lıpanak 
Semiz otu 
Tomatea 
Tue aotan 
Maydanoz 
Patlıcan 
Nane 
Dere otu 
Çalı faıulyuı 
Ano kadın fuulyuı 
Dolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
kerem 
Lahana 
Praaa 
Bal kabalı 
Tuo bakla 
Yeıil aalata 
Marul 
Pancar 
karnabahar 
Yer elmaaı 
Tue beaelya 
Enginar 
Taze aarmıaak 
Kırmızı turp 

kok k&nUrtı 
kıriple kömürü 

Toz ıeker 
keame teker 

koyun itkembeıi 
Sıtır ., 
Koyun beyni 
Koyun kara ciferi 
Paça 

Pirine; 
'Yumurta 

Zeytin yağı 
lCaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 
lyi ıu 
Buz 

Miktan Muhammen F. 

291000 
70000 
18500 
8700 

13700 
2150 

29200 
36100 
10500 

530 
3430 

13500 
36100 

20 
250 

5400 
7300 
3725 
490 
514 
51 
31 

2080 
1160 

20 
98 

4150 
350 
880 

1410 
17860 

13 
18 
64 
22 
40 

1235 

9700 
1500 
5000 

45200 
13500 
1900 
1800 
6800 
2250 
1500 
2060 
4100 

20600 
16600 

Kg. 
Kg. .. 

,, 
•• .. 

Kg. 
Kg. 

.. .. .. 
" .. .. .. 
" .. .. 

Paket 
Kg. .. .. .. 

,, 
.. .. 

Kutu 
Kg. .. 
Kutu 
Kg. .. .. .. .. 

,, 
,, 

Kg. .. .. 
Tane 
Kg. 

.. 
,, 
.. 
,, 
.. .. .. .. .. 

10800 Tane 
5100 Kı. 
1235 
820 

5200 
20500 
4900 

18400 
3350 

19600 
23550 

4350 

• 
• .. .. .. .. .. 

Demet 
Kg. 
Demet 

11100 • 
3480 Kg. 

16400 • 
14900 .. 
62500 Tane 
3525 Kg. 
5150 

16600 
19300 
6400 

.. .. .. .. 
7600 .. 
6300 Tane 

7200 
700 

4100 
1620 
500 

4700 
700 

2050 

.. 
Kg. 
Tane 
Kg. .. 
Tane 
Demet .. 

31155 Ton 
317 .. 

41900 Kg. 
15500 .. 

1700 
560 

1900 
4750 

13200 

Tane 

" .. .. .. 

27850 Kg 
266000 Tant' 

11200 Kg. 
4200 Kg. 

10400 .. 

15100 Kg. 
38200 Teneke 

900 Kg. 

10.25 
50 
44 
52 
35 
60 

98 
7 
6.5 

70 
30 
14 

7 
90 

360 
14 
13 
11 
10 
25 

110 
40 
ıs 

ıs 

200 
140 
35 

110 
15 
70 

8 
200 
140 
150 
250 
uo 
20 

25 
12 
25 
5 

20 
30 

30 
12 
45 
22 
25 
15 
8 
7 

5 
15 
15 
20 
8 

12 
15 
12 
10 
2 

12 
2 
2 

15 
16 
12 
4 

20 
15 
8 
5 
8 

14 
5 
6 
5 

16 
7 

12 
16 
2 
2 

2600 
2100 

28 
32 

l2.50 
40 
17.50 
25 
2.50 

24 
2 

55 
65 
42 

38 
12.50 
5 

Tutarı 

Lira Ku. 
Muvakkat teminatı 
Lira kuruş 

thale 
Tarih ve aaat 

29827 50 
35000 

8140 
4524 
4795 
1290 

53749 

28616 
2527 

682 50 
371 

1029 
1890 
2527 

18 
900 
756 
949 
409 75 
49 

128 50 
62 70 
12 40 

312 
174 
40 

137 20 
1452 50 
385 
132 
987 

1428 80 
26 
25 20 
96 
ss 
44 

247 

17853 55 

2425 
180 

1250 
2260 00 
2700 00 

570 00 
540 00 
816 00 

1012 50 
330 00 
515 00 
615 00 

1648 00 
1162 00 

16023 50 

540 
765 
185 25 
164 
416 

2460 
735 

2208 
335 
392 

2826 
87 

222 
522 

2624 
1788 
2500 

705 
772 50 

1328 
965 
512 

1064 
315 
432 

35 
656 
113 40 
60 

752 
14 
41 

26534 15 

82290 
6657 

88947 

11732 

2237 7 

4031 18 

2146 20 

1339 2 

1201 76 

1990 6 

6671 3 

4960 1251 90 

16692 

212 50 
224 
332 50 

1187 so 171 
33C 

2286 50 

6684 501 30 
5320 399 
6160 462 
2730 
4368 532 35 

7098 

2318 173 85 
4775 

45 361 50 

4820 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-Vl-1939 

23-Vl-1939 

24-VI-1939 

24· Vl-1939 

24-VI-1939 
24-VI-1939 

24-Vl-1939 

24-Vl-1939 

24-Vl-1939 

24-Vl-1939 

9 

9.30 

10 

10.30 

14 de 

15 

16.30 

9 

9.30 

10 
10.30 

10.45 

11 

11.15 

11.30 

Erzakın Adı 

Çam fııtığt 
Kuı üzümü 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Çeviz ic;i 
Badem içi 
Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru İncir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Tere yağı 
Uskumru balığı 
Kefal ., 
Torik 
Mercan 
Kılıç 

Palamut 
Kalkan 
Levrek 

.. 
,, .. .. .. 
" 

Un (ekstra ekıtra) 
Makarna 
Arpa ıehriye 
Tel 
İrmik 

.. 
Kus kus 
Pirinç unu 
Niıasta 

Hararut 
Tarhana 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Sabun 
Taban 
Pekmez 
Tahan helvası 

Yassı kadayıf 

Tel kadayıf 
Ekmek kadayıf 

Tavuk 
Hindi 

.Mete odunu 
Gürıen odunu 
Çıra • 
.Meşe kömürü 

Gazyafı 
Makina yalı A. F. 
Makina yağı B. B. 
Benzin 

Sirke 
Turşu karııık 
Salamura yaprak 

.Miktarı 

375 
345 
375 

1800 
1320 
215 

4100 
2200 
1350 
210 

1150 
1025 

Kg. .. .. .. .. .. 
,, 
.. .. .. 
,, .. 

1900 Kg. 
2560 Kg. 
1850 .. 
1250 Tane 
450 Kg. 

1050 
2050 
1950 
200 

17400 
6650 

655 
365 

1890 
1150 
880 

1010 
130 
400 

25000 
24200 

480 

18380 
1000 
1060 
2300 

,, 
.. .. 

Kg. 
,, .. 
" .. .. .. .. 
•• .. 

Kg. .. .. 

Kg.· 
.. .. .. 

1450 Kg. 
1380 
3860 

2850 
1800 

181500 
186500 

3600 
12150 

.. 
Çift 

Tane 
.. 

.. .. .. 

M uharnmen F. 

160 
40 

130 
70 
60 

120 
35 
30 
30 
80 
45 
11 

150 
60 
60 
40 
80 
70 
15 
50 

140 

16 
27 
27 
30 
23 
27 
30 
30 
65 
30 

17.50 
20 

160 

40 
38 
18 
36 

25 
30 
30 

60 
150 

2.25 
2.25 
8 
S.50 

70 Bil. teneke 297.50 
25 Bil. ,, 1000 
10 Bil. ,, 1000 

850 Bü. ., 317.50 

3700 
1360 
1550 

Kg. 
.. .. 

12 
40 
25 

Tutarı 

Lira Xu. 

600 
138 
487 50 

1260 
792 
258 

1435 
660 
405 
168 
517 50 
112 75 

6833 75 

2850 
1536 
1110 
500 
360 
735 
307 50 
975 
280 

5803 50 

2784 
1795 50 
176 85 
109 50 
434 70 
310 50 
264 
303 
84 50 

120 

6382 55 
4375 
4840 

768 

9983 
7352 
380 
190 80 
828 

1398 80 
362 so 
414 

1158 

1934 50 
1710 

2700 

+no 
4083 75 
4196 25 

288 
668 25 

92.16 25 
208 25 
250 
100 

2698 75 

3257 00 
444 
544 
387 so 

1375 50 

Muvakkat teminat 
Lira kuruı 

İhale 
Tarih ve aut 

512 53 24-Vl-1939 tı.45 

213 75 26-VI-1939 

435 26 26-VI-1939 , .. 

