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ADiMi% ANCIMl'ZCIR. 

İngiliz takımı 

Yar1n Ankaraaikü, paıara 

Demirsporla karıllaııyor 
Tafsilat 5 inci sayfadadır. 

Milli Şelimiz. lnönü, Yalova'da B. Galenko ve Hariciye Yek.ilimizle beraber Milli Şefimiz. Cümhurrei•imiz. lnönü. Yalova'da Romen Hariciye Nazırı B. Galenko ve diğer mi•alirlerle bir arada 

darbe mi? Slovakya ya karşı 1 
1 

1 

Tiyençin'de abluka yüzünden 

vaziyet çok vahim şeki 1 aldı Almanlar mühim 
hazırlıklar yapıyor 

Prag' da lokomotifler 

Slovakya'ya Alman 

istim üzerinde 

subayları gitti 
Londra, 15 a.a. - "Times" gazetesi, Prag muhabirinden aldığ~ 

&§ağıdaki haberi neırediyor: Çekoslovakya' da almanla,rın yem 
bir faaliyeti hakkında müteaddit emareler vardır. Pra~ ~a ~~lu -
ilan bütün lokomotifler ıııtılmıt ve iki gün müddetle ııtım uze -

lngiliz askerleri 
harekete hazırlandı 

tinde durmak emrini almqtır • 
........._ ______________ , Brno, Olmutz ve İglau arasındaki 

Japonya uzlaşmıya yanaşmıyor ve 
abluka te irlerini sıkılaştır1yor 

lSarem 

ınazakereleri 

yollar, sivil nakliyata yarın ve cumar-
tc::u .,uu1ıı& ı~ıu n.ul'ııuuui"•' • .a: ı O!) V\.\..1""' 

terine bir çok subay ve yüksek polis 
memuru gelmittir. Pragda oturan al • 
man subaylarına, eğer Bohemyaya a • 
ileleriyle birlikte gelmişlerse, aile -

Milli Şel Hariciye Velıilimizle ltonUfUyor 

Londra, 15 a.a. - Japonların Tiençin'de İngiliz imtiyazlı böl. 
gesini abloka altına almaları ile ortaya çıkan vaziyet ı-ainliiini 
muhafasa eıtarddı ... .Dlelranm ikinci aünü olan busün, bir ha
dise olmuıtur. 

Necibali KOÇOKA 
Bugiinlerde, barem kanunu mÜ· 

..._betiyle• BüyÜk Millet Meclisin· 
de mühim ve çetin müzakereler ce· 
~•Yan etmektedir. Pazartesi günkü 
lçtimad~ bu kanunun heyeti umu· 
lbİJeai üzerinde göriif ülmüt ve mÜ· 
a&Jıerelerin geç vakte kadar devam 
etıne.ine rağmen maddelere geçile
a.ıelbittir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

İsmet İnönü ile 
altıncı Georges 

arasında telgraflar 

Cümhurreisimlzin B. Gafenko'yu kabulüne ait resimlerimiz yedinci sayfada 

~=================:;:=====================~ 

Harp malzemesi için 

General Kazım 
Orbay Londraida 

Bir İngiliz 
askeri heyeti 
şehrimizde 

L.Barem kanunu, bizim idare hu· Ankara, lS a.a. - Majeste altıncı 
"''11lunıuzda mühim bir müessese- George'sin doğum yılı münasebetiyle t ı İngiliz t)'uğ generallerinden Lund 
clir. Amme hizmetlerinin ifaıiyle aşağıdaki telgraflar teatı edilmiştir: emas arına ve yaveri yüzbaşı Sprunt beraberlerin 
a.ıiikellef bulunan devlet memurla- Majeste Altıncı Georges de İngilteren'in büyük elçiliği ataşe 
~ muayyen bir yaf dahilindeki İngiltere büyük elçiliği vası- d d' militeri Kolonel Kess, hava ataşesi ka-
ql •~atlan boyunca devam eden ai.y- tasiyle evam e ıyor pitan Gearg, deniz ataşesi kaptan Pa-
•l"inin hukuki bir aiıtem içinde ve Vatington ker ve mihmandarlığına tayin olunan 

lltıl fet kaidelerine göre kıymet· Majestelerinin doğum yıldönümle- Londra, ıs - Geçenlerde Londra'- dk~rmayb yüzba~ısı. B. Orh~n Türkkan 
9nd' ·ı · h · ı· ld w k 1 . 1 1 0 b "da un sa ah şehrımıze gelmışler ve An-

"Bu sabah, imtiyazlı mıntaka hudu
dunda tahrikatçı lar, 2.000 çinliyi, ja
pon barikatlarına taarruz etmeğe teş
vik eylemişlerdir. Mitralyözlerle mü
sellah bir ingiliz askeri müfrezesi ile 
mühim miktarda polis kuvetleri vaka 
mahalline gelerek halkı dağıtmıştır.,, 

lngiliz kıtaları harekete 
geçmeğe haZlr 

Bundan başka imtiyazlı mıntakadan 
dışarı çıkmak {stiyen İngilizler japon 
nöbetçileri tarafından çırçıplak so • 
yutmuşlar ve tekrar imtiyazlı mınta
kaya iade edilmişlerdir. Bir İngiliz bu 
harekete itiraz etmek istediğinden bir 
japon subayı kılıcının kını ile sura
tına vurmuştur. 

İmtiyazlı mıntakanın hudutlarını 
bekliyen İngilizler "ateı aç" ibaresi 
yazılı bayrakları hemen açarak hare· 
kete geçmeğe hazır bulunuyorlar. 

d 
ırı mesı e emıyel ı o ugu a· ri münasebetiyle, çok samimi tebrik- ya ge mıt o an genera r ayın ı - k d 

.., na•ı'k, ı'nce bir meseledir. Bir · d k" t" k k • h t' ·1 ene ara garın a karşılanmışlardır. • (Sonu 7 inci sayfada) resın e ı ur as en eye ı ı e g - T w J . t db• l al -L 
~etnlekette barem teeaaüı etmemiı ral Rayski'nin idaresindeki Polonya • ug g.eneral Lund türk ord.usu ~r - aponya yenı e ır er acwıc 
lee 0 1 k tt • h' t'n'n k • h . . h 1 . h k kanını zıyaret etmek ve asken erkanı- T ' . T k 'd 1 h 
L mem e e e amme ızme ı ı BÜ ENCÜMENi as en eyetının arp ma zemesı a - .. . . ıyençın ve o yo an ge en a • 
q• er baknndan muvazi bir istikamet TÇE k d .. k 1 • · "ki · mızla tanıımak uzere şehnmıze gel · b 1 ·· P k" 'd kd 1 b" ın a muza ere ere gırıştı en res- . t" G 

1 
d.. M"ll" M'"d f er ere gore, e ın e a o unan ır 

!Çİnde inkitaf edeceğini temin ve Bütçe encümeni bugün saat 10 b'ld" ·1 kt d" mış ır. enera un ı 1 u a aa ve- konferansta japon makamı İngiltere 
icld' H men ı ırı me e ır. . . kilimiz ile genel kurmay ikinci reisi Mareşal Çan • Kay • Şek lehı"ndekı" 
L.1

• etmek mümkün değildir. U· da toplanacaktır. (Sonu 7 ıncı sayfada) Kor g ı A a·· d'" ·· k 
'Qllİ bir devlette barem lazım ve en~ra sım . u~ uzu ma am • hattı hareketini tamamiyle değiştirin 
:~ri~~b~~~~~Mem~,de~ -----------------------------~rın~zıp~td~pı~ ciyekaduahlobpdewmıbra~~ 

1 

' , 

Tiyençİn ve Şanghay imtiyazlı 
bölgelerini gö•terir harita et ••zifelerinin yapılmasmda ene- Naf·ıa Vek·ı ı ı·n·ı n beyanatı Genel kurmay ikinci reisi Kor gene ' (Sonu 3 Dncü sa lada) '&alı b" d G k ral Asım Gündüz misafir general şe - y 

ır unsur ~. ere sayısı ve -----------------------------~~it gördüğü hizmet cihetinden refine dün akşam Ankara Palasta bir 
uızd d 1 k . akşam yemeği vermiş ve yemekte or -e e en kuvetli bir mes e tır. • 

"·~illi iradenin devlete yüklettiği Istanbul Beledı·yesı·nde ı·mar :~ b~~:~~~~ui:~ ingiliz elçiliği erka-
Türkkuşu filosu İzmir'de 

t ~r aiin sayısı bir parça daha ar· • 

1~ amme hizmetleri hep memur e- T U kk k 1 d d 
~l~i!:h;;:z~~e:d~~i!u::.::~!:~i~ müdürlügv Ü Nafiaya veriliyor Adliye Vekilimiz Yaloyaya gitti r uıu amp arın a a 
~ •!"leketlerde dahi memur kadro- İstanbul, ıs (Telefonla) - Adlı ye 1 ı b ı d 
ta' ~~e hizmetinin ziyadeletmesi vekili B. Fethi Okyar bu sabah geldi yaz ça ı~ma arı aş a 1 
1 .. uetınde ve belki biraz daha faz- ve Yalova'ya gitti. Adliye vekilimiz ~ 
~her memlekette artmaktadır. Yalovada cümhurreisimiz, Milli Şef 
l"o eıı asrın mütevazı memur kad· İnönü tarafından kabul edildikten 
,:t.ına nisbetle içinde yaıadığımız sonra Londraya hareket edecektir. 
fa~ lheınur kadrosu birkaç misli 
'tt.tız •dır. Ve devlet bütçesinde bu
ııııı_~ •iırlığı her memlekette duyul· 
bG~dır. Totaliter sistemlerde ise 
r0a lhilti faaliyetler memur kad -
he Q İçine girmittir. Milli hayatın 
11 ~.•~haaına devlet elinin uzatılma
ba tzun sistemimize uymadığı gibi 
oı~:tı~ tabii icaplarına da muvafık 
tec .. dııı batka memleketlerdeki 
'-le l'übesiyle sabittir. Şu hale göre 
tıa~Ur k~drosunun milli servet kar
lcG.ı a bır niabeti olması ve müm
leti ?1dufu kadar yeni amme tesis· 
,.~ b~ ölçüye göre vücuda geti · 

eaı ilctıza eder. Bizim Meclis 
(Sonu 7 inci sayfada) 

Nalıa Vekilimiz Ali Fuat Cebe•oy len kondoktör mektebinde 
[ Yazısı 7 inci sayfadadır] 

• 

Barem müzakereleri 
Büyük Millet Meclisinde eve/ki 
gün barem hakkında yapılan mü
zakerelerin büyük bir kısmını dün 
neşretmişti]( . .Bugün de 8 inci say
famızda bu müzakerelerin son kıs
mını bulacaksınız. 

Bütçe encümeninin, gerek memur
lar baremi, gerek bankalar baremi 
halrkınadki son tadillerine ait taf
silit 6 ıncı sayfamızdadır. Ergazi kampında Türklıuıu tayyarelerinJen biri 

[ Yazısı 7 inci sayfadadır J 



-Z-

Günün i~inden 
--~....._ ....... __ ...... ________ _ 

Bir hôtıra 
Romanya Hariciye Nazm B. Gaf enko ile maiyet ve refakatindeki he

yet, Ankarada bulunur ve Türkiye batıehrinin en güzel cadddesinde 
iki dost devletin '.>ayraklan birbiriyle kucaklatarak dalgalanırken aayın 
bir dostumdan bir zarf aldım. Bu zarfın içinden üzerinden aeneler geç -
tıği için sararan bir kağıt çıktı. Kalıtta müstakbel bir zabite bundan yıl
larca önce sorulmuş bir sual ve ona verilen cevap yazılı idi. İmzayı be • 
ra'Jer okuyalım "Sene 3, kısım 1 Muhittin Fındıklı., 

Bir tarafında da mavi kalemle şu takdir kelimeleri : 
''Aferin Muhittin efendi.,, Bu takdir kelimelerini suali soran mualli -

min yazdığını anlamakta güçlük çekmiyorsunuz. 
Üzerinden yıllar geçtiği için şimdi sararan bu kağıdı Harbiyenin Ü -

çiıncü sınıfında genç bfr talebe iken yazan, ıimdiki Kars Mebusu emek
li General Muhittin Akyüzdür. 

Kağıtta sorulmuş olan sual şu idi: 
''Romanya'nın devleti osmaniye ile müttefik olduğuna naz.aran he -

d0~ülharekatların, darülharekatm beyanı ,, 
Sayın generalin talebelik zamanında bu auale verdiği cevaplan bu • 

r =l tekrarlıyacak değiliz. 
Fakat aradan, bu 'Jeyaz kağıdı sarartacak kadar bir zaman geçmif, o 

r. uddet içerisinde inkilaplarm en büyüğü olmuı ve ''Devleti Osmaniye" 
tarihe karışarak onun yerine genç ve zinde bir Türkiye Cümhuriyeti 
kurulmuştur. Bu genç ve zinde devlet, yer yüzündeki bant itıklannm 
en ön safında yer aldığı gibi kendine sa]dınnıya yeltenecek her hangi bir 
k.ıvete karşı koyacak kahraman ordusu da aulh uğrunda savat için her 
z. 'Ylan hazırdır. 

Ordusuna güven ve barışa sevgi besliyen Türkiye, herkesle iyi ge -
ç "l '11ek ve kendi ülküsünü besliyen milletleri en yakın dostları tanı • 
nı lk azim ve kararındadır. 

Biz, yıllarca önce bir ihtimali göz önünde bulundurarak sorulmuı o • 
lan bu suali bugüne kadar saklayıp getiren hatıra kağıdını okurken türk 
vı- ~omanya bayrakları yanyana dalgalanıyor, türk, Romanya m&?Jlan 
yanyana çalınıyor, türk ve Romanya nazırları kolkola yürüyordu. 