478 69 26-Vl-1939 10 

748 73 26-Vl-193~ 10.30 

551 40 26-Vl-1939 11 

104 91 26-VI-1939 11.30 

149 9 26-V 1-1939 11.45 

330 75 26-Vl-1939 14 

692 72 26-VI-1939 14.30 

244 28 26-Vl-1939 15 

103 16 26-Vl-1939 15.30 

l - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiya~ miktarı eksiltme prtnameıine göre komisyonumuza 
bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve her partinın 
teminat miktarı ile ihale tarih ve aaatleri karşılarına yazılmıttır. 

2 - Muhammen bedeli bet bin liradan apğı olan partiler açık eksiltme ıuretiyle ihale edilecektir. 
3 - Talipler partiyi tetkil eden erzakın her birine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyetı umumiyesı 

üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiye cektir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır. 
S - Ekıiltme Ankara'da Bölge Sanat okulunda topla nacak komiıyo.n huzurunda belli gün ve saatlerde yapı

lacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1939 yılı Ticaret odaaı ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine 
göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde no
terlikten alınan veklletname ile komisyona başvurmaları. 

1 - Kapalı nrf ekıiltmelerinde isteklilerin yukard;ı adı yazılı kanuna uygun olmak iizere kapalı zarf mek
tuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak ıuretiyle mühür mumu ile 
kapamak şartiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgiblarını yazarak 
belli gün ve saatlerden evvel makbuz mukabilinde komiıyon baıkanhğına vermeleri lhımdır. Belli gün ve aut
ten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksi itme saatlerinden daha evvel Ankara mektepler muhaae
ciliğine yatırılmaıı lizımdır. 

8 - Ekıiltme prtnamelerini görmek iıtiyenler Ankara'da Mektepler Muhasebeciliğinde komisyon kltibine 

batvurabilirler. (2145) 12124 

Borçluların nazarı dikkatine 
T. C. Ziraat Bankası Erzincan Şubesinden : 

Borç Vade 
baliğı Numaraaı bitimi Borcun nevi Mahalle veya köy Borçlunun ismi 

115 32 
241 50 

17 so 
190 52 
397 

226 
121 50 
223 so 

1572 so 
562 
485 20 
835 
122 
154 
240 

1099 23 

313 
s 

4114 
189 
127 

148 
146 
276 

365 
55 
56 
77 

8223 
291 
314 
102 

31-12-938 
31 
,, 

31 
31 

31 
31 
31 

,, 

.. .. 

.. 
,, 
,, 

31-12-937 
31 .. 
31 ,, 
31 .. 
29 .. 
31 .. 
31 .. 
31-12-938 

İpotekli 
.. .. .. 
" 

.. .. .. 
" .. 
" .. 
" .. .. .. 

Ramazan Mah. 
Şaban ağa ,, 
Alamelik Kö. 
Urek 
Bali beyi 

Çul hasa 
Dacrek 
Süleymanlı 

Karadigin 
Vağaver 

" 
Radık 

Nurkah 

.. .. 

.. .. 
.. .. .. .. .. 

Dana mahal. 
Çakırmanike. bir köyü 
Balibeyi kö. 

Temür O Seyit han O Temür 
Kamarikli O Rızvan O Murtaza 
Süleyman oğul. Derviş ve Hasan 
Seyit Ali O Seyit İsmail 
Mikdat O lamail oğul. Ahmet ve 

Davut 
Tercanlı O Muıtafa O Sait 
Hacı oğul. Hüseyin O Seyithan. 
Uzun Yuıuf O Aziz O Güzel ve 

Mehmet 
Maksut O Veli O Mehmet 
Murtaza O Aziz ve anaaı Eıma 
Murtaza oğullarından Aziz 
Gani bey oğlu Mehmet Ali 
Tahir oğlu Cemal 
Kanber O Dursun, Cevahir ve Gülşah 
Ali Osman oğlu Hakkı 
Kamarikli oğulla. Ali, Abbaı ve 

Hüseyin. 
T. C. Ziraat Bankaaı Erzincan ıu beıinden ödünç aldıkları paralan muayyen vadeleri bittiği halde vermemiş 

olan iıimleri yukarda yazılı borçlular 30 huiran 939 tarihine kadar borçlarını bulundukları yerlerdeki T. C. Zi
raat Bankası ıube ve ajanılarına öde mezlerae tahsili emval kanunu yoliyle takibata batlanarak menkul ve gayri 
menkul mallariyle hak ve alacakların dan borçları tahıil olunacağı ilanen teblii olunur. 2210 



1 
iktisat Vekôleti 

60.000 adet limon ahnacak 
Maarif Vekaleti 

Milli Müdafaa V. 
pisti yaplarllacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - İzmir Gaziemirde bir adet u • 
Mikroskop alınacak çuş pisti yaptırılacaktır. Muhammen 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- bedeli (131.096,36) lira olup ilk temi • 

15 - 6 - 1939 

Nafia Vekaleti 

Asfalt yol inşaata 
Nafıa Veki.letind"n : · d • nat miktarı 7806 liradır. 

mısyonun an • . . g 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 9.6. 2 - Kap~!ı .~arfla ıbalesı 28~ 6· 93 1 - İstanbul - Edirne yolunun ~u· 

Sömikok kömürü fiyattan 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri ihtiyacı için 60.000 adet limon açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Muallim muavini olmak 

939 saat 11 de açık eksiltme suretiyle perşembe gun~ saat 11 de vekalet sa- leli köyünden Edirne şehri methalın'! 
satın alınacağı ilan edilen 7990 lira tın alma komısyonun?a yapılac~ktır .. kadar 37+860 kilometre uzunluğun · 

1 
tahmin fiyatla 50 adet Zayis mikros - 3 - Şartname, _p_ro1e ve resıml~rı daki kısmın asfalt kaplamalı yeni şose 
kobuna istekli çıkmadığından bir ay 6.60 kuruş mukabılınde satın alınabi • olarak inşası (1.709.792) lira (51) ku · 
zarfında pazarlıkla alınacağı karar - lır. . • " ruş keşif bedeli üzerinden ve kapalt 
laştırılarak pazarlık günü olarak 10 4 - İs~eklılerın kanun~n 2 v~ 3: cu zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. tktısat Vekaletinden : 

ı - Halen F.O.B. Zonguldak 17 lira 
25 kuruş olan bir ton sömikok kömürü 
f~ yatlan 15.6.939 dan itibaren Zongul
d1kta limanda veya istasyonda teslim 
(tahmil masrafı dahil) 15 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

2 - Ankara, İstanbul İzmir ve çok 
miktarda sömikok istihlak eden diğer 
şehirlerde mahalli fiyatlar yukarıdaki 
F .O.B. fiyat esasına göre ve zaruri 
masraflar ilavesi suretiyle belediye
lerce tayin ve ilan olunacaktır. 