O halde suali biraz yenileştirerek tekrar soralım : 
"Romanyanm Türkiye ile müttefik olduğuna nazaran hareket hede

fi nedir),, 
Ve cevap verelim : 
- Dünya sulhunu kornmak ve eğer onu bozmıya ve bozarken top -

raklarımıza saldırmıya yeltenenler olursa, onun karşısında atılmaz ka -
leler gibi durmak 1 • N. ART AM 

811 aene amerikan kız koleji orta 
Wr halde resimleri 

ULUS 

Anıt- Kabir 
sahasında 

istimlak 
Ebedi Şef Atatürk'ün Rasat tepe -

ıinde yapılacak Anıt - Kabri için hü
kUmetin teklifi üzerine Kamutayca is 
timlak ve proje masrafları olarak 
250.000 liralık bir tahsisat verilmişti. 
Anıt - Kabrin yapılacağı sahada is

timlak edilecek arazi ve projeler işi 
üzerinde meşğul olmak lüzumlu işleri 
görüıerek takip ve intaç etmek üzere 
başvekalette bir komisyon teşkil olun
muştur. 

Diln ilk toplantısını yaban komis -
yon başvekalet müsteşarı B. Vehbi 
Demirelin reisliğinde ve Maliye veka 
leti müsteşarı B. Cemal Yeşil, Anka -
ra belediyesi ikinci reis muavini ve 
Ankara imar müdüründen müteşek -
kildir. 

Ha midiye 
Rize' de 

Bugünkü Kamutay 
Büyiik Millet Meclisi bugün aa -

at on beıte toplanarak ruznameain
deki maddeleri görüıecek ve bu a
rada barem kanunu layihası görüı· 
melerine devam edecektir. Mecli
sin bugünkü ruznameıinde fU mad
deler vardır : 

Dahili nizamname mucibince bir 
dela müzakereye tabi olan 

maddeler 
1 - Uç ölüm mazbatası. 

I kinci müzakere•i yapılacak 
maddeler 

1 - İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü ile tramvay ve tünel ida
resi teşkilat ve tesisatının İstanbul 
Belediyesine devredilmesine dair ka
nun layihası ve Nafıa, Dahiliye, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları, 

2 - Türkiye • Amerika Ticaret an
latmasının tasdiki hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve İktısat encü
menleri mazbataları, 

3 - Türkiye - Belçika arasında im
za edilen iadei mücrimin muahedesi
nin tasdiki hakkında kanun layihası 
ve Hariciye ve Adliye encümenleri 
mazbataları. 

Denizyolları ve limanlarının 
939 yılı bütçe ve kadroları 

Maliye Vekaleti, Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlük• 
!erinin 1939 mali yılı cm birer aylık bütçe ve kadroları üzerind~ 
ki tetkiklerini bitirmit ve bütçeleri Baıvekalete vennittir. Deniı 
yolları itletme umum müdürlüğünün 11 aylık varidat ve masrafı 
mütevazin olarak 6. 779.565 liradır. 

----ı Projede memur ve müstahdemlerin 

il • A VA A 1 kadroları evelce bu hizmette çalışa~: 
.. ~ ~ lar ve bugünkü inkiıaf vaziyetine go-

ı~r-< ~ 
~:::~b!!:~~e:;h~;~~::::ı~~n~~~ı; 

': ':' göre tayin olunmuştur. Paraıız ve 
~ tenzilli ücretle seyahat edecekl~r i· 

Dün şehrimizde ısı 34 

dereceye çıktı 

çin münakalat vekaletince bir taıımat 
name hazırlanacaktır. İstinye dok 
müessesesi şimdiye kadar bütçe dı • 
şında idare olunuyordu. Bütçe proje
si ile İstinye dok müessesesi bir mü• 
dürlük halinde ve bütçe dahiline alın 
mak suretiyle Denizyolları idaresine 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç - bağlanmaktadır. Projenin en mühirtı 
miş, rüzgar cenubu garbiden saniyede hükümlerinden biri kadro cetveline 
en çok 5 metre kadar hızla esmiştir. bağlanan bazı fıkralardır. Bu fıkra• 
Günün en yüksek ısısı 32 derece ola - tara göre Denizyolları Umum Mü• 
rak kaydedilmiştir. Yurdun cenup ve dürlüğü merkez ve taşra teşkilat kad• 
cenubu şarki Anadolu ile Trakya mın rosunda bulunan herhangi bir memu• 
takalarında hava açık diğer mıntaka - ru ifası umum müdürlüğe ait bir it 

Birinci müzakere•i yapılacak larında umumiyetle bulutlu geçmiş - için orada umum müdürlük tefkilatı 
maddeler tir. Son 24 saat içinde yalnız şarki A- ve münhal vazife bulunup bulunma· 

Rize, 15 a.a. - Hamidi ye 
&emisi dün saat 11 de Rizeye 
ve limanda demilemiştir. 

mektep 
gelmiş 1 - Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan kanu -

nadolu mıntakasına düşen yağışların ması ile mukayyet olmaksızın kad • 
kare metreye bıraktıkları su miktar - roda götserilen ücreti ile merkez ve• 
lan Erzurum ve Sarıkamış'ta 5, Erzin ya taşrada ve herhangi bir vazifede 

Bir saat sonra da Rize'nin yeni vali
li B. Hüsnü Uzgören de Trabzon'dan 
Rizeye gelmiştir. 
Öğleden sonra gemi komutanı kara

ya çıkarak valiyi ve belediyeyi ve as • 
keri makamatı ziyaret etmiştir. Vali 
refakatindeki zevat ile bu ziyareti ia
de ve gemide izaz olunduktan sonra 
gemiden ayrılmış bu esnada 21 pare 
top atılarak selamlanmıştır. 

Dün akpm Uzeri geminin stajyer 
subayları şerefine parkta bir çay ter
tip edilmiş ve gece de halkevinde ge -
mi komutan ve subayları şerefine 70 
kiıilik mükellef bir ziyafet verilmiş -
tir. Komutan ve arkadaşları gece ya • 
rısı gemiye dönmügler ve Hamidiye 
bu sabah Trabzondan gitmek üzere li· 
manımızdan ayrılmııtır. • 

Denizyolları ve limanları 

Denizyolları ve limanları umum mü 
dUrlüklerinin teşkilat vazifelerine da
ir olan kanunlarla harp mükellefiyeti 
kanunu bu51:UnkU Tesmi &azetede_ç_1ka
caktır, 

Tapu, kadastroda 
tayin Ye terfiler 

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bazı maddeler eklenmesi hakkında can ve Hunust'a 2, Karaköse'de 1 ki - kullanabilecektir. 1939 mali yılı için• 
kanun layihası ve bütçe encümeni logramdır. Rüzgarlar Karadeniz sa - de tesellüm edilecek yeni gemilere a· 
mazbatası. hilleri ile orta Anadolunun şark kı - lınacak zabitan, mürettebat ve mü•· 

2 _ Mahsus bir kanunla devletten sımlarında şimalden, diğer mıntaka - tahdemlerin ücret ve kadroları umurtı 
bir hak temin eden veya sermayesinin !arda umumiyetle cenuptan saniyede müdürlükçe tanzim ve tatbik oluna· 
yarısından fazlası devlete ait olan en çok 5 metre hızla esmiştir. En yük- bilecektir. 
banka veya müesseseler memurları - sek ısı İzmir, Eskişehir ve Konya'da Yeni kadroya göre umum müdür· 
nın maaı ve ücretleri ve hizmete gi- 3o, Adana ve Bursa'da 31• Balıkesir ve lük, bir umum müdürün idaresinde 
riı ve terfi usulleri hakkında kanun Diyarbakır'da 32• Akhisar'da 34 dere • 2 umum müdür muavini, umumi ka " 
layihası ve bütçe encümeni mazbata- cedir. tipten mürekkep umum müdürlük bil• 
sı, rosu, daire müdürlüğü, fen heyeti iş· 

3 - Devlet memurları aylıklarının l l l letme şubesi, hareket servisi, yolcıl 
Beyne mi el Antropo oji tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sa- ve yük servisi, enspekterlik, kılavuz· 

yılı kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki Bu yaz İstanbul'da beynelmilel an - luk, kamara servisleri, teftiı heyeti, 
Milli Müdafaa Vekaleti kara kısmı trepoloji ve preistorik arkeoloji kon- muhasebe şubesi, tarife ve hasılat şu• 
muallimlerinin miktar ve maaşları de- gresi toplanacaktır. Maarif Vekaleti besi, hukuk müşavirliği, malzeme ve 
recelerinin değiıtirlimesi hakkında kongre hazırlıklarına başlamıştır. sağlık şubeleri, Haliç fabrika ve ha· 
1/46 ve subay ve askeri memurların vuzları, İstinye dok müdürlüğü ve a• 
aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanu- centalar denizyollarının yeni teşkila· 
nun 3 üncü maddesinde değişiklik ya- Mesut bir evlenme tını meydana getirmektedir. 
pılmasına dair 1/75 sayılı kanun layi- Devlet limanları umum müdürlü· 
haları ve Milli Müdafaa ve bütçe en- Devlet demiryolları umum müdür - ğünün 1 temmuzdan itibaren tatbik 
cümenleri mazbataları. lüğü memurlarından B. Bahaettin Gi- mevkiine konulacak olan 11 aylık 

4-: Vakıf paralar ikr~zatından mü ray ile merhum nafıa evrak müdürü 1939 mali yılı bütçe projesinde vari~ 
tevellıt alacakların takıp ve paraya B. Nurettin Arcasav kızı Bn. Nebive A:.t~ ,,1-, me."'"~.r" miit,.va.zin fNı~tij. 

vr:i.ldle•in• A-' 1 .... ";&-- .....-:: Yoa•o~-ıı ~V.a•ana~~ .. ""Ul'CLI. UU:ıı Ot:· "~:Z~S~~~3 ıra oıara& t~Ull; oıu 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazba- tediye salonunda seçkin bir davetli h u tur. P rojede ihtiyaç göz önüne atına· ~ 
taları. zurunda yapılmıştır. Genç evlileri teb rak hizmetlerde çalışacakların adet· 

5 - Türkiyeden Hataya ve Hatay- rik eder, saadetler dileriz. leri ona göre tesbit olunmuı ve kad• 
dan Anavatana sevkolunacak malla - ' ro böylelikle hazırlanmııtır. Devlet 
rın tabi olacakları mauemele bu iki limanları umum müdürlüğü de ıne • 
bölge arasındaki münakalatın tanzimi N ·ışa n murıarını istediği yerde kadro maa • 
hakkında kanun llyihası ve Bütçe, şiyle çalıştırabilecektir. Memleket sa 
Gümrük ve inhisarlar, lktısat ve Ma- hil ve limanlarında bulunan iskele ve 
liye encümenlerinden mürekkep muh- Merhum topçu dairesi reisi Ali Re- fenerlerin resim ve varidatını tahsil 

Kırklareli Kadastro müdürü BB. telit encümen mazbatası. fik paşa ile merhum şekerci başı Hacı ve iskeleler ihtiyaçlarını tesbit ede• 
Şükrü Kaya Kırşehir tapu tahrir mü- Ruznamenin bundan sonraki mad _ Bekir zade Muhittin efendi torunu ve cek fazla memura ihtiyaç olduğunıı 
dürlüğüne, Ankara kadastro fen me- deleri Türkiye ile Estonya, Finlandi- Nazım Oskay kızı Mualla ile emekli göz önüne alınarak projede bu gibi 
murlarından Ziya Sarısan terfian Kırk ya, İtalya, İngiltere ve İsveç bükü. albay Mustafa Eşref Lüleburgazoğlu işleri denizyolları acentalarının 11e il" 

Iareli tapu müdürlüğüne, İstanbul'da metleri arasında aktedilmiş olan tica- ve M. M. vekaleti hava müsteşarı Al • centa bulunmıyan yerlerde de fener 
3 üncü mıntaka kadastro müdürlüğü i- ret, ilirjJ:!g ve Seyrisefain ve muka - bay Zeki Doğan'ın kayın biraderi İş acentalar~nın yapmaları esası kabul 
le birinci mıntaka kadastro müdUrlü • veleleridWı tasdikine dair hükümetten bankası memurlarından Behzat Lüle - edilmiştir. 
g~üniln birle•tirilmesi suretiyle mey • gelen tezkereler ve encümenlerin ha- burgaz'ın nişan merasimi dün gece .. r• 

:ır Yeni projeden anladığımıza go dana gelen mıntaka müdürlüğüne Fa- zırladığı mazbatalara tealluk etmek- Karpiç salonlarında akraba ve dostla-
1 İstanbul, İzmir, Trabzon liman arı• 

ik Seliç ve fen amirliğine Vehbi E - tedir. rı huzuriyle yapılmıştır. Tarafeyne nın en mübrem ve acil tesisat ve tec· 
ran, Adana kadastro fen amirliğine ü- Ç ""' saadetler temenni ederiz. 2221 hizat ihtiyaçları için 

1939 
yılı için bit 

çüncü mıntaka fen amiri Mehmet Us, ag rl çalışma programı hazırlanmıştır. B\I 
Çorlu kadastro müdülüğüne terfian . b ...ı: proJ'enin tahakkuku için 1,5 milyona 
vekaletinde bulunan Ünlü, fen amirli- x Maarif Encümenı u6 .. n saat 10 Mesut bı·r evlenme 

d t la acaktır yakın bir para sarfedilecektir. ,.,. ğine Ankara tapu fen memurlarından a op n · 
Hakkı Şinasi Mumcu, Kırklareli fen X Dahiliye Encümeni l6. VI. 1939 Umum müdürlük, bir umum müdil• 

Litvanya • Türkiye ticaret anlatması Litvanya'da im:aalanmııtı. 
Yukandaki reaimde anlqmanm imza törenini ıörüyonunu:a. 

Tedavüle çıkarılan yeni 

banknotlar 
Türkiye Cümhuriyet Merkez banka 

sının 15 ikinci teşrin 1937 ta 1inden
itibaren tedavüle çıkarmıya tladığı 
yeni harfli banknotlardan 5 6. 1939 

t::ırihine kadar iki buçuk lir 
7.310.000, beş lirahklardan 
on liralıklardan 27.835.480, e liralık

lardan 32.564.900, yüz lir dardan 
33.053.900 liralık olmak üzer üz kırk 
bir milyon dokuz yüz kırk i ı bin yüz 
a ltmı§ beş lira tedavüle çıkuı mıı ve 
rukabilinde eski harfli bar knotlar • 
,1:111 aynı miktar tedavülden ldırıl • 
mıstır. a.a.) 

lstonbul Belediyesinde 

müfettişlerin tetkikleri 
latanbul, 15 (Telefonla) :-- İki a~ • 

danberi İstanbul belediyesınde tetk.ık 
ter yapmakta olan mülkiye mUfe~tıı· 
)eri çatıımalarını bitirerek tahkıkat 
fezlekesini Dahiliye vekUetine yolla
:nıılardır. 

Genç kuşlor1mız 

Anlcara'dan uçup giderlerken. 
Eski4ehir'den ve lstanbul'dan on
lara dair gelen haberleri okurken 
bizim çocukluk devrimizde bize ez
berletilen ebabil kuıları el sanele· 
rini hatırlıyarak maziye. infial, 
halimize gıpta. istikbalimizi düşü
nerek de iftihar duyguları duy
dum. 

Yerdeki vatandaflarının bafları
nı havayı dolru yObeltip oalıra 
gurur duyuran bu ıe°' bıutlılır, 
kim bilir, kendileri vatan havasın
da, vatın bulutları içinde uçarken 
ne engin bir heyecan duymaktadır
/ar/ 

ilkbahar bitti; yaa ıOnlerinde
yiz. Eski samın pirleri, bu mev
simlerde alıçların O.erinde uçuıup 
öti1ıen cılı• kuılar için vezin uydu
rur v• kafiye harcarlardı. 

Bis, ıimdi ilhımımızı v• heyeca
nımızı onlardan delil "Ti1rlckufU"· 
ndan alıyoruz. 

Melctep1iler, eğer lınn• meraklı 
iıeni•, bu Jıufların ınotörlerini i~
ı•tmeyi ve onları uçurmayı deneyı
nlz. 

Eğer edebiyatçı iseniz, ilhamını· 

·· ·· t 10 d 1 kt Toprak mahsulleri ofisi umum mu - d" 1 • amı'rl"ıgwine terfian vekaletinde bulu • cuma gunu saa a top anaca ır. rün idaresinde, 1 umum mü ur nnı 
hasebe şefi Hürrem Balkanla Ziraat l"k e • 

nan Tacettı·n Acar, Edirne kadastro vini, 1 umumi katip, seferber ı , ın 
D Y U M d bankası umum muhasebe memurların- ı 

fen amirligw ine terfian İstanbul fen me D. · · mum Ü Ül' murin, umum muhasebe, işletme, e" 
dan Perihan Noyan'ın evlenme mera- ·yat murlarlndan A rif Ekder, Manisa fen muavını vazım, kontrol istatistik ve netrı 
simi dün Ankara belediyesi nikah sa- k 1' 

amı'rlı"gwı"ne terfian İstanbul fen me - Dev.let d_ emiryoları um. um müdür teftiş heyeti müdürlükleri ile hu u 
tonunda icra edilmiştir. . ğ' İl'" 

murlarından Raşit Sami Yenisoy ta • muavınlerınden B. Muhsın Genez va- müşavirliği, fen heyeti reiılı ı ve . 
yin edilmiılerdir. zifeıinden iıtifa etmittir. Genç evlilere saadet dileriz • mir, Trabzon ıubeleri müdürlüklcrıll" 

zı bu kuşlardan alıp heyecanların 
en büyüğünü vatan havalarında ara
yınız. 

Ve nihayet, her mesleğe, her 
zümreye intisap edecek delikanlı
ların müşterek ülküsü vatan sınır
larını müdafaa değil midir? 

O halde havalarımızda ötmiyen, 
fakat bize kağıt üzerine yazılmı~ 
vazife neşideleri atan bu kuşlarda 
uçanlar, üçüncü vatan sınırının 

genç nöbetçi/eridirler. 
icabında onlardan nöbet teslim 

ı/mağa hazırlanınız/, T. 1. 

Yahudiler ve bir hikaye{ 

Almanya'dan çıkan, yahut çı
kanlan 900 yahudi, günlerce bir 
gemi içeriainde kıtadan kıtaya, ia
keleden iıkeleye dolaıtıktan ve 
hiç birinde kabul yüzü görmedik
ten aonra nihayet Belçika'ya 

yerleımek müsaadesini almıılar
dır. 

Bu hadise, hatınmıza bir hika
yeyi aetiriyor: 

Hani, köyde kadınm kocaıı, 

erkeiin de kar111 ölmüt ve bu iki 
f elekzede birisi bir koca bu-
lup varmak, biriıi de bir kadm 
bulup evlenmek makıadiyle, aı-

cak bir yaz aününde köyden çı
kıp kasabanın yolunu tutmuılar. 

Konuta konuıa, kan ter için
de, aaatlerce yüriimüıler. Niha· 
yet kaıabaya airerlerken erkek 
durup kadına: 

- Hanım, demiı, oldu olacak, 
aeni alayım bari! 

Bu teklif Üzerine kadm: 
- ilahi aia, diye cevap ver· 

mit, mademki beni iıtiyecektin, 
nediye bu aıcakta bu kadar yolu 
bana da, kendine de yürüttün? 

Zemane! 

lzmir'de bir köpek, kendi sa
hibini parçaladı. lstinye'de bir 
beygir çift aürerken çiftçi çocu
iuna çifte attı. 

Bunlan alelade hildiseler san
mayınız. Çünkü bahse mevzu o· 
lan iki hayvan da sadakati ile 
meıhurdur. 

insanların ahlakını bozan ze· 
mane beygirle köpeği de ifıat mı 
ediyor? 

Yabancı dil! 

Kamutay müzakereleri aıra
amda bir mebuıumuz, yabancı 

dili bilen memurlara derece far
kı verilmesinin aleyhinde bulu
nur gibi oldu. 

Biz bu fikirde değiliz. içine gir
diğimiz medeniyet dün}aaında 

den müteşekkildir. 

Avrupa'ya tahsile 
gidecek talebeler 
Memleket sanayiimizin muhtaç bd" 

lunduğu bilgili teknik elemanları ye-
tiştirmek üzere İktisat vekilcti tara; 
fından Avrupaya tahıile gönderilece 
talebenin 2. 5. 1939 da Ankara, İıtaıı• 
bul, Bursa ve İzmir yüksek sanat 0 -

kularında yapılan seçme müsabaka 
imtihanının sıra ile Abdullah Arkunt~ 
Nihat Organt, İhsan Ergün, Mehn11 

Güçkan, Kamil Yiğiter ve Celalettill 
Arkun kazanmışlardır. Bu altı ge:;: 
İstanbul'da Feshane fakbrikasın 
dört ay staj gördükten sonra Avrup•,: 
ya yünlü mensucat tahsiline gönder 
leceklerdir. 

hangi meılekten oluraak olalılllf 
yabancı bir dil bilmekle eli111i•• 
bir ilerleme, bir aydınlanın• va• 
sıtası almıt oluruz. 

Sonra bu nokta, mekteplerd~ 
okuyan ve aünün birinde devi~ 
tefkilatmda vazife almayı diit~~ 
nen çocuklarımız için bir teıv• 
olmaz mı? 
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Japonya ve demokrat 

devletler 
t'k Alnıan ve İtalyan emrivaki poli-
1 asuıı yakm ve orta şarıkta önle-

btek · · 1 " ıçın ngiltere ve Fransa, Sov-
,,etlerin . b' l' ğ' . . ~ 1 1§ ır ı ını temın etmege ça· 
~frrken, Japonya uzak şarkta ve 
k tbıokrat devletler menfaatlerine 
arşı taarruza geçmiştir. Bu sonun
~ leşebbüıün §Ümul ve ehemiyeti • 
~ '11laınak için uzak farkta Japon
'tt~ kartılattığı cepheleri göz Ö· 
llnde tutmak lazımdır: 
1 - E IA ç· . k d' . d J ve a ının en ısı var ır. 

'Potı t .. ·· b · 1 k ti . ecavuzu, u genıt mem e e-
bt n 11tiklalini ve mülki tamamlıhğı

tehdit etmektedir • 
2 -lk' . • ı . . 

l . ıncııı aovyet erın emnıyet-
etıd' 

t>e le ır. Japonya bir aralık .sovyetle-
t lilltfı tehditkar bir vaziyet almıt· 
~· k lllta Çinde girittiği teşebbüsün, 
t ~~ farktaki sovyet alakalarmm 
.~' 

1 
Yeıi için bir hazırlık olduğu 

~Y endi. Bununla beraber, bilhu. • 
ç kMançurya sınırlarında çıkan 
... ~ &fen hadisesinden sonra J a• 
tıOtıy t 
el' il nın sovyetlere kolay kolay 
~f'-geçirenıiyeceğini anladığı görül-

t"tedir. 

.,,: - Üçüncü bir cephe de demok
cli de\'letlerin dağınık menfaatleri· 
,:· 

1
8u.ntar da hakikatte iki kısma 

"t'l ır· 

f (il) 

0

İngiltere ve Fransa'nın men-
l&.tl . k 

ı.. erı. Bu iki devlet, uzak tar ta
"1 aı~ı __ 
d a~ıarının müdafaası noktasm-
t~~•kı bir tesanütle hareket etmek-

•rler. 

k i'» Aınerika'nın menfaat ve ala
.:. &.l't. l\ınerika, İngiltere ve Fran· 
b h kartı sempatik olmakla bera
)' er, hu iki Avrupa devletile itbirliği 
}l>ıtıllktan bugün için çekinmekte
'l.lr, 

011 .. 
1ıtıdi hu menfaat ve alakalar göz 

llnd • .. 
~ij .. e tutulunca ve Japon tecavu • 
ett~~ bütün bu menfaatleri tehdit 
'İl}~ hatırlanınca, Japon tehlike· 
\'i l 0 nlernek için alakadr adevletle
~tr•Iarmda bir cephe birliği yap
~illa.? lüzumu meydana çıkar. Çin 
So k, tanıamlılığını ve istiklalini, 
tr"Yet Rusya emniyetini, fngiltere, 
~ ~l:laa \'e Amerika da nüfuzlarını 
i ~ ilc.tıaadi menfaatlerini konımak 
~ll:l b• -• ...,. ıt\e•seler Japonya parmagmı 

'4'4., :y ' 

~ '1te.t bu cephe birliği kurula
Je,tl .!lır, Ve korulmaama mani o
d!J buYiik zorluklar vardır. Japon 
b" 11°\itikasmın en esash hedefi de 
0~1e b· h b' ı·-· · kuru1 •ttı ır cep e ır ıgının ma-

~i a. ltlani olmaktır. Bu .sebepledir 
te ~~Ponya Çin'e kartı taarruza 

Çlı .. • • d hd' ·-· hi .,ı -ve sovyetlen e te ıt ettıgı 

'rt •ttada demokrasileri ve bunlar 
lıl "'nda hilhaasa Amerika'yı koru
le~~. S:alı{lmıştı. Çin' de giri§tiği te· 
lı h· lls, Japonya'yı gittikçe tehlike· 
J, tr çıkmaz içine doğru götürdü. 
l'ıl l>ol'lya bu cıkmaz içinde iken, Av-

l>a.'d ki 1 . 1 ~ ~~ il a man ve ıta yan tecavu-
tı ' lngiltere'yi Sovyetlere yakınlaş
l~~ttır, Hatta İngiltere Sovyetler
t~ •tbitliği yapmıya te§ebbsü etmiş· 
t~ Qerçi bu, yakın şarkm emniye
ıı, &'aranti altına almak maksadı • 
>a ?tıatuftur. Fakat Japonya, korku
"111' iti Ya.km şarkın emniyetini ko
lt~ ~it İçin başlıyacak bir it birliği, 
ıı:· farkın emniyetini garanti altı· 
S..b~:~ak için bir itbirliğine çığır a· 
lit• 1 lt, Binaenaleyh böyle bir itbir-
1\\:tle mani olmak, Almanya'nın 
ıı0:faatine ne kadar uygunsa, J a
lı).> l'a'nın menfaatine de o derece 
~!tlndur. Almanya ve ltalya, 
ili ~ellerle işbirliği yapmasına ma • 
)ilto ltıak için İngiltere üzerine taz· 
ıı,b)~Panıazlar. Fakat Japonya ya
ti~~·ır. Bu düşünce ile olacaktır ki 
'ttteı:ı?e kadar İngiliz ve fransız 
l''ıı lllltlerine kartı muhteriz dav· 
~i 

1
.an Japonya, ansızın Tiensin'de· 
ıtı.r \>(i~ 1Yazlı mıntakaya karşı teca-

't'~ ~e~rniştir. Japonya'nı? ~u ~e· 
Q~i .. 2: •çın bahane olarak ılerı sur
~a.t ll &ebep ehemiyetsizdir. Ve dik
~,l'e l&yıktır ki bu sebeple, Çin'e 
bir t açılan harbin ıebebi arasında 
~itıı·ıell_zerlik vardır. Japonlar, bazı 
~tı8i

1 er-ın bir japonu katlederek Ti
iqdi l:l tnıntakasrna iltica ettiklerini 
bit~ ediyorlar. Bu, halledilmiyecek 
t,~ esefe değildir. Fakat bir japon 

eteai: 

tı-r~.Artık kılıç kınından çıkmıt· 
.. 1

1Yo.r. Ve şunları ilave ediyor; 
litıt bgı)iz memurları, çinliJeri tes
~aa,8~1t8~ler de bütün Çin meselesi 
ı'ı>o hır hal sureti bulunmadıkça, 
İ~lt·'tl kılıcınm kınına sokulmasına 

lll'l Yok n tur.,, 
•iııi:!\Unla beraber, Tiensin hadise
~ttıf "Uzak farkta İngiliz ve franıız 
Qoh llıı.llerinin umumi tasfiyesine 
tıc1 \l Yapılacak bir hareket batlan
lı-ııt :''• Yoksa, sovyetlerle bir anlat· 
ı,,ttı 'J>ılrnaaına ve yahut da bu an • 
tıj ot~nın Uzak ıarka teımiline ma· 
aıqlli"Uak için yapılmı, bir tazyik mi 
lı~ak henüz belli değildir. Fakat 

fllrk vaziyeti ile orta Avrupa 

ULUS 

DÜ ·NY ·A HA. SERLERİ · 

Tiyençin1de 

vaziyet çok 

abluka yüzünden B. Gafenko 
Ati na' da 

--
vahim şek i 1 aldı 

lngiliz askerleri 
harekele hazırlandı 

Atina, ıs a.a. - Romanya Hariciye 
Nazırı B. Gafenko ile Bayan Gafenko 
ve maiyetleri Romanya bandıralı Da· 
cia vapuru ile saat ı6 da Pire'ye var
mışlardır. 