(2267) 12229 

Sınai müessese ve maden 
ocaklan sahiplerinin 

nazan dikkatine 
lktısat Vekaletinden : 

1 - 3457 sayılı kanun hükümlerine 
göre gündelik işçi vasatileri yüz veya 
daha fazla olan sınai müessese ve ma
den ocağı sahipleri müesseselerinde 
meslek1 kurslar açılacaktır. 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı 
haiz bulunan sınai müessese ve maden 
ocağı sahiplerinin 3457 sayılı kanu
nun tatbikine dair olup 15. 5. 939 ta· 
rih ve 4208 sayılı resmi gazetede neş
redilen nizamnamenin 13 üncü madde· 
sine göre hazırlıyacakları müfredat 
proğramlarını 15. 7. 939 tarihine ka
dar İktısat Vekaleti Sanayi Umum 
müdürlüğüne göndermeleri ilan olu-
nur. (2268) 12230 

.. 
Levazım Amirliği 

Yulaf alınacak 
'Ankara Levazım Aınırliği Satm 

'.Alma Komisyonundan : 

1 - Söke süvari alayı i tiyacı için 
660.000 kilo yulaf K . zarf la eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 33825 lira olup 
muvakkat teminatı 2536 lır ı 88 kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 3.7.19 9 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye girece lcrin eksilt
me günü 2490 sayılı kam n .ın 2, 3 ün· 
cü maddelerinde istenile belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar t eminat ve 
teklif mektuplarını Söke e alay kışla
sındaki satın alma komisy nuna ver· 
meleri. (2276) 12303 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım An irliği Satm 

Alma Komisyonundan 
1 - Siirtteki birlikleriı ihtiyacı i

çin münakasaya konulan sı ğır etine 
verilen fiyat pahalı görul :iüğünden 
95.000 kilo sığır eti 5 temmuz 939 çar
şamba günü saat 11 de pe.zarlık sure
tiyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20900 lira 
ilk iatiyenlerin iş saatleri e her gün 
eksiltmeye gireceklerini e li gün sa
atte tüm satın alma komili nuna mü-
racaatları. (2300) 12305 

Sade yağı alan cak 
Ankara Levazım An r iği Satın 

A1ma Komisyonundan 

1 - Manisa ve hariç kı tın ihtiya-
cı için 33300 kilo sadey K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup İSfeyen)ere 
muvakkat teminatı 180 liradır. Maarif Vekaletinden : 

3 - Eksiltmesi 16. 6. 939 cuma günü 1 - Orta okullarda türkçe, tarih -
saat 10 dad;r. . . . . coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 

4 - Eksıltmıye gtrceklerın eksı~t - almanca ve ingilizce muallim muavini 
me günü 2490 sayılı kanunun 2•3• .un- olmak istiyenler için bu sene imtihan 
c~ ı:ııaddlerinde isteni~en. -~elgelerıyle açılacaktır. 
bırlıkte Ankara Lv. amırlıgı satın alma 2 _ !mtibanlar 1 eylül cuma günü 
komisyonuna gelmeleri. (2074) İstanbul üniversitesinde başlıyacak • 

12053 

eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Niğde ve Bor garnizonlarının 

senelik ihtiyacı olan 105000 kilo sığır~ 
eti K- zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 22050 lira olup 
muvakkat teminatı 1653 lira 75 kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 26. 6. 1939 pazarte • 
si günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kad:ır teminat ve tek
lif mektuplarını Niğde tiimen satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2215) 12198 

tır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk vatandaşı olmaları, 
B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 

fazla olmaması, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, 

.:r hangi bir surette mahkumiyetleri 
olmadığı hakkında bulundukları vila • 
yet veya kaza idare heyetinden alınmış 
bi. mazbata ibraz etmeleri (halen me
mur ve muallim olanlar bu kayıttan 
müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mual -
limlik etmeye mani vücut arızaların
dan salim olduklarını ispat eder tas • 
dikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı 
öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim mektebirden mezun olan • 
!arın en az iki ders senesi muallimlik 
etmiş bulunmaları lhımdır. 

Hastane yaptırılacak 4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
oldukları takdirde kanuni şartlar da • 
hilinde her hangi bir orta tedrisat mu
_llim muavinliğine tayin edilecekler -
dir. 

Ankara Levazrm Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Adanada yeniden yaptırılacak 

olan hastane binası K. zarfla eksilt - 5 - Yukarıdaki şartları haiz olan 
meye konmuştur. namzetler bir istida ile vekalete müra· 

2 - Keşif bedeli 232.665 lira olup caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi· 
muvakat teminatı 12882 liradır. kalar bağlan&caktır. 

3 - Eksiltmesi 30. 6· 939 cuma günü A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas· 
saat 16 dadır. dikli sureti . 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- B) Tahsil derec.elerine ait şahadet• 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- name veya vesikalarının asıl ve yahut 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle suretleri. 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç C) Hüsnühal mazbatası. 
bir saat eveline kadar teminat ve tek • Ç) Bulundukları yerlerin maarif i • 
lif mektuplarını Adana tümen satın al daresinden nümunesine göre alınını§ 
ma komisyonuna vermeleri. İnşaata a- tasdikli sıhhat raporu. • 
it keşif plan ve şartnamesini görmek E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
iateyen1.er Ankara, 1stanbu1. Lv. aınir· totoğraflı. "f\! 
liği satınalma komisyonu riyasetine F) Altı adet 4x6,5 büyüklilğünde 
ve Adana tümen satın alma komisyo • kartonsuz fotoğrafları. 
nunda görebilirler. (2249) 12215 Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari-

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Edremit ve Bergama garnizon· 

ları ihtiyacı için 21500 kilo sadeyağı 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmi nbedeli 22575 lira o -
lup muvakkat teminatı 1693 lira 13 ku 
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gü • 
nü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
günü 2490 sayıl kanunun 2, 3. üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Edremit tüm. satın -
alma komisyonuna vermeleri. Teklif 
mektuplarına Edremit ve Bargama i -
çin ayrı ayn fiyat yazılacaktır. 

(2250) 12216 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Balıkesir birliklerinin bir sene

lik ihtiyacı olan 130 ton sığır eti K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 35100 lira olup 
muvakkat teminatı 2632 lira 50 kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 29. 6. 1939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

hine kadar vekıllete gönderilmi§ olma· 
sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 
müracaat etmiş olanlar imtihana alın -
mıyacaktır. (2200) 12172 

Öğretmen 

Mocan 

İhsan Siyami 
hakkmda 

Kültür Bakanlığmdan : 

Ankara Sanat Okulu Elektrik atel
yesi öğretmeni İhsan Siyami Mocan 
vazifesini terketmiş ve mazeretini ka
nuni müddet içinde ihbar ve tevsik 
eylememiş olduğundan müstafr sayıl
mıştır. Tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (2303) 12267 

2 eser fercüme ettirilecek 
Maarif Vekilliğinden : 

1 - Fau!;t piyesinin birinci kısmı 
ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir şe -
kilde dilimize çevrilebilmeleri için bu 
iki eserin tercümesi işi 15.VI. 1939 ta
rihinden itibaren iki sene müddetle 
müsabakaya konmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler, maarif 
vekilliğince tetkik edildikten sonra, 
Faust'u terceme edenler arasında bi -
rinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı 
tercüme edenler arasında birinciliği 

kazanana 500 lira mükafat verilecek -
tir. 

2 - Tahmin bedeli 36 ı lira olup 
muvakkat teminatı 2747 ır ı 25 kuruş-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün

.. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle -tur. 
3 - Eksiltmesi 5.7.939 

nü saat 11 dedir. 
rşamba gu- b' l'k "h 1 .. . 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya 
yazılmış oldukları dilden dilimize 
çevrilecektir. 

4 - Tercümelerin kolayca tetkik e
dilebilmelerini temin maksadiyle, ve
kalete gönderilecek nüshanın makina 
ile yazılması ve türkçeye tercüme 
metninin, orijinal met~in beher say • 
fasiyle karşılıklı tanzim edilmesi 

• ır ı te ı a e gun ve saatınden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek -

erin eksilt- lif mektuplarını Balıkesir Kor. satın 
ın 2• 3 üncü alma komisyonuna vermeleri evsaf ve 
ıelgeleriyle şartnameleri her gün komisyonda • ts 
den en geç tanbul ve Ankara M. M. v. levazım a· 
nat ve tek· · l" - · mır ıgı satın alma komisyonunda gö • 
m satın al
. Şartna -
•ondan ve· 

rülebilir. 
(2252) 12218 

şarttır. 
5 - Hazırlanacak tercümeler, en 

geç müsabakanın hitam tarihi. olan 
15.VI.1941 tarihine kadar maarıf ve • 
kaleti Ar genel direktörlüğüne teslim 

temmu 939 pazartesi günü saat 11 maddelerınde yazılı vesaıkle bırlıkte . "h" u·· _ 
z . . k "f k 1 2 - Eksıltme 26.6.939 tarı ıne m tespit edilmiştir ılk temınat ve te lı me tup arını mu- . . ...... ~ 1 d 1 a~ 

· b. ı· kad sadıf pazartesı gunu og e en eve s 
2 İlk teminatı 600 lira olup şart- ayyen saatten ır saat eve ıne ar f k~l . d ve 

nam~i bedelsiz olarak M. M. V. satın komisyona vermeleri lazımdır. a:. <1.~) de ~a-~~ Vde a edtın e şlose k. 
·· ·· ·· (2219) 12201 kopruler reıslıgı o asın a yapı aca 

alma KO. da gorulur. t 
· · kl k n~ı ır. 3 - Eksıltmeye gırece er anu 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 5 adet OfOklaV ahnacak 3- Eksiltme şartnamesi ve buna 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir- müteferri diğer evrak (50) lira muka· 
likte pazarlık gün ve saatında M. M. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- bilinde şose ve köprüler reisliğinden 
V. satın alma KO. da bulunmaları. misyonundan : alınabilir. 