B. Gafenko vapurda hariciye müs
teşarı B. Mavrudis ile Atina valisi B. 
Kotzias, başvekalet hususi kalem di· 
rektörü, hariciye protokol direktörü, 
Balkan antantı devletlerinin büyük ve 
orta elçileri ve Romanya elçiliği er· 
kanı tarafından selamlanmıştır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
tırmışlardır. 

Konferans aynı zamanda lngilte
re'nin teklif edebileceği her türlü 
mutavassıt tesviye tarzını reddetme -
ğe de karar vermiştir. 

Japon makamının hedefi mahalli 
müzakerelerle mahalli bir meselenin 
halli olmayıp İngilterenin bütün çin 
siyasetinin değişmesi ve Çin'deki ec
ıebi imtiyazlı mıntakaları meselesinin 
kati olarak halli olduğundan, Tokyo 
hükümeti şimdiye kadar alınan tedbir 
lerin kafi gelmediğine ve Tiençin 
mıntakasına karşı yeni tedbirlere te
vessül etmeğe karar vermiştir. 
Aynı haberde mevzii hal suretleri 

devresinin maziye karışmış ve bütün 
imtiyazlı ecnebi mıntakaları mesele -
sinin esaslı surette halli zamanının 

gelmiş olduğu netice olarak kayde -
dilmektedir. 

"Kılıç kınında~ çıkmıştı.r!,~ 
Bir japon gazetesı olan Hoşı Şım

bun, japonlar ruh haletini açığa vur
maktadır. Bu gazete, Tiyençin abloka 
sı münasebetiyle "kılıç, kınından çık
mıştır.,, demekte ve şunları ilave et
mektedir: 

İngiliz memurları, çinli canileri tes 
lim etseler de bütün Çin meselesi için 
esaslı bir hal sureti bulunmadıkça, 
japon kılıcının kınına sokulmasına 

imkan yoktur. 
Çin' in imarına ve kalkınmasını te -

mine mani olan bütün engellerin or
tadan kaldırılması lazımdır. 

M eaelenin halli çok güçle§ti 
Bu haberler etrafında tefsirlerde 

bulunan Taymis gazetesine göre, ja· 
ponların takındıkları son tavurdan 
ıı;a...,., ..... _ -- --- " - ..1_ r"f"' !--.:s!- -----1--:. .... : .... 
hallinin daha ziyade guçleştiği kana
ati vardır. Teferruata ait işlerde bel· 
ki bir uzlaşma zemini bulunabilirse 
de, ortada mevcut vaziyeti düzeltmek 
imkanı yoktur. Japonya'nın Çin'e yap 
tığı tecavüze İngiltere'nin yardım e
deceğini düşünmek ise büyük bir ma
nasızlık olduğu kadar, İngiltere'nin 
imtiyazlı mıntakalardaki haklarının 

tahdit kabul edeceğini sanmak da ay
nı derecede manasızlıktır. 

Japonya'ya kar§ı zecri 
tedbirler mi? 

Havas ajansına Tokyo'dan bildiri -
diğine göre, Çin'deki vaziyet hakkın
da Tokyo'nun iyi maliımat alan mah
filinde beyan olunduğuna göre, Çin· 
japon ihtilafının bidayetindenberi İn
giltere tarafından Japonya aleyhinde 
alınan tedbirler tamamiyle boşa çık
mıştır. Ve vaziyetin daha ziyade va -
himleşmesinden Japonya'dan ziyade 
İngitere müteessir olacaktır. 
Diğer taraftan Domei ajansı, İngil

tere'nin Japonyaya karşı ekonomik 
zecri tedbirler tatbik edeceği yolun
daki haberi bir blöf olarak telakki et
mekte, böyle bir kararın ingiliz - ja· 
pon ticaret anlaşmasını muhil oldu
ğunu ve Tokyo hükümetinin yeni va· 
ziyeti karşılamak üzere müessir ted -
birler almakta kusur etmiyeceğini 
bildirmektedir. 

Şanghay'da japonlar kasten 
grev çıkarttırmıılar 

Londra, 15 a.a. - Avam kamarasın
da muhafazakarlardan B. Moreing, 
japonların, Şanghay'daki beynelmilel 
imtiyazlı mıntakada ingiliz iplikha
nelerini japon askerlerine işgal e~tir
mek için bu iplikhanelerde kesten 
grev çıkarmakla ittiham etmiştir. 

B. Moreing, istikbalde bu gibi ha
diselerin tekerrür etmemesi için mıık
tazi tedbirlerin alınmasını istemiştir. 

B. Butler, B. Moreing'in beyanatı
nın hakikate muvafık olduğunu söyle 
miş ve icabeden tedbirlerin alınmış 
olduğunu ilave etmiştir. 

Mumaileyh, zikri geçen iplikhane· 
!erdeki tahriklerin japonların kuveti 
ile yapılmış olduğunu ve Şanghay ve 
Tokyo'daki japon makamatı nezdin
de icabeden teşebbüslerin yapılmış 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Kulangm ablokasını yaran . 
gemiler 

Amoy, 15 a .a. - Domel ajansı teb-

ve yakın ıark vaziyeti arasında pek 
yakın münasebet olduğu da aıikar
dır. Bu itibarladır ki Japonya'nın 
Tienıin'de baıladığı hareketin inki
ıafını dikkatle takip etmek lazım
dır. 

f_, ;j. ESMER 

liğ ediyor: Arnoy enternasyonal mın
takasının bulunduğu Kulangsu adası 
etrafındaki japon ablokasını bazı in -
giliz gemileri geçmeğe muvaffak ol
duğundan, japon deniz makaml~rı bu 
ablokayı daha ziyade şiddetlendırmek 
üzere icabeden tedbirleri almıştır. 

Tokyo'daki ingiliz elçiıi 
teşebbüste bulundu 

Londra, ıs a.a. - f,;emberleyn bu
gün öğleden sonra Avam Kamarasın
da Tiençin vaziyeti hakkında beya -
natta bulunarak ezcümle demiştir ki: 
"- Tokyo'daki İngiliz büyük elçi

si Sir Robert Craizie, Japonya harici
ye nazırı Arita nezdinde teşebbüste 
bulunarak Tiençin'deki selahiyetli ja 
pon memuru tarafından yapılan ve 
meselenin mesul çinlilerin japon ma
kamlarına teslimi suretiyle halledile· 
miyeceğini ve ablokanın içindeki in· 
giliz makamlarının çok daha geniş bir 
teşriki mesaisini istihsale matuf bu
lunduğunu bildiren beyanatın tazam
mun edebileceği vehamete nazırın 

dikkatini çekmiştir. 
''Vaziyet vahimdir,, 

Böyle bir talep, memleketimizden 
daha az aHikadar olmıyan diğer bü
yük devletler için de mühim siyası 
meseleler ortaya koyacaktır ve Fran
sa ve Amerika hükümetleri sıkı tema
sı muhafaza edilmektedir. Bir taraf
tan da İngiltere hükümeti bir tahkik 
komisyonu teşkili hakkındaki tekli -
fin Japonya tarafından reddedilmesi 
ve ablokanın üzerine Midis olan vazi
yeti tetkik etmektedir. 

Başvekil, bir mebusa cevap vererek 
şunları ilave etmiştir: 

"-Vaziyet vahimdir. ittihazını ka
rarlaştıracağımız hattı hareketin ne 
UlG\,.C'I~ hu, , ~......,d,;. o Ö}' 11 y •"'-4l'T'\. 

Amerika'nın vaziyeti 
Vaşington, 15 a.a. - Hull gazete

cilere beyanatında alakadar hükümet
lerin Tiençin vaziyeti hakkında ge
rek Çin'deki mümessilleri ve gerek 
Faris, Londra ve Vaşington'daki mü
messilleri vasıtasiyle teması muhafa
za etmekte olduklarını bildirmiştir. 
Şanghay'da bir askeri konferans 

toplandı 
Hongkonk, 15 a.a. - Çekia ajansı 

bildiriyor: Şanghaydan verilen malQ
mata göre japon genel kurmay reisi 
Prens Kanin Şanghay'a gelerek aske-
ri bir konferans toplamıştır. Bu kon
feransın aşağıdaki kararları v#fdiği 
bildiriyor: 

Hüküme~bu ~kşa~ Ba~ ve. Bayan 
Gafenko'nun şereflerıne bır dıne ve -
recek ve dineyi bir suvare takip ede
cektir. 

Yarın B. Gafenko meçhul asker 
mezarına bir çelenk koyacak ve saat 
12,30 da kıral tarafından kabul edile
rek öğle yemeğine alıkonulacaktır. 

Bütün matbuat dost ve müttefik 
milletin hariciye nazırına hararetli 
"hoş geldiniz,, demekte, Yunan - Ro· 
men dostluğunun eski tarihlere da
yandığını ve Balkan antantının ehe -
miyeti ile antantın Balkanlarda ve 
hatta Avrupa'da barışı temin uğrun -
daki faliyetini tebarüz ettirmektedir. _, 
B. Şüşnig sıkı bir polis 

nezareti altında 
Berlin, ıs a.a. - Eski Avusturya 

başvekili Şuşnigin firar etmiş olduğu 
na dair ecnebi memleketlerde deve
ran eden şayialara rağmen Viyana 
Gestapo'sunun merkezi olan Metro
pol otelinde bulunmaktadır. Refikası
nın her hafta muntazaman kendisini 
ziyaret etmesine müsaade edilmekte· 
dir. 

1 - Japon kuvetleri artık Çin or
dusunun muharebe kudretini azımaı
yamaz, 

2 - Çin çetelerinin ve hatta mun
tazam kıtaatının mütemadiyen japon 
hatları içine nüfuzları sebebiyle, ja -
pon kıtalarının çevrilmek tehlikesine 
maruz kalmamak için çok derinlere 
sokulmaıno.k ~artiyle - Çin ilt isak hat
larını bir an evel işgal etmeleri icap 
eder. 
. 3 - Japonya Çin harbinin idamcsi 

için icabeden asker mevcudunu yetiş
tiremiyeceği için Mançuri ve Formuz 
dan yeni efradın silah altına alınma
sı zaruridir. 

4 - Askeri inzibatın takviyesi icap 
eder. 

Bir Çin bombardımanı 
Çunking, ıs a.a. - Çekia ajansı bil

diriyor: Çin ağır topları bu sabah 
Sien - Kiang şehrini bombardıman et
miş, düşman ordusunun kısmı küllisi 
ile Tiençin - Mene doğru çekilmiş -
tir. Müteakiben şehir tamamen çinli
ler tarafından işgal edilmiştir. 

Macar parlamentosunun açılış celsesinde 

Amiral Horti Macar 
sivasetini anlattı -Budape§te, 15 a.a. - Naip Horthy, dün parlamentoyu açış nut

kunda Rutenye mıntakalarının ana vatana tekrar iltihakından 
dolay/ memnuniyetini beyan etmiş, parlamentonun ba§lıca vazi -
felerinden birinin bu mıntakalara geniş muhtariyet vermek oldu
ğunu aöylemiı ve parlamentonun macarlarla diğer dilleri konu · 
şan vatandaşlar arasrnda anlayış ve dostluğu ilerleteceği kanaati
ni izhar eylemiştir. 

Horthy, Macaristan'ın ana siyase - ı milletler cemiyetinin de.b~ hali .?il-
tini şöyle izah etmiştir: ze]tecek yerde devam ettırıp bu yuz -

Dahilde birlik, hariçte istiklal, da - den kendisine beslenen itimadı kay-
hilde ve hariçte sulh. bettiğini söylemiş, silahlanmanın ye

Müteakiben ordunun kuvvetlendi -
dlmesi ve bütün milli kaynakları

nın milli müdafaanın emrine verilme
si lüzumunu kaydeden Horthy, Ma· 
caristan'ın yeni dostluklar aramak ve 
eski dostluklara sadık kalmak pren -
sipine sadık kalmak kararını bir kere 
daha teyit ettikten sonra, Almanya ve 
İtalya'nın yardımlarını şüY.ranla an -
ınış ve Macaristan'ın bu iki büyük 
devletle birlikte yürümek istediğini 
söylemiştir. 

Polonya ile olan samimi dostluğu 
kaydeden amiral, Macaristan'ın Yu -
goslavya'da olup bitenleri dikkatle 
takip ettiğini söylemiş, Macaristan' -
ın iyi niyetle bütün devletlere elini 
uzattığını ve bu suretle de umumi 
sulh eseri için çalıştığını ilhe etmiş
tir. 