(2319) 12309 1 - 5 adet Otoklav pazarlık suretiy . .__,.....a.ıı 
le satın alınacaktır. Muhammen bede- 4 - İsteklilerin eksiltme tarı~ 
di 950 lira olup ilk teminat miktarı 71 laakal sekiz gün evel bir istida ulNa· 

Otomobil benzini ahnacak fıa Vekaletine müracaat ederek ~ gi-lira 25 kuruştur. ' t 
2 _ Pazarlığı 17. 6. 939 cumartesi bi işleri yapabileceklerine dair eh!lr t 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- günü saat 11 de vekalet satın alma ko- vesikası almaları lazımdır- _(İstıcWıle 
· ndan · ·· t ı"stı"dalarına bu ışe betıırıer mısyonu · misyonunda yapılacaktır. muracaa 
ı - 350 ton otomobil benzini alına- 3 _ Şartnamesi her gün komisyon- inşaatı iyi bir şekilde yaptıkları~ da• 

caktır. Hepsine tahmin edilen bedel da görülebilir. İsteklilerin muayyen ir vesikalarını da raptedeceklerdır.) 
(70.000) lira olup ilk teminat miktarı saatte ilk teminat mektup veya mak - 5 - Eksiltmeye gireceklerin dör • 
(4750) liradır. buzlariyle komisyonda bulunmaları. düncü maddede bahsedilen veeika ile 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 23· 6· (2222) 12202 939 senesine ait ticaret odası vesika• 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa - sını ve (65_044) liralık muvakkat t~ 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Talebe k d minatlarını havi olarak 2490 sayılı ka• 

3 - Şartnamesi 3 lira 50 kuruş mu- ay 1 nunun tarifatı dairesinde haırlıyacak-
kabilinde alınabilir. M. M. Vekaletinden : ları kapalı zarflarını ikinci maddede 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunun İstanbuldaki Askeri hesap ve mua - yazılı vakitten bir saat eveline kad~r 
~ ve 3. ü~cü ~adde le.rinde yazılı. vesa • mele memuru okuluna yedek subay - makbuz mukabilinde komisyon reislı• 
ıkle bırlıkte ılk temınat ve tekhf mek lardan talebe kabulüne başlanmıştır ğine vermeleri lazımdır. (2117) 12133 
tuplarını ihale _saatinden bir s~at eve Girmek isteyenlerin askerlik ~ubcle -
une kadar komısyo<~~3~;rmeıerı.12121 rine müracaatları. c2242) 12212 Betonarme köprü inşaatı 

128 ton benzol alınacak Baş Vekôlet 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : Matbaacılara 1 - 128 ton Benzolun şartnamesin
de tadilat yapılmış ve yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hep • Başvekalet istatistik Genel Pi-
sinin muhammen bedeli ( 40320) lira rektörlüğü Eksiltme ve İhale Ko-

4 1. d misyonundan : olup ilk teminat miktarı 302 ıra ır. 
2 _ Kapalı zarfla eksiltmesi 23. 6. 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme-

939 cuma günü sat 15 de vekalet satın si yapılacak olan mayıs 1939 ayından i
alma komisyonunda yapılacaktır· tibaren 11 aylık harict ticaret istatisti· 

k bT d ğidir. 
3 - Şartnamesi 2 lira mu a ı ın e 2 _ Bu eserlerin baskı adedi 939 ki-

alınabilir. nunuevel ayı hariç olmak iizere 250 • 
4 - İstekl_ilerin kanunu~ 2 ve 3 ü_n- 300 dür. Yalnız kanunuevel aylığı 400 

cU maddelerınde yazıl vesıkalarla hır- • 
450 1 kt 

· kl"f kt ları 0 aca ır. 
likte ilk temınat ve !e 1 me . up . • 3 - Her bastırılacak olan ciltlerin 
nı ihale saatinden hır sat evelıne ka. tahmin olunan form.alan 17 • 38 ki ce-
öar 'l&omi.•yon• ...... rm .. ~er\. man 11 aylığın forma yekunu 343 ola· 

(2139) 12122 caktır. 

Yün battaniye ahnacak 
4 - 16 sayfalık beher forması ' için 

tahmin olunan tabı bedeli 27 lira olup 
11 aylık mecmuanın tutarı olan 9261 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- lira üzerinden yüzde 7.5 muvakkat te
misyonundan : minat olarak 695 liralık makbuz veya 

banka mektubu veya tahvil verilmesi 
ı _ ı haziran 939 perşembe günü ~a lazımdır. 

at ıı de kapalı zarfla satın alınacagı 5 B k' 1 A k d b t 
d . · h . - u ıtap ar n ara a as ın -

ilan edilen ve beher ade ının ta mın 1 k Ek .1 h • 1939 . aca tır. sı tme azıran ayının 

fi_~atı 14 ıı:a 93kk·uıruş ol~n _ _75001· adket 30 uncu cuma günU saat 11 de umum 
yun b~attanıye e _51 tme gunu ta ıp çı - müdürlUk binasında toplanacak olan 
madıgından yemden kapa~ı zarfla .. e~~ komisyonda açılacaktır. Eksiltmenin 
siltmeye konulmuş ve eksıltme gunu açılmasından bir saat evel zarfların 
28 h:Uir~ 9_39. çarşamba günü saat 11 komisyon reisliğine verilmesi l!z~m
tesbıt edılmıştır. dır. Bu baptaki şartname komisyon ka-

2 - İlk teminat 6850 lira olup şart- tipliğinden istenebilir. (2033) 12047 
namesi 560 kuruşa Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni Benzin alınacak 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. Başvekalet Evrak ve Levazım 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu Müdürlüğünden : 
gibi işlerle meşğul tüccardan oldukla- 1 A k k "ltm konulan . i• 

· "ki b" ı·k kl"f k - çı e sı eye ':il rına daır vesaı e ır ı te te ı me - 28000 ı·t b . d" . . d b ı re enzın ır. 
tuplarını eksıltme saatın en ehem - 2 - İh 1 k ksiltme suretiyle 
hal bir saat evetine kadar Ankarada 

1 
kat e açı e · 

. yapı aca ır. 

M. M. V. satın alma Ko- na vermelerı. 3 - Tahmin edilen bedel 4956 lira -

Nafıa Vekaletinde.o : 

1 - Amasya vilayeti dahilinde 
Amasya • Samsun yolu üzerindeki ah· 
şap Y eşilırmak köprüsünün bet onar_" 
me olarak yeniden inşaatı (38.500) lı• 
ra keşif bedeli üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 22-6-1939 tarihine 
müsadif perşembe günü öğleden evel 
saat (11) de Nafıa Vekaletinde Şose 
ve Köprüler Reisliği odasında yapı" 
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (193) kuruş ın1.1 
kabilinde adı geçen reislikten alına" 
bilir. 

4 - lsteklilern, eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel yazı ile Na" 
fıa Vekaletine müracaat eaerelC tııı 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair eb· 
liyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör • 
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait Ticaret odası vesika" 
sını ve (2888) liralık muvakkat temi .. 
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka • 
nunun tarifatı dairesinde hazırlı ya'" 
cakları kapalı zarflarını ikinci mad .. 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyoıı 
reisliğine vermeleri muktazidir. 

(2097) 12125 

Okullar 
Harp okuluna gireceklere 
Harp Okulu Komutanlığından& 

(2193) 12194 

1 - Bu sene .hariçten harp okulu• 
na girmeğe istekli bulunanlar için 24 
yaşına henüz girmiş olanlarla, Univeı'" 
site ve diğer yüksek okullardan tah • 

dır. . . silde iken harp okuluna girmek iste " 
4 ~ Eksıltme 20 hazıra~ 939 salı yen talebelerin bulundukları sınıf if11• 

günu, saat 15 de başvekalet evrak t"han neticesini beklemeden askerli1< 
ve l~vazım müdürlüğündeki eksiltme ş~belerindeki talimata göre ~vsafı ba• 

4000 adet yemeni ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- komısyonunda yapıl~caktır. . • iz olanların harp okuluna alınacaklatl 

misyonundan : 5 - Muvakkat te~ınat akçe~ı 371 lı- ilan olunur. c2253) 12219 

4000 d t · 1 kt ra 70 kuruştur, eksıltmeye gıreekler; 1 - a e yemem a ınaca ır. . 
Muhammen bedeli 7400 lira olup ilk eksiltmeden evel ~11:1ğ. parayı . malıye 
teminat miktarı 555 liradır. merkez muhasebect ı 1 veznesıne ya • 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 
perşembe günü saat 16 da vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını i -
hale saatinden bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri. (2217) 12199 

pisti yaphrllacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

tırarak alacakları makbuz ile birlikte 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görillebilir. 

(2088) 12071 

Deniz Levazım 

Pirinç alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satm 

Alma Komisyonundan: 

Ankara Valiliği 

$ose ve sınai imalat isi 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - K. Hamam • Gerede yolu • 
nun 95 + 000-103 + 800 üncü kilomet: 
releri arasında yapılacak şose ve sına• 
imalat işi 3. 7 .939 paazrtesi günü saat 
on beşte vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere, kapalı zarf U" 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (54683) lira (88) ku • 

ruştur. 

4 - Eksiltmeye girecı 
me günü 2490 sayılı kam 
maddelerinde istenilen 
birlikte ihale gün ve saa 
bir saat eveline kadar te 
lif mektuplarını Manisa 
ma komisyonuna vermel 
mesi parasız olarak kom 
rilir. (2277) 12304 edilmiş olacaktır. 1 - Çorluda bir uçuş pisti yaptın -

6 - Bu müsabakaya iştirak etme~ lacaktır. Muhammen bedeli (161,027, 
Ankara Levazım Amirliği Satm istiyenlerin, adlariyle sarih adreslerı- 33) lira olup ilk teminat miktarı 9302 

Buğday naklettirilecek 

1 - Tahmin edilen bedeli (29. 772) 
lira olan (120000) kilo pirinç, 15 ha.zi
ran 939 tarihine rastlıyan perıembe 

günü saat 14 de kapalı zarfla alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı (3984) lira (19) 
kuruştur. 

Alma Komisyonundan : ni maarif vekaleti Ar genel direktör- liradır. 
Ankara Levazım Arni liği Sahn 1 - İstasyondaki silodan değir· lüğüne yazı ile bildirmeleri ilan olu • 2 _ Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 

d mencilik şirketinin un fabrikasına 600 nur. (2160) 12297 perşembe günü saat 15 de vekalet sa -> tma Komisyonun an • 
1 ton buğday naklettirilecektir. Çuval tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

ı - 3020 ton eşya, erza e ma zeme 
d · ve tahmil tahliyesi de müteahide ait- Zayi - 927 senesı·nde Çor m 'stı'k 3 _ Şartname, pro1·e ve resmileri nakliyesine talip çıkmad n an yenı· u ı • 

1 k tir. lal ilk mektebinden aldığım 169 No.lu 810 kuruş mukabilinde alınabilir. el ·11 pazarlık suretiyle Y• P aca tır. . b" 
2 _ Taliplerin teminatlarıyle ır - mektep şahadetnamesini zayi ettim. 4 _ İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 

2 - Taliplerin 
19 hazıra r. 939 

pa - likte 16. 6. 939 cuma günü saat 11 de Yenisini alacağımdan eskisinin hük - maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
z :ırtesi günü saat 11 de t eminatlariyle . ~ . 1 k . .. 1 d - ·1A 1 'h 

A • r ~ · 1 Ankara Lv amirlıgı satına ma omıs- mu oma ıgı ı an o unur. ilk teminat ve teklif mektuplarını ı a 
birlikte Ankara LV. amı ıgı satına - geİmeleri Ankara'da Hüriyet pansiyonunda le saatinden bir saat eveline kadar ko-
ma komisyonuna gelmeleri. (2327) 1 yon una . Ç 1 Abd llah S lA 

12311 (2340) 12295 . orum u u e amet. 2199 misyona vermeleri. ,(2218) 12200 

Nakliyat yaphnl cak 
2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kurut 

olup şartnamesi her gün komisyondan 
149 kuruş bedel mukabilinde alınabi -
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını belli gün ve 
saatten bir saat eveline kadar Kasım -
paşa'da bulunan komisyon başkanlığı· 
na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(3740/2049) 12049 

İsteklilerin teklif mektuplarını, ti
caret odası vesikasiyle teminat melt• 
tup veya makbuzu ile ihale tarihindetl 
en az 8 gün evel vilayet makaınırı3 

müracaatla bu işe ait alacakları ehli • 
yet vesikalariyle birlikte sözü geçetl 
günde saat 14 de kadar encümen reis• 
liğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi 131 

kuruş bedel mukabilinde nafıa ınii 
dürlüğünden alabilecekleri. (2326) 

12310 
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1 Askeri okullara : 
1 talebe almıyor ~ 
~ ~ =: 1 - 939 - 940 ders yı lı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- = 
§§ lerile Konya ve E rzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, = 
- Kırıkkale San'at Lisesinin ı. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli = 
§§ Erbaş Hazırlama Orta okulunun 1. II. 111. sınıflarına talebe alına- § 
=: caktır. 

~ 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- =: 

-

§:::::: kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: 
re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. =: 

:::::: 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- =: 
§ malıdırlar. = 
:::::: a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- = 
E§j dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. = 
::::: Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus-:= 
S:: tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. -
:::: Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün • sınıfları ve =: 
§§ San'at Lisesi I. 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. =: 
::::: 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·= 
::::: kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna =: ::::: 
::::: alınmaları esas olduğundan bu suretle mür::.ıcaat edilmesi lazımdır. =: 
::::: d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun := 
;:::: -;:::: bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. = 
::::: Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik _=: ;:::: 
::::: şubelerince tahkik olu • ..ıcaktır. 
::::: 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia = ;::: -
;:::: edemez. = 
~ Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi = 
;:::: rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar =: 
~ ınaaş da verilir. = 
:::::: 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler =: 
~ tnüsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek =: 
~ mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gön- =: 
~ derilir. (1813) 11808 =: 
~I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Enkaz sahşı 
Ankara Belediyesinden : Muhammen bedeli: % 7,50 

Cinsi : Mahallesi: Ada: Parsel: Lira: Ku. Lira: Ku. 

2 Ahşap hane, ı - Duatepe 285 3 250 18 75 
Dükkan 

Yukarda muhammen bedeli ya~ılı iki ah ap hane ile bir dükkanın enka
zı arttırılma suretiyle satılacaktır. İhalesi 26-6-939 pazartesi günü saat ıs 
de yapılacaktır. Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü-

racaatları, (3234) 12206 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden ı 

Muhammen bedeli 
Cinsi Mahallesi Adası Parseli Lira K. --liane Dua tepe 332 6 550 00 .. 

" 
332 8 220 00 

Yukarda mevkii ile muhammen bedelleri yazılı iki evin müzayedede bu
ltınan enkazına taliplerce verilen bedel haddi layik görülmediğinden 16-6-
939 cuma günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere müzayedesinin bir hafta 
tnilddetle temdidine karar verildiği ilan olunur. (2311) 12272 

Ankara Belediyesi 

Mezat idaresinde arlhrma 
günleri 

Ankara Belediyesinden : ' 

Enstitüler . . ,•, 

Hurda demir, döküm sahıı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü lktısadi 
lşJetme1er Amirliğinden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsü müteda -
nelediye mezat idaresinde yapıl • vil sermayesinde mevcut hurda demir 

l'tıakta 1 b .. d ·t'ba ve döküm parçaları 22 haziran 1939 o an artırma ugun en ı ı • .. .. . . 
ten . perşembe gunu saat 10 da Eskı Zıraat 

.. Pazartesı, salı, perşembe ve cuma mektebinde satış komisyonu tarafın .. 
gunıe · .. h ı k ·· ıu1 rıne mun asır o ma uzere ey · dan pazarlık suretiyle satılacaktır. 