Amiral Avrupa'nın bugünkü ger· 
gin vaziyetine, cebren kabul ettirilen 
sulh muahedelerinin sebep olduğunu, 

niden hümmalı bir tarzda başladığını 
kaydettikten sonra sözlerini şöyle bi· 
tirmiştir: 

"- Hiç bir mesele yoktur ki sulh 
yolu ile aşağı yukarı halledilmesin. 
Ancak bunun için toplanmak lazım

dır ve hüsnüniyetle ihtilaf tohumları

nı taşıyan bütün meseleleri rahatça 
görüşmek kabildir. Yalnız alakadar i

ki devlet arasında müzakereler müş
külatla neticelenebilir. Çünkü en adi· 
tane tavizleri bile efkarıumumiyeye 
kabul ettirmek hazan çok zor olur. 
Halbuki büyük devletler kendi arala
rındaki ihtilafları hallederlerse diğer 
devletler arasında adilaneyeni bir va
ziyet ihdas edebilirler. Bu devletler 
a]akadarlarla istişarelerde bulunurlar 
vehatta icap ederse makul bir tarzı
halli cebren kabul ettirebilirler.,, 

Mebusan meclisi bu sabah riyasete 
eski reis Darani'yi 287 mevcudun 178 
reyi ile tekrar intihap etmiştir. 
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c DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Gafenko'yu uğurlarken 
Nadir Nadi, bugunkü başmakalesinde 

Romanya hariciye nazırının Türkiyeyi zi
yareti, en müşkülpesentleri bile tatmin 
edecek kadar açık ve samimi bir hava 
içinde cereyan ettiğini söyliyerek, Ga -
fenko'nun yalnız resmi makamlara in
hisar ettirmeyip, gazetelere beyanat 
vermek, Radyoda konuşma yapmak su
retiyle türk halkına da ulaştırdığı temas
larının verdiği intibaı kaydediyor ve 
balkan antantının iki mühim uzvu olan 
Türkiye ile Romanya arasındaki dost -
!uğun antant fikrinin temellerinden biri 
olmak itibariyle esaslı ve canlı olduğunu 
izah ettikten sonra dost memleket ha • 
riciye nazırının hadiseleri iyi gören bir 
devlet adamı aıfatiyle, balkan antantı 
mefhumu muvakkat bir siyaset teşek -
külü değil, fakat haklarımız arasındaki, 
iktisadi ve kültürel münasebetlerden 
doğan zaruri bir netice olarak telakki 
ettiğini ilave ile milletler arasında sulh, 
emniyet ve işbirliği istiyen balkan an -
tantının yalnız sevgi ve hürmete 13.yik 
olduğunu, ona diışmanhk, sulha hatta in
sanlığa düşmanlık, sayılacağını söylü -
yor. 

TAN 
Türk - Fransız müzakereleri 
neticeleniyor 

M. Zekeriya Sertel, bugünkü baş1?1aka
lesinde Hatay meselesinden dolayı fran
sızlarl; aramızda mevcut ihtilaf\arr ve 
bu ihtilafların geçirdiği aafahati anlat -
tıktan sonra, fransızların türk - fransız 
dostluğunun lüzum ve ehemiyetini bi -
zim kadar takdir ederek türk - İngiliz an
laşmasına kayıtsız ve şartsız iştirak et -
tiklerini, müzakerelerin kısmen uzama -
sına sebep, Suriye hududunda bizi ra -
hatsız eden bazı had i~elerin temizlen -
mesi zarureti olduğunu ve bugün artık 
bu husustaki müzakerelerin tamamen 
bittiğini izah ettikten sonra, bu anlaş -
manın, Hatayın bir türk vilayeti haline 
gelerek misakı milli hudutlarınrn tama -
men teessüsü ve dilnya sulhu ve bilhas • 
sa balkanlar üzerinde yapacağı mühim 
tesir itibariyle iki hayırlı netice doğu -
racağmı kaydediyor ve bu muvaffaki -
yetten dolayı Milli Şefe ve hükümetc de
rin rr..innet ve şükran hislerini söyler -
ken bütün türk milletine tercüman ol -
duğuna emin bulunduğunu ilave ediyor. 

Evrak müfettiılerine 
ihtiyaç var 

M. Turhan Tan, "Penceremden,. ıü • 
tununda kırtasiyeci ruhu taııyan me • 
murları bahis mevz11 ediyor ve maliye ve 
nüfus kalemleri gibi halkla teması zi • 
yade olan yerlere birer evrak müfetti-

, ~ şi tayin edilmesini, bu müfettiılerin ta
tilden ıonn odaları dolaıarak mapalarr 
araştırmak suretiyle, eecikmiı evrak var 
sa meydana çıkarmalarını ve bu suçu iş
liyen memurları mahkemeye ıevketme • 

• lerini teklif ediyor, teklifinin mizahi gj. 
. bi görünüyorsa da ciddi olduğunu aöy -
lüyor ve diyor ki: "Çünkü itlerini geçik
tirdiğinden dolayı ,ikbet edenler o ka
dar çokki bu vaziyette l~tife hatıra bile 
gelmez.,, 

Zaman ilerlemenin duvarı 
olmamalıdır 

Sabiha Zekeriya Sertel, yeni barem 
kanununda memurların terfihi için muay. 
yen bir zaman faıılisı kabul edildiğini 
söyliyerek, maaşların yükselmeıi için bu 
esasın kabul edilemiyeceğini, fakat ter
fiin yalnız maaş ylikşelmeti demek olma 
dığını, kabiliyetli bir memurun iıe da -
ha yüksek mevkilere varmak için zaman
la mukayyed olmaması lazım geldiğini 
icap ederse, maa~ını yükıeltmeden da • 
ha yüksek bir mevkiye geçmeıi imUnı 
verilmesi lüzumunu ileri ıürüyor. . 

YENi SABAH 
Milli bir bayram 

Hüseyin Cahit Yalcın, bu başmakale -
sinde, Hatayın nihayet anavatanı ka -
vuşmasını, memlekette bir milli bayram 
saadeti uyandıran bir hadise ve cümhuri
yet rejiminin Türkiyeye temin ettiği par
l~ bir muvaffakiyet diye tavsif ettikten 
sonra, "işte asıl kansız elde edilen bir 
zafer,. diyor ve memleket mukadderatı • 
nı idare eden yüksek şeflerin bu iftihara 
değer neticeden dolayı tebrik ve teşek • 
kürlerehak kazandıklarını ilaveden son
ra, Atatürk'ün hatırasını taziz c<liyor ve 
Hatayın Türkiyeye avdeti, fransızların 
siyasi bir paıarlık neticesinde başka bir 
memlekete ait olan toprakları bize sat • 
malan değil, Türkiye Hatay için anava
tan olduğundan ileri geldiğini izahla 
"Biz toprağı benimsersek o toprak an • 
cak türk vatanından şimdiye kadar ayn 
kalmış bir parça olabilir. Komşularımı
zın hiç birinin milli arazisi üzerinde gö. 
züroüz yoktur . ., diyerek bu iltihakın Su
riye ile aramızda bir yakınlaşma ve uz
laşma hareketi olduğunu, yakın şark sulh 
ve sükununun ve Türkiye ile garp de • 
mokrasileri arasındaki dostane münase -
betlerin temelleri bir kat daha sağlam -
laşuğını ilave ediyor . 

4 müsavi 1 ve 1 müsavi 4 
(Her sabah) sütunu muharriri dost ro

men hariciye nazırının memleketimiz -
den ayrılırken gazetecilere balkan itila
fı hakkında söyledifi sözler münasebe -
tiyle, balkan antantının :zindeliğini te -
barüz ettiriyor ve dört devletin salahi
yettar ağızları şu cilmleyi tekrar edebi
leceklerini yazıyor: "Birimizin menfaa
ti, dördümüzün menfaati, birimizin der
di, dördümüzün derdidir.,, 

Uzu·n süren bir anlaıma 
müzakeresi 

VAKİT 

Asım Us, bu başmakalede İngiliz - &ov
yet müzakerelerini ele alıyor ve bu mü· 
zakercleri güçleştiren lmilleri ve mü
zakere safahatini anlattıktan sonra ge· 
rek İngilterenin, gerek Rusyanm karşı
lıklı feragat ve fedaklrlıklarla anlaşmı
ya varmalarını gene kendi menfaatleri 
icabı olduğunu söylüyor. 

a.a. Matbuat ServıSJ 

Hatay ana vatan içinde 
\ 

"Görüp düşündükçe" sütunu muharri
ri, Hakkı Süha gezgin,Hatayın ana vata
na geçmesi kabul edildiğ i tabirini bir ce
mile gibi kullandıgını, çünkü bir topra
ğın ve toprak üstünde yaşıyan insanların 
tarih, kan, inanış, medeniyet, dil ile bağ
lı bulundukları anavatana iltihakları 
"kabul"ün cok üstünde bir hak olduğu -
nu söyledikten sonra, Türkiyenin cesur 
ve ağır baslı siyasetini tebarüz ettirerek 
"bugün o şuurlu siyasetin zaferini alkış
lıyoruz,, diyor . 

SON TELGRAF 
Almanya'nın tehdidi 

Ethem İ zzet Benice, bu unvanlı baş
makalesinde, Romanya hariciye nazırı -
nın Ankara seyahati münasebetiyle dün 
neşredilmiş olan tebliğin çok canlı bir 
eser olduğunu yazdıktan ve İngiltere ile 
Sovyet Rusya anlaşması tahakkuk etti~i 
takdirde Romanya bilvasıta sovyetler ta
rafından garanti edilmiş olacağından 
Almanyanın Romanyayı muhtemel bir 
düşman addetmek mecburiyetinde ka -
laca~ına dair Berlinden gelen haberleri 
kaydettikten sonra şöyle demektedir : • 
"Ankara tebliğinin neşredild i ği bir gün
de ajansın Romanya için Almanyanın 
yaptığı tazyik ve tehdidi haber verme -
si şayanı dikkattir.,. 

HABER 
Bütün Türkiye §ehirlerinden 
bir ricamız · 

M. Dalkıhc, bu başlıklı yazısında şöy· 
le diyor : "Bizim Türkiyenin bütün şe -
birlerinden dilediğimiz şudur : belediye 
re islerinizi mutlak bir fırsat yaratarak 
Avrupa şehirlerinde bir görgü seyahati
ne gönderiniz. Vatanr yeni baştan ya -
ratmak aşkı duymak iı;in, bırakın, bir 
defa bu güzel vatanlarda ağhyarak do
laşsınlar.,, 

AKjAM 
Beynelmilel sergilere lüzum 
var mı? 

"İktisadi meseleler,. sütununda, HU • 
seyin Avni İstanbulda 1940 senesinde a· 
çılması mutasavver beynelmilel sergiyi 
bahis mevzuu ederek bizim beynelmilel 
sergilerden ziyade kendi kendimizi tak
dir için açrlacak ısercilere ihtiyacımız 
oldu(unu söylüyor ve "İzmir fuvan ka
fi., diyor. 

Adresine verilemiyen 
mühim bir telgraf 

Bir okuyucusunun Edirneye çektiği 
mühim bir telgrafın, telgrafhanenin me. 
ı;ai saati 22 de bittiğinden dolayı aahi -
bine verilmemesin.den şikayetini muhtevi 
mektubunu neşrediyor ve okuyucu saat 
beşte Karaağaı;tan gec;en trendeki yol -
cusuna verilecek olan bu telgrafın veril
memesi dolayısiyle "Bir telgrafnamenin 
gecesi var mıdır? hem böyle mühim bir 
merkezin? vatandaş hakkımu nuede 
kalıyor?., diyor ve telgrafhanelere mah
sus bütçenin büyütülmesi ve bu feci 
vaziyetin önüne rec;ilmesi lüzumunu ile
ri sürüyor.,, 

SON POSTA 

Zekanın, sayin, şuurun 
kıymeti 

Muhittin Birgen (Her gün) sütunun
da, barem kanununu, yüksek maaşlara 
göz dikenlerin ortaya çıkardıkları dedi
kodulardan mütevellit bir reaksiyon o -
larak tavsif ettikten sonra, bu reaksiyo
na sebebiyet veren az kontrollü ve çok 
itimatlı çalışma sistemini izah ediyor, 
bununla beraber, tayin edilen hedefe 
doğru çok büyük adımlar atıldığına kani 
bulunduğunu kaydettikten sonra, a.ksi -
yonda ifratın re~ksiyonda ifratı tevlid, 
ettiğini, yeni barem layihası~da zeka -
ya, çahşmıya, şuura, mesuliyetini m;.:d
rik insani duygusuna bir paralık dahi 
kıymet verilmediğini, alelade bir kayıt 
memuru ile büyük iktisadi işleri idare 
decek bir unsurun ilerleme şartlan için
de bulunacaklarına işaretle. "Bunun 
imkanı yoktur. Cemiyet hayatının za -
ruri kanunlarına muhalif olan hiç bir ni· 
zam yaşıyamaz.,, diyor. 

1Alina ve Belgrad 
el~iliklerimiz de 

büyük el~ilik oluyor 
Anadolu ajansının haber aldığına 

göre, Cümhuriyet hükürnetleri balkan 
misaki müttefikleri olan devletler naz 
dindeki elçiliklerini büyük elçiliğe 
yükseltmeğe karar vermiş ve kefiyeti 
Atina, Bükreş ve Belgrat hükürnetle
rine resmen bildirmiştir. 

Müttefik hükümetJerden ahiren bü
yük elçiliğe tahvil edilmiş olan Ro -
manya'nın Ankara elçiliğine zamime
ten Yunanistan ve Yugoslavya elçilik
lerine de büyük elçiliğe yükseltmeleri 
mukarrerdir. 

Mesut bir evlenme 
Çoruh mebusu bay Atıf Tüzün kı -

zı bayan Nermiye Tüzün ile Sivas hu
kuk hakimi bay Hilmi Özkazanç'ın oğ..' 
lu genç hukukçularımızdan bay Nec -
mettin Özkazanç'ın nikah töreni dün 
Ankara Belediye salonunda seçkin da 
vetliler huzurunda yapılmıştır. 

1 Genç evlilere saadetler dileriz. 
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Üç Baltık devletinin 
tecavüze karşı 

korunması meselesi 

lzvestia, bu iş etrafında yapılan 

muhtelif tefsirlere cevap veriyor 

Yabancı memleketler mat 
buatı, Molotof'un yük • 

ıek sovyet önundeki nutkunu 
ve hassatan bu nutkun Eston
ya, Letonya ve Finlandiya'nın 
bitarafhklarını müdafaa ede • 
medikleri takdirde bu dev -
Jetlere İngiltere, Fransa ve 
Sovyetler Birliği tarafından 
tecavuze karşı yapılması la -
zrm gelenyardımı bahis mev • 
zuu eden kısmını tefsirde de • 
vam etmektedir. 
Yabancı matbuatın bazı mü

messıllerı. bidayette Baltık 
devletleq meselesini, bir ta -
kım me~hul hedefler için orta
ya atılmış muhayyel bir mese
le glbı telakki ediyorlardı. Ma 
mafi bugun bunlar uç Baltık 
devletinın bitaraflığının ida • 
mesi meselesinin Sovyetler 
Birliğinin emniyeti bakımın -
dan hayati ınenfaati haiz oldu
ğunu kabule mecbur kal~~şlar
dır Bir kısım matbuat mumes
sı!İeri de, üç Baltık devleti me
ıeleııinin sovyetleri alakadar 
ettiğini fakat Fransa ve İn • 
giltere için bugünluk hiç bir e
hemiyeti haiz bir iş teşkil et -
mediğ~i söyluyordu. Bugün 
bunlar da, bu duşüncelerinin 
yanlıt olduğunu kabule mecbur 
\ralmışlardır. Filhakika miına -
kıı~lar neticesinde &ahit ?l. • 
muştur ki üç Baltık devletının 
bıtaraflığının idamesinde Fran 
n, ve lngilterenin alakası Sov· 
) etler Birliğininkinden daha 
az değildir. 

J ngiliz muhafazakarla • 
rından Churchill gibi 

devlet adamları dahi, bu me • 
selenin Fransa ve İngiltere i -
cin birinci derecede ehemiyet
iı vaziyetini kabule kendileri -
ni mecbur görmiışlerdir. Le -
tonya, Estonya ve Finlandiya
ya garanti verilmesine taraftar 
olduğunu söyliyen Churchill 
diyor ki: "Şurası muhakkak -
tır ki bu devletler almanlar ta
rafından işgal edilir ve yahut 
faşist propagandaları ve en -
trikalarla dahilden düşerlerse, 
biıtun Avrupa bir harbe gid" -
cektir- Bunların istikliller v • 
yahut toprak butünlükleri 1 • 
man faşistleri tarafından tc • 
dit edilirse, Polonya dövüş • 
ye mecbur kalacaktır, İngil e -
re ve Franu döviışmiye m c • 
bur kalacaktır, Sovyetler Ilır· 
liği dövliımiye mecbur ka a • 
caktır.,. 

Ve timdi Molotorun üç F. 
tık devletine yardım edilır 
hakkındaki malQm tezinin d 
ruluğunu prensip itibariyle k 
bul etmekle beraber, yaba 
matbuatın büyük bir kısmı l 
dan bu devletlerin bitaraflı 
larının ilç taraflı garanti al ı 
na alınması pratik netice 
istihraca kadar gitmemekte 
dir. 

B ir kısım gazeteler, b 
le bir carantinin Est 

ya Letonya ve Finlandiyaı 
m~nfaatlerine uygun olmadı 
nı, bunların hariçten gelce 
yardıma ihtiyaçları bulunm 
dıl(ını ve bu milletle~in ke 
istiklillerini her türlu tecav 
ze karıı bizzat ko~!11aya mu 
tedir olduklarını soylemekt 
dir. 

Bu bahiste fazla bir şey sı 
temek istemiyoruz, fakat 
muhakak ki doğru değildir. 
dusu ve nıifusu bu üç Bal 
devletinin orduları ve nüfu 
ları mecmuundan iki defa bi 
yi.ık olan Çekoslovakya g 
bir devlet dahi, yalnız başı 
kalınca, kendisini tecavüze k 
eı mildafaa edemediği bir za 
manda, bu üç kucıik Bal k 
devletinin, Çekoslovakyad n 
daha fazlasını yapmıya muk 
ted r bul•ınduğuna ve difer d v 
letl•Pin yardımına ihtiyaç! 

olmadığına nasıi ve hangi se -
beplerle inanılabilinir ? Uç 
Baltık devleti milletlerinin, 
kendi istiklallerinin sulhper • 
ver buyük devletlerin garanti· 
si altına alınmasını görmekte 
de~in menfaatleri bulunduğu 
muhakkaktır. 

Bazı baska gazeteler ise, 
bu üç Baltık devletinin 

büyük devletler tarafından 
verilecek garantiyi kabul et -
melerinin kendi istiklal ve ha
kimiyetlerinin nihayete erme
si manasını tazammun edece • 
ğini söylüyorlar. Bu, muhak • 
kak ki manasız bir seydir. Bü
tün sulhperver memleketler, 
tecaviıze kartı biribirlerinden 
yardım aramaktadır. Fransa, 
Polonya ve Tiırkiye, İngilte • 
reye yardımı caranti etmişler
dir. Diğer taraftan İngiltere 
de, bu memleketlere yardımı 
garanti etmiştir. Bitaraflıeı 
Fransa ve lngilterenin garan· 
tisi altında bulunan Belçika -
dan ve istiklilleri İngiltere ta· 
rafından garanti edilen Ro -
manva ve Yunanistandan bahis 
bile etmiyoruz. Acaba, hariçte 
garanti alan yukarıda isimleri 
yazılı memleketler, bu garan • 
tileri almakla hlikimiyet ve iı
tiklillerinl mi kaybetmişler -
dir ? 

Nihayet bazı İngiliz. fran~ız: 
gazeteleri, üç Baltık devletı -
nin resmi mıimessi11erinin sulh 
perver devletler tarafında'!' ya 
prlacak yardımı k~bulde.n ım • 
tina ettiklerini. boyle bır yar
dımı istemediklerini ve bitta -
bi bu memleketlere bu yardı • 
mm zorla kabul cttirilemiyece
ğini ileri sürüyorlar. 

Ma!Um olduğu üzere, Es. 
tonya hariciye nazırı 

Selter ile Finlandiya hariciye 
nazın Erkko'nun düşunceleri 
de budur. Bizim düşüncemize 
göre bu, ya bir süitefehhiım • 
dür ve yahut da bazı siyaset a
damlarının sulhperver memle-
kctlerden mürekkep bir mlida
faa cephesinin vücuda getiril -
mesine mani olmak bahsinde -
ki guç gizlenen arzularının bir 
ifadesidir. Yukarıda da söyle -
diğimiz gibi Estonya, Letonya 
ve Finlandiya milletleri, mü • 
tecaviz tarafından yapılacak 
doğrudan doğruya veya bilva
sıta bir hücum takdirinde sulh· 
perver devletlerin kendilerine 
yardıma gelmediklerinde de -
rin surtte allikadardır. Bu o 
derece açık bir hakikattir ki 
bunu ayrıca isbata kalkmak 
güç oluyor. O halde, BB. Sel
ter ve Erkko'nun sulhperver 
devletlerin yardımını kabulden 
imtinalarını nasıl izah edebi • 
liriz! Denilebilir ki bu siyaset 
adamlan tecaviız tehdidini la -
zım olduğu derecede buıün 
takdir edememektedir. 

filhakika aynı tarzda bir 
vakaya son zamanlarda 

Romanya ve Polonya.da da te -
saduf edildi. Bu memleketle • 
rin bazı mümessilleri, nete -
kim bu memleketlere Sovyet • 
ler Birliği tarafından garmti 
verilmesine ve hatta haber al • 
dığımıza göre, İngiltere, Fran 
sa ve Sovyetler Birliği arasın
~a kar,ılıklı bir yardım paktı 
ımzalanmasına muhalif bulu · 
nuyorlardı. Fakat bilahare or
taya çıkan •eralt bu mahalefet 
lerı kaldınnıştır Aynı şeyin 
çok yakın pi_r ist~kbalde üç Bal 
tık devlctının bazı mümessil • 
[eri hakkında da varid olabile. 
ceği imkan dahilindedir. Zira 
tccavıiz tehdidi gittikçe dah~ 
ziyade sarahat kesbetmekte • 
dir. Bu bahist~ A~~rika Bir • 
]eşik devletten re111 Ruzvelt'. 
in mesajından çok istifade edi
lecek dersler çıkarılabilir. Bu 

sebepten, sulhperver memle -
ketler tarafından tecavüze kar
şı yardım edilmesini istiyen üç 
Baltık devletinin ili menfaat

leri, gittikçe daha kuvetli ola
rak kendilerini hisset.tirebile -
cektir. 

Finlandiya ve Eı;tonyanın 
yukarıda ismi ıeçen si

yaset adamlarının hattı ha • 
reketlerinin diğer bir tarzda 
tefsir edilmesi de mümkündür. 
Burada, belki de tecavüze kar
şı geniş bir müdafaa cephesi -
nin kurulmasına mini olmak 
istiyenlerin doğrudan doğru • 
ya ilhamile, hariçten gelen ba -
zı tesirlerle karşı karşıya bu • 
lunduğumuz tamamiyle imkin 
dahilindedir. Bugünden, bu -
nun hakiki ilhamcılannın kim
ler olduğunu, tecavüze karşı 
kurulacak cepheyi bozmakta 
alakadar mütecaviz devletler 
mi, yoksa tecavüzü bazı mın
takalarda tahdit etmek fakat 
bazı mıntakalarda ortaya çık • 
masına mani olmak istemiyen 
demokrat devletlerdeki bazı 
mürteci muhitler mi, kestir -
mek güçtür. Fakat şurası ıaya
nı kayıttır ki Hanri de quar • 
illis gibi o derece sağ~•. bir 
fransrz burjuva ıaz~tecııı d~
hi bu ikinci ihtimalın daha zı
yade hakikate muvafık oldu • 
ğunu sciyJüyor. Bütun bunlar • 
dan anlaıııldrğı üzere Üç Bal • 
tık devletinin tecavüze karşı 
himayesi hakkındaki Molotof 
tezine karşı yapılan bu son 
karşılığın dahi, öteki karşılık
lar gibi, sulhperver memleket • 
terin, t~cavüz aleyhtarı cep • 
helerının menfaati bakımından 
esası yoktur, 
. yukarıdaki dlişüncelerden 
ıstıhraç edilecek son netice şu
dur: Uç Baltık devletinin te -
cavüze karşı himayeleri mese
lesinde Sovyetler Birliğinin 
almış olduğu hattı hareket, Uç 
Baltık devletinin menfaatleri 
de dahil olduğu halde bütün 
sulhsever memleketlerin men· 
faatlcrine tamamiyle tetabuk 
eden yegane doğru hattı hare-
kettir. · 

Yeni Stil 
Alman propaganda bakanı 

Dr. Gobbels0in yukardd:i baş -
lılc altında Fölkişer Beobabter 
gazetesinde neşrettiği maka -
leden : 

Demokrasiler kendile -
rinde eseri bile olmıyan ş ... 
yin, yani politik stil ve kül 
tilrel zevkin bizde olmadı
ğını iddia et'ltyoTlar. Hal • 
buki, bizler, onlarda olmı • 
yan şeye malikiz. Mesela 
onlar kültürden bahsedi -
yorlar ve bizlere, &erek kül 
türel başarıları, gerek kül
türel mesuliyeti hiç bir su
retle layik görmüyorlar. 
Fakat, bugün bilhassa oto
riter olarak idare edilen 
devletlerin, Avrupanın en 
eski kültür milletlerini tem 
sil etmeleri bir tesadüf e
seri değildir. Mesela, Ame
rika keşfedildiği zaman, 
bu milletlerin arkalarında 
bir çok asırlık tarihleri var 
dı. Paris ile Londra, ufak 
tefek memleketlerin, birer 
chemiyetsiz ve küçük hü -
kümet merkezleri rolünü 
oynarken, bu milletler bi • 
rer muazzam ve muhteşem 
siyasi varlık ediler. 

Bugün övünüp duran de
mokrasilerin, ne devlet ve 
ne de milet olarak adları -
nın geçmesine ihtimal ol -
mıyan bir devirde, İtalya 
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Alman göziyle 

Hayat sahası 
Hayat sahası nedir? Besbelli ki, iransız barvekili

nin geçen pazar günü bahsettiği "espacc vitol" den 
büsbütün ayrı bir şeydir. 

Fransızların "espace vitol" /eri de Lort Halifaks'ın 
Lortlar Kamarasında bahsettiği hayat sahası mesele
sinden farklıdır. Zira, Da/adiye, "hayat sahası taleple
rini kabul edfmeyiz.,, diye ısrar ederken, Britanya hü 
kümeti namına konuşan Hali/aks, "milletlerin istik
lallerine dokunulmamak şartiyle, ekonomik hayat sa
hası meselesini yalnız, Almanya için değil, tekmil Av
rupa milletleri için yakın bir alaka ile tetkik etmekte
yiz .. demektedir. 

lngiliz Dış Bakam, son hafta içinde telakkisini de
ğiştirmiş bulunuyor. O, hayat sahasının ehemiyetini 
daha iyi takdir etmiş ve Britanya hıikümetinin, bu 
meseleyi yalnız Almanya için değil, tekmil Avrupa 
milletleri için tetkik etmege amade olduğunu söyle· 
miştir. Biz bu teklifi memnuniyetle telakki ediyoru7.. 
Biz de lngiltere'ye karşı aynı suretle Jıareket etmege 
amadeyiz. Bu münasebetle şunu da tesbit ediyoruz ki, 
Ajmanya'da beş kilometre karede 140 kişi yaşamakta
dır; buna mukabil, sırf Britanya imparatorluğundaki 

bazı hayat sahalarına ait birkaç rakamı hatırlatmak 

mksadiyle, Kanada ve A vusturalya'da beher kilomet
re kareye 1, Yeni Zelanda da 6, cenubi Aftika'da 7 
nüfus isabet etmekte olduğunu kaydedıyoruz. 

Anlaşılan bu bomboş yerler de kifi gelmemiş o
lacak ki, alman/arın sömürgeleri de manda sistemi ile 
ingilizlerin toprakları meyanına girmiŞtir. Bu yetme
miş gibi, Britanya politikası, yüksek gümrük tahdit· 
/eriyle Almanya'nın ekonomik hayat sahasını daralt
mak, alman milletince ham nıadde kaynaklarına var
mayı güçleştirmek, hatta tamamiyle imkansız bir ha
le getirmek için elinden geleni yapmıştır. Bunlar, bi
rer hakikattir. 