939 sonuna kadar akşamları saat İsteklilerin muhammen kıymeti o -
r( l7,30 ) da yapılacaktır. Alakada- lan 2000 lira üzerinden % 7,5 teminat 
anca bilinmek üzere ilan olunur. akçesiyle satış başkanlığına müracaat-

....___ (2352) 12319 lar. (2209) 12195 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Yük11ek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

l - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1 haziran 1939 dan 31 ma
r.•s 1940 tarihine kadar bir senelik iaşelerine 1-6-1939 perşembe günü istek
ı Çıkmadığından 23-6-939 tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar iaşeleri 
?nı Şartlar dahilinde aşağıda gösterildiği üzere tekrar kapalı zarf usuliy
e eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Adet Günlük iaşe muhammen bedeli 

(585) talebe (54) 
( 10) Muid (54) 
(150) Müstahdemin (30) 

99011,70 
1863,00 
15525,00 

116399,70 
h~de] üzerinden beherinin günlük iaşelerinin 21 • 6 • 9 1939 tarihine 
llıusadif çarşamba günü saat ı ı de rektörlük binasında müteşekkil komis · 
Yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
b' 3 - Muvakkat teminat (7070) liradır. Teklif mektupları ihale saatinden 
it saat evvel alınır. 

d . 4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak tıtiyenlerin Enstitü 
aıre müdürlüğüne müracaatları •• (2119) li119 

ULUS 

Ekmek münakasası 
Ankara Cezaevi Direktörlüğün • 

den: 
1 - Ankara cezaevinin haziran 939 

iptidasından mayıs 940 sonuna kadar 
bir senelik ihtiyacı olan beheri (960) 
gram itibariyle şartnamesinde yazılı 

şartlar dahilinde birinci nevi ekmek 
21 gnü müddetle ve kayalı zarf usu -
liyle münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 21 haziran 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Ankara cümhuriyet müddei umumili
ğinde toplanan komisyonda yapılacak 
tır. 

3 - İstekliler muhammen bedelin 
% 7'5 ğu olan 2424 lira 33 kuruşluk 
muvakkat teminat verecektir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum. 
tekalif ve damga resmi ilan ücretleri 
ve indelhace ekmeğin tahlil ücret ma
sarifi ve sair bilcümle masarif müte -
ahhide aittir. 

5 - Teklif mektuplan 21 haziran 
939 çarşamba günü saat 14 de kadar 
sıra No.lu makbuz muakbilinde ikinci 
maddede yazılı komisyon reisliğine 
verilecektir. 

6 - Sartnameyi görmek ve fazla i~ 
zahat almak isteyenler mesai saati zar 
fında Cebecide cezaevi direktörlüğü. 
ne müracaatları ilan olunur. 

(1961) 12042 

;~·~·~s.~eri Fab.~ikal~r.; . 
'. - •• • 4. •• ' ' ., •••• ' 1 

198 kalem takım ~eliği 

pazarhğımn başka bir güne 
buakıldığı hakkmda 

· Dahiliye Vekôleti 

Benzin alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalet makam otomobili için açık 
eksiltme ile senelik 8750 litre benzin 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1548 lira 75 ku
ruştur. 

Muvakkat teminat miktarı 116 lira 
16 kuruştur. 

Alınacak benzinin evsafı eksiltme 
şartnamesinde yazılıdır. 

Eksiltme 21. 6. 939 çarşamba günü 
saat 15 te Vekalet binasında toplana
cak satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmek 
için 2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti 
haiz ve vesikaları hamil bulunmaları 
Hizımdır. 

Talipler şartnameleri bedelsiz o
larak her gün Vekalet levazım müdür
lüğünden alabilirler. (2168) 12144 

Harla yapflnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Kızılhisar kasabasının 150 hektar 
vüsutundaki meskün ve gayri meskun 
sahanın hali hazır hartalarının alımı 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 3000 liradır. Ek· 
siltme 23. 6. 939 cuma günü saat 15 de 
Kızılhisar belediey dairesinde Topla
nacak eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 225 H 
radır. 

Şartnameleri parasız olarak Anka · 
ra'da Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden ve Kızılhisar belediye reisli · 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- ğinden alınabilir. 
d ·· 1 .. ~ ·· M k S Al K Eksiltmeye iş tırak etmek isteyen · ur ugu er ez atm ma o- . . . . 

. d ler Beledıyeler ımar heyetı fen şeflı -
mısyonun an : - . d kt' d . t' k 'kası al a 

Tahmin edilen bedeli (122.543) lira gın en va ın e .ış ıra vesı m 
. . . ları ve bunu teklıf mektuplarına koy-

olan 198 kalem Takım çelıklerının pa- 1 1• d T kl"fl · t · d"ı • .. .. .. . ma arı anm ır. e ı erın ayın e -

-15-

Maden Kömürü İşleri Türk Anonim 
Sirkti nden: 

1 - Şirketimiz Sömikok istihsali.tının Fabrikaca satışı
na başlanmıştır. Fiat vinç altında FOB Zonguldak ve ya
hut Zonguldak vagonda teslim tonu on bet liradır. 

2 - Satıılarımız şimdilik yalnız Ankaraya veya Zongul
daktan itibaren demiroylu ile gönderilebilecek şehirlere 
Ağustos 939 sonuna kadar yapılacak sevkiyata inhisar ede
cektir. 

En az bir vagon veya daha fazla mal satın almak istiyen
ler bu husustaki şartnameyi alarak şirketin Zonguldaktaki 
merkezine veya Ankarada Y enişehirde Ölçerler sokak 5 
numaralı bürosuna taleplerini yazı ile en geç 20-6-939 tari
hine kadar mezkur şirket merkezinin veya bürosunun eline 
vasıl olmuş bulunacak şekilde yapmalıdırlar. 

3 - Şartname ZonguJdakta şirket merkezinde veya şir
ketin Ankara' da Y enişehirde Ü içerler sokak 5 numarada-
ki bürosunda bulunmaktadır. 22!.?. 

Yün ve ...... 
yapagı satışı 

Karacabey Merinos Yeti~tirme Çiftliği Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Safkan Merinos yapağı 
Yarımkan ,. ,, 

Kilo 

17.396 
9.111 

Kilo muhaıı:men fiyatı 
Kuruş 

120 
110 

Kıvırcık koyun ,, 4.068 65 
Bacak, karınaltı kirli yapağı 1.355 30 
Merinos kuzu ve koç yünü 3.052 100 

Çiftlik koyun ve kuzularından istihsal edilen yukarda cinsi, miktarı ve 
muhammen fiatları yazılı yün ve yapağılar kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konmuştur. 

İhale 27 Haziran 939 tarihine müsadif salı günü aaat on beşte çiftlik 
merkezinde müdüriyet odasında toplanacak çiftlik komisyonunca yapıla
caktır. Muvakkat teminat miktarı "2775" liradır. 

İsti yenler şartnamesini: tatil günlerinden maada her gün çiftlik muha
sebesinde ve Bursa Merinos müfettişliğinde; yün ve yapağıları da çiftlik 
anbarında görebilirler. 