Doyçe Algemayne Saytung 
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bir imparatorluğu temsil e
diyordu; İngiltere ile Fran 
sa veya Amerika tarihi e
bemi yetin rüyet sahasında 
henüz pey:da olduğu sıra -
da. Almanya'nın geçmişin· 
de kültürünün, sanat ve ta· 
rihinin şaşaalı olğunluk dev 
releri vardı. 

Buna mukabil, garp de • 
mokrasilerinin gösterebi • 
lecekleri şeyler nelerdir ? 
Onlar, sırf rekabetin do -
ğurduğu hasetle, kendile -
rine göre bir kültür ortaya 
çıkarmağa çalışıyorlar. Fa
kat, bunu yaparken, alman 
veya italyan sanat ve kül • 
türünden ödünç almadan 
da hiç bir şey ellerinden 
~elmiyor. Mesela, Vagner
ıiz veya V erdisiz bir ope -
cı haftasının ne Londra'da 
ve ne de Pariste tasavvuru
na bile imkan yoktur; Nev· 
yorku siikut ile geçiştir -
mek daha evladır. Senfonik 

nüzik hemen hemen sade· 
:e alman kompozitörleri ta 
rafından tertip edilmiştir; 
Birleşik Amerika'nın ci -
lan müziğindeki payı, ma
;ftm olduğu üzere, sadece 
:azlaşmış bir zenci müzi -

~inden ibarettir ki, bu da
vada ~ikkate alınmağa bi -
le değmez. 

Föllcişer Beobahter 

Almanya politikasını 
maskelemek veya mazur 
göstermek için tabir bul -
makta sıkıntı çekmez. Bun 
lardan birinin eskidiğini an 
layınca derhal bir yenisini 
bulur. Geçen sene alman 
milleti tahkir ve tazyik e -
diliyordu. "Südetli kardeş
lerimizin yardımına koşa -
lım !., Südetli kardeşler 

kurtarılınca, başka şey icat 
etmek icabetti: bu hayat sa 
hası oldu. Şimdi bilhassa 
"çemberleme" tabiri kulla -
nılıyor. Zalim İngiltere ve 
onunla birlik olan fransa 
havasızlıktan boğulan, ya -
kından hiç hareket edemi • 
yecek olan zavallı Alman -
ya'yı çenberlemek istiyor -

tar. Böylece Berlin devlet 

adamları milletlerini kor -

kunç bir komplonun teh -
didi altında bulunduklarına 
ve harp hatladığı takdirde 

kabahat kendilerinde olmı
yacağına ikna etmek isti -
yorlar. Bazı şahadetlere 
bakılacak olursa, işin iç yü 
zü alman halkının endişe -
de olmasıdır. Çünkü uzun 
zaman ondan her şeyi 

saklamak mümkGn değil -
dir. Bir mütefekkir, fikirle 
re karşı ateş edilmez de -
mişti. Bunun gibi, dünya -
nın bütün gümrük muhafız 
ları bazı haberlerin hududu 
aşmasına mani olamazlar. 
Fransa'nın kalkınması Re
nin ötesinde meçhul değil· 
dir. İngilterenin gayretleri 
ve masrafları da orada ma • 
lumdur. Onun için: görü -
yorsunuz ya, bizi çenberli
yorlar, demek lıizımdı l Ta
bir pek müphem olduğu i
çin İtalyanlarla İspanyol -
lar da gülünç bir surette 
aynı sözü taklide başladı -
lar. Çünkü aldanmıyorsak, 
italya ve ispanya birer ya 
rım adadır ve onları ancak 
dalgalar çenberliyebilir. 

Bununla beraber bizde ve 
İngiltere'de devlet adam • 
lan protestoda bulunmak 
mecburiyetinde kaldılar. 

Çünkü protestolarından bir 
şeyler hududu aşacak ve 
hüsnü niyet sahibi adam -
tarı tenvir edecektir. B. 
Georges Bonnet dün, sena 
dış işleri komisyonu huzu
runda demiştir ki: 

Çenberlemek tehlikesin 
den bahsedebilecek bir mil
let varsa o da Fransadır. 

Fakat Fransa'nın siyaseti 
değişmiyor. O kimseyi teh 
dit etmek niyetinde değil • 
dir. Bütün milletlerin hak
larına hizmet etmek arzu -
sundadır. Ve Avrupada hiç 

bir hegemonya davasında 

değildir. Yegane hedefi av

rupa aulhunun muhafaza • 
e..lUiı.,, 

Hakikat şudur ki biz 

mihver devletlerinin ken • 
dilerine bağlamıya ça • 
hştıkları İspanya ile mü • 
nasebetimizi islah için 
bütün gayretimizle ça -
lışıyoruz. Şimdiden 200.000 
den fazla mülteci git • 
miştir, diğerleri de gün • 
de 500 miktarında onları ta 
kip etmektedir. Berard • 
J ordana anlaşmaları yakın
da tamamen tatbik edilmiş 
olacaktır. Rusya ile müza • 
kere mi ediyoruz Bize bu 
hususta serzeniş edecek bi
ri varsa bu, her halde sov • 
yetlerle daima müzakere -
den geri durmamış olan al
manya değildir. Eesasen 
Fransa'nın Sovyetler ve po 
lonya ile münasebetleri, B. 
Ribbentrop'un Paris'te im
ıaladığı Fransız - Alman 
beyannamesinde kasten 
nahfuz bırakılmıştır. Şu 
halde çenberliyen kimdir? 
Siyasi çenberleme de yok-

Canon don ve gömleğinin üstüne nedense be· 
Yaz bir önlük geçirdi ve karanlık gazinonun uzak 
bir köteaindeki, elektrik limbasmı yakarak misa· 
firleri oraya davet etti. Sonra büfeye girerek bir 
kaç fite rakı ile biraz peynir, ekmek, iki kutu sar
dalya getirdi. 

batına geçince gözü aynaya ilişti. Evela hayret el· 
ti: yüzünde hiç bir değişiklik yoktu. Kafasından: 

''" sarı otlara yat n bir çocuk vücudu gibi, ince sı
zılarla karııık b r uyuıukluğa göqıühiyordu. 

ismet Şerif, büyük bir sessizlik içinde bekle· 
ten arkadaılarına biraz neıe vermek için nükteli 
sözler söylemeğe kalktı. Emin Kamil'den kalan 

kızdan batka gülen olmadı. Ömer, Omit hanımla 
vırıl vırıl konutmakta, muharrir Hüseyin bey göz
lüklü kıza bir teyler anlatmakta devam ediyorlar
dı. Profesör Hikmet bile düıünceli bir hal almııtı. 
Zaten çok kere böyle oluyordu. Bir çok büyiik ni. 
yetlerle ve bir çok tertibat alarak gezintiler, eğlen
celer yapar, fakat bir kaç kadeh içtikten aonra ga· 
rip bir hüzün ve ümitsizlik içinde krvranll' dururdu. 
Sanki kendi mahiyetini anlamak için içkinin yardı· 
mma muhtaçtı ve ayıkken her ıeye muktedir oldu· 
iunu zanneden kafası alkolün tesiriyle büyüklük 
hülyalarmdan, olmıyacak emellerden kurtuluyor, 
hakiki ve acı hayata dönüyordu. 

"Niçin bam başka bir çehre göreceğimi sanıyor· 

dum ?" suali geçti, cevap bulamadı. Mualaklar fev
kalade kirli idi. Küçük bir sabun parçasına dokun
maktan tiksinerek elini sadece su ile yıkadı. iki 
musluğun arasına asılmıt duran bir havlu, ıslak ve 
yapııkan manzarasiyle Macide'nin büsbütün gön -
lünü bulandırıyordu. Fakat buranın keskin kokusu 
biraz açılmasına yanlım etnıiıti. Tam bu sırada ka
pı itildi. Macide genç kızlardan birinin girmesini 
beklerken kısa boyu ve eğri kafasiyle muharrir is
met Şerif göründü. Macide'yi orada bulmaktan 
hayrete düıüyormuı gibi yaptı: 

Otomobil durunca birdenbire ıaıırdı ve nere
de olduğunu bi nüddet hatırlıyamadı. Omer onu 
kolundan tutmu indirmeğe çalıııyordu. Dıtarı 
doğru bir adım nca arkadan gelen arabanın ıtık· 
larmdan gözler amafh. Omuzunu karöseriye da

yıyarak bekledi 

Hüseyin bey ıoförlere beklemelerini aöylemiı, 

önünde bulund k arı camekanlı bir kapıyı çalma
ğa başlamıftı. Burası, müıterilerini aavmıt bir ıa • 
zinoya benziyor u. Beyaz don ve gömlek içinde ya
lınayak ve uyku •raemi biı: adam suratını aaıp kü
f üre hazırlanarak ve camdan dııan bakmaia bile 
lüzum görmedeı kapıyı açtı, fakat muhaIJTİr Hüae

yin beyi• kar~ılaıınca tavrını deiittirip "buyurun 

Leyim!'' diye iti ar etti. 

Hep beraber ıçeri girdiler. Hüseyin bey de da· 

hil old.ııiu halde herkeste bir yorgunluk ve isteksiz· 
tik vardı. Gecen n ve rutubetli havanın ağırlığı si

nirleri yatııtırm fa benziyordu. Sanki eğlenmek i • 
çin değil, bir kere baılanmııken bitirilsin diye de • 
"am ediyorlardı. Kızlara da bir halsizlik ve peri

ıanlık ıelmiıti. Yuzleri buruımut muvakkat taze • 
likleri geçmitti. Münevver hanımlara yakıtır bir te· 
kilde boyasız olduklan için daha ziyade hovarda 

delikanlılara benziyorlardı. 

Hiaaizleımeğe batlıyan ağızlarına arka arkaya 
rakı döküyorlardı. Macide önüne uzatılan her ka -
dehi İçiyor fakat bu aefer keyf)e değil, birisini a· 
zarlarmıı gibi acı bir mana ile gülümsüyordu. 

Bir aralık yerinden kalkarak etrafına bakındı. 
Garaon biraz ötede oturmakta olduğu iskemleden 
sıçrayarak tuvaleti gösterdi ve Macide kapıyı açar 

açmaz keskin bir idrar kokuaiyle karıılaıtı. Her ta· 
raf, hatta dıvarlar bile aap aarıydı. Solda iki mus· 
luk, bunlann üzerinde birer kirli ayni ve aolda iki 
küçük kapı vardı. Bunlardan birini itti. Buraaı da
ha fena kokuyordu. Tekrar dııarı çıkıp mualuğun 

"O ... Hanımefendi affedersiniz! ••• " 
Macide cevap vermeden çıkmak istedi. ismet 

Şerif onun yolunu keserek: 
"Çok mütessir oldum Macide hanım!" dedi. 
Genç kadın dütünmeden aoruverdi: 
"Neden?" 
"Omer'in yaptığı edepsizlikten .•• Çok canım sı

kıldı doğrusu ..• Sizin gibi bir insana kartı ..• " 
Macide içinden: 
''Aman yarabbi, ne kadar bayağı ve abdalca 

yollardan gidiyor?" dedi. "Galiba benim buraya 
girdiğimi gördü •• Öyleya ... Profesör Hikmet Emin 
Kamil'in kızmı kendine alarak bunu açıkta bırak

tı. Omer de beni ihmal ediyor. ikimiz münhal sayı

hnz ! " 
Gözlerini hafifçe büzerek bunları dütünürken 

ismet Şerif daha çok sokulmuttu: 
"Ben bir muharrir, inaan ruhlannı yakmdan 

görmeğe alıtmı' bir adam sıfatiyle bu ak§am bura
da bir izzetinefis faciası oynandığmı gördüm ve he-
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T o R Kıy E ORKESTRA KONSEWs~F· 
VE SENFONİK KO Rt'' 
LER: 15.45 Lon.don - 1 
yonal - 19 Berlin. Dz%~t TÜRKİYE Radyo~u 

ANKARA Radyosu 
DALGA UZUNLUGU 

Radyo Difüzyon Postalan 
1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 

T. A. Q. 
19.74 m. lSJQS Kes./ 20 Kw. 

1'. JI.. P. 
!1.?0 m. !141)5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
CUMA - 16 - 6 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZlôt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro 
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Uvertür • Pi.) 
19.15 TÜRK MO'Ztôl (İnce 

saz heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı a -

jans ve meteoroloji haber • 
!eri. 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TÜRK MÜZtôt :• 

1 - Şevki bey - Uşşak şar -
kı - Gülzara nazar kıl. 
2 - Tanburi Faize - Unak 
şarkı - Niçin nalendesin. 
3 - Şemsettin Ziya - Uıs • 
şak şarkı - Su salkım soğü • 
dün altı daima. 
4 - -----· Uısşak türkü • 
Söyleyin güneşe. 
5 - ------·- Şehnaz peşrevi 
6 - Nazım - Şehnaz ağır se
mai · Didem yıizüne nazır. 
7 - Dellal zade - Şehnaz 
şarkı - Etmedin bir lahza 
ihya. 
8 - -----· Santur taksimi 
9 - Şemsettin Ziya • Şeh -
naz ıarkı • Hem aldandım 
hem aldattım. 
10 - Rahmi - Şehnez şukı 
- Ey dilberi işvebaz. 

21.00 Konuşma 
21.15 MÜZlK: (Radyo orkes

trası - Şef: Hasan Ferid Al
nar) : 
l - M. Glinka - Ruslan ve 
Judmilla üvertürü. 
2 - Claude Dcbussy • L'ap
res-midi d'un faune 
3 - A. Borodin - Asya çöl
lerinde 
4 - N. Rimsky - Korsakow 
Cappriccio cspaınol.,. 

Z2.15 Konuşma 
22.30 MÜZiK (Şen şarkılar,• 

Kabare ve saire - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi • 

1 

raat, esham, tahvilat, kam • 
biyo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.55·24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER : 
14.10 Stütgart - 19.15 Flo • 
ransa - 19.35 Bükreş - 20 
Bruksel - 20.10 Budapeşte 
- 15.20 Berlin, Milano, Sar-
ı. .. nı. 

tur. İktisadi çenberlerme • 
de yoktur. 