İsteklilerin ihale gününde 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale 
saatinden bir saat evvel teminatlarını ve teklif mektuplarını komisyona 
tevdi etmeleri (4064-2259) 12239 zarlıgı gorulen luzuma bınaen 16 ha • 1 .. d t 14 d k d K lh'sar . .. .. d b en gun e saa e a ar ızı ı . 

zıran~~~magu~~~l4 e ı~Bld" · 1· - · · · ------------~------------------e e ıye reıs ıgıne vermesını veya 
kılmıştır. ·1 b k d ·· d · 1 

1 • . .. posla ı e u saate a ar gon ermış o • 
hale Askerı fabrıkalar umum mu · 1 l" d (2116) 12118 .. .. . .. k . ma arı azım ır. durlug u merkez satın alma omısyo-

Har ta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

nunca yapılacaktır. Şartname (6) lira 
(13) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (7377) lira (15) kuruş ve 2490 nu 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve meskün ve gayri meskun sahanın hali 
bu işle alakadar tüccardan oldukları _ hazır haritalar~y.ıe bunu çevreliyen 60 

Nakliyat yaphrılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Naklolunacak tuz Sevk mınta-
Miktarı Ton kal arı 

18.000 Karadeniz mınatkaları 

12.000 Akdeniz 
" 

Ton başına 
nakliye ücreti 
kuruş 

M. bedeli Teminatı 
Lira Lira 

63.000 4.725 
36.000 2.700 d ·ı.. T' t d ·k · ı hektarlık arazı ıle 150 hektara varan na aıı ıcare o ası vesı asıy e mez- · . .. . . 

k " ·· k · ·· sahanın 1/ 2.000 mıkyaslı munhanılı . ur gun ve saatte omısyona muraca- . . . . 
atları. (2226) 12205 takeometrık harıtasının 'ahmı ışı ek

10.000 Marmara denizi ,, 

350 
300 
150 15.000 1.125 

6 

6 

Ton 

Ton 

beya% 

arap 

sabun 

sabunu 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

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

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

3000 metre mikabı Balası 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 
Keşif bedeli (9600) lira olan 3000 

metre mikabı Balast Askeri Fabrika· 
lar Umum Müdürlüğü Merkez satın 
alma komisyonunca 4 Temmuz 1939 
salı günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname ( 48) ku· 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(720) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mu· 
ayyen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2302) 12266 

3 kalem demir malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

75 ton beyaz ham demir. 
600 ton çelik demiri. 
45 ton Temper ham demiri. 
Tahmin edilen bedeli ( 48.000) lira 

olan cins ve miktarları yukarıda yazı
lı üç kalem demir malzemesi askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 4.7.939 salı 
günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile· 
cektir. Şartname (2) lira (40) kuruş 

mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (3600) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
car.dan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko • 
misY.ona müracaatları. ı2316) l2308 

siltmeye çıkarılmıştır. 
İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 6 temmuz 939 cuma gUnü 

saat 15 de Bünyan belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara • 
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187,5 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden iş
tirak vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lazımdır. 

Şartnameler (Bünyan) belediyesin
den ve Ankarada belediyeler imar he
yetinden parasız olarak alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
14 de kadar Bünyan belediye riyaseti
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
ate kadar gönderilmesi lazımdır. 

(2265) 12301 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Develi kasabasının 170 hektarlık 

meskun ve gayri meskun sahasının ha
lihazır haritalariyle bunu çevreliyen 
60 hektarlık arazi ile 230 hektara va -
ran sahanın 1/4.000 mikyash münha
nili takeometrik haritasının alımı işi 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İşin maktu bedeli 4.600 liradır. 
Eksiltme 3 temmuz 939 pazartesi 

günü saat 15 de Develi belediye daire· 
sinde toplanacak eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 345 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden iş· 
tirak vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lazımdır. 

Şartnameler (Develi) belediyesin • 
den ve Ankara'da belediyeler imar 
heyetinden parasız olarak alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen . günde saat 
14 de kadar Develi belediye riyaseti -
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
ate kadar gönderilmesi 13.zımdır. 

(2262) 12298 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Amasya kasabasının 190 hektarlık 
meskfin ve gayri meskfin sahasının ha
li hazır haritalariyle bunu çevreliyen 
100 hektarlık arazi ile 290 hektara va
ran sahanın 1/4.000 mikyaslı münha -
nili takeometrik haritasının alımı işi 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 7.000 liradır. 
Eksiltme 30 haziran 939 cuma günü 

saat 15 de Amasya belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 525 liradır. Ek -
siltmeY.e iştirak edeceklerin vaktinde 

40.000 114.000 
1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarında Karadeniz, 

Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun nakli işi 
5-VI-939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık suretiyle eksilt
meye konmuştur. 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri ile 
teminatları yukarda yazılıdır. 

III - Pazarlık 30-VI-939 günü saat 15 te Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki Alım komiıyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir Anka
ra Baş müdürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden veya gerek 1 ve ya Z mın
taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan 

teklif tercih edilir. 
VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte pazarlık için tayin 

edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarCla adı geçen 
komisyona gelmeleri. (4182-2346) 12316 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Süt damlası müessesemizin 1 temmuz 1939 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle günde asgari 50 azami 100 kilo süt ihtiyacı a
çık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 28.6.939 çarşamba günü saat 
10 da genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin kurum hesap itlerine müracaat etmeleri. 2213 

belediyeler imar heyetinden iştirS.k 
vesikası almaları ve bunu teklif mek
tubuna koymaları lazımdır. 
Şartnameler (Amasya) belediyesin

den ve Ankara'da belediyeler imar he
yetinden parasız olarak alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa · 
at 14 de kadar Amasya belediye riya
setine verilmesi veyahut posta ile bu 
saate kadar gönderilmesi lazımdır. 

(2263) 12299 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bor kasabasının 180 hektarlık mes
kiln ve gayri meskun sahasının hali 
hazır haritalariyle bunu çevreliyen 60 
hektarlık arazi ile 240 hektara varan 
sahanın 1/4.000 mikyaslı münhanili 
takeometrik haritasının a.lımı işi ek -
siltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 4800 liradır. 
Eksiltme 10 temmuz 939 pazartesi 

günü saat 15 de Bor belediye daire -
sind~ toplanacak eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 360 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden iş-

tirak vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lazımdır. 

Şartnameler (Bor) belediyesinden 
ve Ankarada belediyeler imar heyetin
den parasız olarak alınabilir. Teklifle
rin tayin edilen günde saat 14 de ka
dar Bor belediye riyasetine verilmesi 
yahut posta ile bu saate kadar gönde-
rilmesi lanmddır. (2264) 12300 

:Si hat ve_ I çtimai M. V. . 
Aşı tüpü ahnacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi Direktörlüğünden : 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
çiçek aşısı şubesine bir milyon adet 
bir Jüşilik ve sekiz yüz bin adet on 
kişilik aşı tüpü 28. 6. 939 çarşamba gü
nü saat 11 de açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4900 liradır. 
Muvakkat teminatı 367 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Şartname ve nümune her gün 
müesseseden temin edilebilir. 

(2256) 12224 
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SEVİM Mücellithanesi 
Ulus matbaası sabık bat 

mücellidi Rauf'un idaresin
de açılmıttır. En güç cilt iş
leri en mütkülpesentleri 
memnun edecek bir tekilde 
yapılmakta olduğundan sa
yın müıterilerin atelyemize 
uğramadan iş yaptırmama
ları menfaatleri icabıdır. 

Adres: Ulus meydanı San
hral Kıraathanesi üzerinde 
N"o: 12 2095 

"'ı111111111111111111111111111111111111ıt" 

Sallhk otomobil 
Gayet iyi bir vaziyette "Hud

son" markalı 1936 modeli kapa
lı, 5 kişilik bir otomobil satılık · 

'hr. 
Müracaat: İstanbul - Galata 

Posta kutusu 1006 
2196 

F 
Cebeci Hastanesi -

ak, Burun Boğaz mütehassısı 
DOKTOR 

Şevket Hüsnü Toray 

_ · Matbuat 

Matbaacılara 
Matbuat Umum Müdürlüğün 

den: 

Matbuat Umum müdürlüğü 1939 

lngiliz Fudbol takımı müsabakaları 
19 Mayıs Stadyum Müdürlüğünden: 

1 - İngiliz MİDDLESEX WANDREBES Fudbol takımile 

ANKARA GÜCÜ maçı 17161939 takviyeli 
saat 17,30 da yapılacakhr. 

• 
cumartesı 

saate İngiliz
DEMİ R S~OR 

18161939 pazar · günü ayni 2 - ikinci maç 

lerle milli takım oyunculariyle takviyeli 

arasında olacaktır. 

3 - Bu münasebetle ot yonşlan pazar günü saat 15 te ba~

fıyacakhr. 

4 - Fiotlar: Loca 6 lira. Birinci mevki 100 kuruş. ikinci mevki 50 
1 

kuruş. Üçüncü mevki 25 kuruştur. 

Birinci ve ikinci mevkilerde yerler dolduktan sonra bilet sa

tılmıyacakhr. 16/6/939 Cuma günü sabahı saat 9 dan iti

baren Stadyum kişelerinde bilet sahşına başlanacakt1r. 

5- Bu iki maçta bileti bulunmavan hiç kimse 
Davetiye yoktur. 

. 
g1remez. 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 
mali yılı zarfında bastıracağı on iki - - --·---------------------- ---- -----------

K':>DAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

Hepsi de gOze 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

-~=~~ B İNCİ MÜKAtAT ,,.: EREF DİPLOl\IALI 
TEl'I İN T'L I 

CANKOC 
1 ERMOSIFONLAR VE YEMEK OCAKLAR! 

ımar Vedat N°17-1 STAN6UL. 

adet ayın tarihi adlı mecmularını 6. 6. 
939 tarihinden 22. 6. 939 tarihine kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koy -
muştur. 

1 - Mecmuaya ait beher formanın 

muhammen bedeli 25 liradır. Ayın ta
rihlerinin bir senelik forma mecmuu 
azami olarak 420 dir. Ve her nüsha a
yın tarihi 1100 olarak basılacak ve 
1100 olarak ~csellUm .au-\rtir_ 

2 - Muvakkat teminat yedi yüz 
seksen yedi lira elli kuruştur. 

3 - Eksiltme 22. 6. 939 tarihinde 
Ankarada Dahiliye vekileti binasın · 
daki umum müdürlüğün satın alma 
komisyonunda saat on beşte yapıla . 
caktır. Taliplerin tayin edilen saatten 
nihayet bir saat evel teklif mektupla
rını komisyon reisliğine vermeleri 
şattır. 

4 - Şartname Ankarada Matbuat 
umum müdürlüğünde ve 1stanbul'da 
vilayet binasındaki matbuat bürosu 
şefliğinde parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin ilan edilen günde 
komisyon reisliğine 2490 numaralı ka 
nunun emrettiği vesaikle beraber şim
diye kadar ayın tarihi tekniğinde eser 
bastıklarına dair alakadar dairelerden 
tasdik edilmiş birer nümune getirme-

---------·- -------------__::__:_ teri şarttır. (2205) 12174 

.~ayi - Ankara emniyet müdürlü • Zayi - Babam polis merkez memu-
ğ.un~en almış olduğumu 3 - 931 ta- ru Hüseyin Hüsnü'den almakta oldu - .. ,,_,,_,,,,...,,..,,_,,,,,,,,,.,,,, .. ,_ ............ 

r~hlı ve .s~ ~yılı mazbatac: kaybet· ğum eytam maaşıma ait resmi senedi il • • 
tı~. ~~nısını yal~c~ğımda. eskisinin kaybettim.' Yenisi alacağımdan eskisi- AD R 1 A Ti CA 
hukm~ olmadıgı ılan olun nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

11 

İnhısar.lar takip memur Mehmet Ankara Kılıçaslan mahallesi Erte S. A. N. Servislerinin tekemmül 
Talat İltır 2200 sokak No. 11 Emine Tülek. 2201 l programını müteakiben 9 Hazi-

Deu s he Lufthansa 
Junkers Ju 52 ıpinden 3 motörlü büyu""k t ·ı ayyare ı e 

Pazar günleri mü t ~na olmak üzere aeyrüsef er tarif esi 
lstan 1 dan hareket 7 ,55 
Sofya muvasalat 10,45 
Belgı 'a muvaaslat 11,40 
Buda şte'ye muvasalat 13,35 
Viyar ya muvasalat 14,45 
Berlir muvasalat 17,10 

Gidi§ • dönÜ§ bı t Ücrtei aynı zamanda tediye edilecek 
olu ,, dönüş bileti ücretınden 

Yüzde irmi tenzilôt yapılır 
Bu hava hattının An erdam, Atina, Brüksel, Bükre~, Kopenhag, 
Londra, Milano, Mal o, Paris, Roma, Venedik, Zür ih gibi büyük 
Avrupa şehirlerile de i tibatı olup aynı günde bu tehirlere varılır. 

izahat ve ma1urr: almak Üzere ve kayıt muamelesi için, 
tayya bileti umumi satış acentası 

'' Hons Walter Feustel,, 
lstanbul . Galata Rı tım caddesi No. 45 adresine müracaat 

olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) 
7222 

ran 939 tarihinde Adriyatik de-
nizi Limanları Haftalık Ekspres 
hattının küşat resmini icra et-
miştir. Bu hatta işliyecek olan 

l muhteşem "RODl" ve "EGITTO" 
nam vapurlar lSTANBUL. VE

: NEDİK yolculuk müddetini bir • : gün kısaltacaktırlar. 

1 
Her cuma günü saat 10 da Gala
ta Rıhtımından PİRE (24 saat) 
BRİNDİZİ, VENEDİK ve TRİ· 

1 
YESTE için hareket. Şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan bi -

: let fiatlarında hiç bir tebeddül 
i yoktur. PARİS ve LONDRA 
i için tenzilatlı doğru biletler. 
i 7226 ........................................................ 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6417 

İmtiyaz ıahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Yeni kazan( bordrolan 
Her ay maliye tahsil şubelerine ve -

rilmekte olan müstahdeminin yeni ka
zanç bordroları Basımevimizde tabedi

lip satılmaktadır. İsteyenlerin Sanayi 

caddesinde Al!eddin Kıral Basımevi -
ne mUra-t:lan. Telefon: 8090 

2171 

Demir k~ryola alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun
dan: 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmi§tir 

DUn anın en 15agıam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELER! 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul· 
maz. Yedek aksamı daima mev· 

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

1 - Bir tanesine yirmi lira kıymet 
biçilen bin iki yüz elliden bin beş yü-
ze kadar vasıf ve örneğine uygun alt
lı üstlü somyalı demir karyola 1.7.939 
cumartesi günü saat onda kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

SATIŞ YERLERi: 

Ankara M. Nedim İrengün 
2 - Şartnamesi yüz elli kuruş kar

şılığında komisyondan alınabilecek 

bu eksiltmeye girmek istiyenlerin iki 
bin iki yüz elli liralık teminat ve şart
namede yazılı belgeleri muhtevi tek -
lif mektuplarını en geç belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiş ol • 
maları. (2303) 12306 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzurum 
Polatlı 

Yusuf Esendemir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Said Akman 
Mustafa oğlu M. Şakir Özıeker 
Neş' et Solakoğlu 
Süleyman Uzgeneci 

Alman koku aıağıdaki fiyatla la salllmakfadır 
Anka ra Memurlar kooperatif şirketinden : Lira kunıt 

1 - Asgari bir vagon olmak üzere istasyonda vagonda teslim beher tonu 

2 - Depoda toptan ıatıf fiyatı tonu (nakil vasıtasına tahmil masrafı dahil) 

3 - Perakende ıatıf fiyatı kilosu 

26. 

27. 50 

- . 2.90 

4 - Satıtlar 250 kiloya kadar perakende ve bundan yukarısı toplan sayılır. 

2209 

«:===============================================================~ 

YEN/ SİN EM ALAR sus 
BU GÜN BU GECE 1 HA L K 1 

"La Dame o Camelia" filminin 1 BU GÜN BU GECE 1 
unutulmaz yıldızları Aşk • heyecan ve macera şaheseri 

İvonne Printemps • P. Fresnay 
tarafından oynanan 

ARTİST 
AŞK I 

Seanslar: 

14,45 • 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

KADIN ve DENİZ 
Baş Rollerde 

Dorothy Lamour - Henry Fonda 
Seanslar: 

14,30 • 16,30 - 18,30 Gece 21 de ..................................................... 
12,15 de Halk matinesi 

Vicdan Mücadelesi 

BUGÜN BU GECE 

Aşk - Ne~·e - Musiki 

MACARİSTAN 
GECELERİ 

Canlandıran : Paula Weseley 

Seanslar: 

12 • 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 