Gallus 
lntransigeant 

Demokratlar 

İta lya'yı 

aldatmışlar 

Fölkişer Beobahter ga -

zetesi, Akdenizdeki kuvet 
müvazenesine dair yazdığı 
uzun bir yazıda, bu mese -
lenin geçmişteki muhtelif 
safhalarını naklettikten son 
ra, Osmanlı imparatorlu -
ğunun taksiminde İtalya -
nın aldatılmış olduğunu te 
barüz ettirerek diyor ki : 

Bu yağmada yalnız ital
ya eli boş çıktı. Halbuki, 
İngiltere, Hadramant da -
hil olduğu halde, Arabis -

- 20.15 Doycland 11 
Laypzig - 20.20 Bero;'f'f 
ter - 20.30 Paris • io'! 
- 20.40 Milnih - 1oııl" Stokholm - 22.35 }{o 
- 23 Paris StO~' 

ODA MUSiKİSİ: 17.5 .,,., 1 
holm - 17.30 Prag ıif" 
Varşova - 18.20 LaYP 
22.30 Lilksemburg J. 1~' 

SOLO KONSERLER · r. "' 
Hamburg - 15.30 Vira. 
16 Münib - 16.20 vardotl 
Miınih - 18.25 Lon ·ıt 
Recyonal - 18.30 ıconı 
berg - 20.15 Münih rf 

NEFESLİ SAZLAR (rd• 6 
s.) : S Frankfurt - .,,., 1 
Frankfurt - 11 Prdü1~ıl 
Frankfurt - 18.30 ~f; }{0 

ORG KONSERLERİ z~ 
ROLAR: 18 Doyçl~ndte•"" 
der - ıs.ıs Beromuns 

11111 
ı 

19 Sarbrük- 19.5 Bero ıJ 
ter - 22 Strazburg -
Prag, ~' 

HAFİF MÜZİK: 1.6 F~1.zl 
furt - 17.10 Mıinıh-,1 ,..... 
Hamburg - 18 Hamburı"' 
Hamburg - 18 Ham~uib"" 
18.45 Viyana - 19 Mu~0~ 20.15 Brno - 20.30 J{o ZOJ! 

HALK MUSİKİSİ: 
Hambuı:g. fr•~ 

DANS MUZtôt: 18.30 şıul . 
furt - 21.10 Brcslav, 'fd' 
gart - 21 30 Kolon>":z2 ıs 
luz - 22 Budapeşte - Y'!~ç 
Floransa - 22AO Dr0 p'f· 
- 22 45 Liyon Paris • ııı • 
T. - 'z3 Flora~sa. Lilk5; 3 ıo 
burg, Milano, Roma -
London • Recyonal-· 

Türkiye için koııtt' 
ır:!i1· 

Yabancı memleketlerle. 11 • 
tür münasebetleri idaJ!les;i 11 
mum sovyet voks cemıYe .

1
,s 

S.S.C.B. Radyo • Koıııı 115e
Türkiye için bir radyo Jco 5er• 
ri tertip etmiştir. Bu ~~~ı1' 
16 haziran cuma günü, Tur 1.,ı 
saatiyle saat 19.30 da, ıııet • 
metrede Moskova, 1210 'fbl • 
rede Kiev, 16.60 metrede 

0
pel 

!isi, 549,2 metrede Siınf~'os • 
ve 309,9 metrede Odesaed15jle • 
yonları tarafın.dan neşr 
cektir. tor~ 

Konserin programınd~ .. ,ıe • 
ve Azerbeycıın kompozı;0'\'tr • 
rinin aşağıdaki eserlerı 

dıN~cil Kazım Akses • pir'"° 
için minyatürler. 

11 
~· 

Hasan Ferid Alnar - Ş sır 
maçta - Uyuçuk dansı -)1 "'fi 
az da yürükçe - oyun ~J o· 

Magomayev - Salı 1sıtı•~sı 
perasından Şah ls~ail 'peri' 

Gacibekov • Köroğlu o 
sından iki arya. ili' 

Zeynah . Piyano için ııı 
ya türler • f; ' 

Bu konserleri, piyanod:,rııı' 
delman çalacak ve ıar~ec~· 
solist Tarhov teganni e<1 . ~ 

• iııdO 
tanın cenup şark15 1' • 
Britanya himayesine 50

0
i • 

tu. Buna mukabil, ~6 µoıı' 
san 1915 tarihli gizh 

1
,. • 

dra muahedesinde, it~ Ye5 • 
ya, Trablusgarp harbi i~ 
nasında işgal ettiği orı cb1 
ada verildi; ancak A1\ııc· 
SJllh muahedesinde (18 ıııtl' 
teşrin 1912) bu işgal ta 
madı. d•; 

Bıınula da katııırl"ri • 
hatta, St. J can de 1A'~0oe 
enoe gizli muahede5' • 

(21 ağustos 1917) 1t~1~ • 
yanın, İzmir'de dah11 ,ti 
duğu halde, ce-ıubu .~~fili' 
lunun geniş topf.•rt uı: ,1 1· 

deki talepleri de rıaı:~J' · 
tibare alındı 1 I..akirı. uıli'1 
zan muahedesinde. ~ bjll 
bu vaidlerden bir teki 1' I• 
tutulmadı. Yalnız, art1

1~*1 
talyanların çıkarı . f 

.. k". 1 o ;ıcı mum un o mıyan o e' 
dadaki hakimiyet kabili 

dildil 

men sizin kadar işkence çektim!" diyor ve her cüıO• 
lede bir miktar daha yaklaşıyordu. 

Macide tekrar düıündü: 
"Bir izzetinefis faciau? Erkekler hazan ne k:J." 

dar basit oluyorlar... Zannediyorlar ki, bir erkeğe 
kartı hiddet, hatta nefret duymağa başlıyan bit 
kadm hemen baıka erkekler bulup boyunlarına sa• 
rrlmak ister ..• Bu herif her halde bu usulün para ~ 
deceğini sanıyor. Kendisiyle bet cümle bile konut• 
madığı bir insana musallat olup onunla alakadaf 
olmadığını gösterecek lakırdılar söylüyor ... Acab• 
bütünl erkekler bizi bu kadar abdal mı zanneder• 
ler? Ömer başkasiyle eğleniyor, ben de ona içeri~ 
dim diye beni abdesane aralığma sıkııtınveriyor ve 
kim bilir kafasından neler geçiriyor ... " 

içinde bulunduğu vaziyeti böyle inceden ince• 

ye düıünürken hareketsiz kalmak suretiyle kart•" 
smdakine cesaret verdiğini farketmiyordu. HalbU" 
ki İsmet Şerif'in nüfuzlu gözleri genç kadının bek• 
leyişini ve tereddüdünü, sonu müsaadeye varacak 
bir iç mücadelesi teklinde tefsir etmekteydi. Böyle 
bir kadının hiç nazlanmadan ve düıünmed•n boY
nuna sarılmasını bekliyecek değildi ya •.• 

Ellerini hareket ettirirken bir kaç kere Macide• 
nin parmaklarına dokunmut ve bu temastan için: 
de bir takım tellerin gerilip kopacak hale geldiğin• 
hissetmişti. Kafasında basit fakat gayet sarih arzu• 

lar kaynaııyordu. 
iki eliyle Macide'yi omuzlarından yakaladı. 

Genç kadın bir adım geri çekildi ve sırtı dıvara do· 
kundu. Onun bu küçük hareketi üzerine, kiırı bil~f 
nasıl bir ahtkanlıkla, çabucak ellerini çeken ve bıf 
tokattan korunuyormuı gibi vaziyet alan Jsınet 

(Sonu vat) 
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H. A. KUYUCAK 
. Son zamanlarda Avrupa'dan Ame - istihsalinin azalması da dünya altın 

tıka'ya doğru yeniden bir altın akını- stoku üzerinde ve bilvasıta fiyatlar Ü· 
nın başlamış olması bu kıymetli ma - zerinde müessir olur. Fiyatlar düşer. 
de~in iktısadi hayatımızdaki rolü ü • Fiyatlar düşünce istihsal masrafları 
zerınde bir defa daha dikkati çekmiş yeniden eksilmeğe başlar ve altın is-
bulunuyor. . t ihsali ar tar.'' 

İngiliz futbolcuları bu sabah 
tayyare ile Ankara'ya geliyorlar 

Fi.lhakika, bugün, dünyada paraya Unutmamalıyız ki iddia olunan bu 
tahs.ıs edilen altın stokunun % 65 i A- otomatik nazımlık rolünü ifa edebil -
~erıka'ya girmiştir. Fakat eskiden mesi için altının dünya memleketleri-
~r memlekete altın girmesi memnu- ne serbestçe girip çıkması, muhtelif 

lllyeti mucip olduğu halde bu altın a- memleket paralarının altına bağlı ve 
k.~nı bazı Amerikalıları endişeye dü - doğrudan doğruya bu madene kabili 
§Utnıüş, Amerika ayan meclisi banka tahvil olması, ve harict tediyelerde ve 
~e para komitesi meseleyi tetkika baş- altın piyasasında serbesti bulunması 
inlış ve maliye nazırı Morgenthau'- şarttır. 

dan Amerika'nın altın siyasetine mü- Daha umumi harpten evel bile altın
teallik sualler sormuş ve cevaplarını daki kıymet temevvüçlerinin dünya • 
da almıştır. Bu sualler ve cevaplar ay- nın fiyat temevvüçlerine sebep oldu· 
rı ayrı tetkiki faydalı olan mühim 1 ğu ileri sürülerek altın kıymetinin 
noktalara temas etmektedir. Şimdilik kontrolü mevzubahis olmuştu. Umu • 
ı.unu sarahatle kaydedebiliriz ki ma- mi harpten evel ve bilhassa 1930 - 34 
~ıye na__zırının verdiği ~evapl~~d~ a~- senelerinden sonra ise, b~~ kaç m:~ · 
~Şıldıgına göre Amerıkan hukumetı, leket müstesna olmak uzere, butun 
hır taraftan altını kıymetten düşür- dünyada saydığımız şartlardan hiç 
ttı.~tnek diğer taraftan da artan altın biri kalmamıştır. Şu halde bugün al -
•tokunun para ve kredi enflasyonuna tının iddia edildiği tarzda beynelmi
B~bep olmasına mani olmak için ted • lel ticarette bir nazım rolü ifa ettiği 
~ırlcr almaktadır. Derhal ilave ede • ve istihsalinin dünya ihtiyaçlarına ta
lırn ki, bu gibi tedbirleri almak husu- mamiyle tetabuk eylediği iddia oluna
BUnda Amerika birleşik devletleri maz. 
Yalnız değildir. Bir zamanlar altın a- Bir zamanlar altın olmadan dahili 
~.nına uğrıyan Fransa ve İngiltere de mübadelelerin bile yapılamıyacağı id
boylc tedbirler almışlardı. dia olunurdu. Umumi harptenberi ya-
. Altın, bir kısım iktısatçılar ve ma· pılan tecrübeler göstermiştir ki bir 

hyecilere göre umumi iktısadi faali - memlekette altın tedavül etmeden ve 
Yetin ana mak.anizması istihsal ve is- hatta tedavül eden paralar altına bağ
ti.hlakin başta gelen nılıımı telakki e- lı olmadan fiyatları oldukça müsta -
dıldiği halde, fikirlerine ayni derece- kar tutmak ve mübadelatı temin eyle
de kıymet verilen, bir çokları tarafın- mek ve, daha mühim olarakı milli ta
dan da lüzumsuz bir lüks, maziden sarrufu arttırmak mümkündür. 

Yarın 19 Mayıs stadyomunda Ankaragücü 
ve pazara 

31 senelik şerefli bir tarihe malik • 
olan Fenerbahçe kulübümüz, daima 
canlı ve hareketli geçen spor tarihi· 
ne, bu seneki yıldönümünde bir ingi
liz takımını İstanbul'a getirtmek su • 
retiyle, güzel bir sayfa daha ilave et
ti. 

Modern futbolun beşiği İngiltere-
dir ve bütün dünya futbol meraklıla
rı en harika tanılan takıml seyrettik -
ten sonra da ille ingiliz futbolunu 
görmek hevesindedir. Bu heves belki 
Türkiye'de futbolu sevenler arasında 
en derinden hissedilen bir ihtiyaç ve 
arzu halinde idi. Spor yazıcısı ve ida
recisi olarak sporcular içinde geçen 
uzun seneler zarfında muhitte daima 
bir ingiliz takımının oyununu seyret
mek hasretini taşıyanlar gördüm. 

Demi rsporla karşılaşacaklar 

Bu bakımdan, Fenerbahçenin te
şebbüsünü gerek şahsım namına ge- lngüiz lutbolculan lstanbul'da kendilerini karştlıyanlar .arasında 
rekse . m~~~klar.ını, alak.~larını yakın·ı Middelsex Wanderes adını taşımakta·ı leriz. Her halde Ankara takımları da 
dan bıldıgım bınlerce turk futbol se • dır ve sırf amatörlerden mürekkep- fenerbahçeli arkadaşları kadar gay
yircisi adına memn~.ni.!e.~le kar~~l~. -

1 
tir. Şimdiye kadar ingiliz profesyo-ı ret ve faaliyetle oynıyacaklar ve mağ

dım. Fenerbahçe kulubunun yıldonu- nelleri hakkında hiç bir fena söz du- Ifıbiyet şansının golle ölçülen netice
münü tebrik ederken türk futbolu~a yulmuş değildir. Eğer Türkiye'ye bir lerini mümkün mertebe küçültecek
hazırladıkları bu bayramdan dol~yı 1• ingiliz profesyonel takımı gelmiş ol - !erdir. 

kalına bir "Şirinlik muskası" sayılı- Altın, her hangi kıymetli bir mad -
Yor. de gibi belki bir iddihar vasıtası ol· 
Altın ve gümüş çok eski zamanlar-· makta devam eyliyecektir. Fakat, bu 

danberi para sistemlerine esas teşkil maddeye verilen fazla ehemiyet mazi
eden kıymetli madenlerdendir. Umu· den kalma bir ananenin ve siyasi va • 
~t harpten evelki beynelmilel iktısa· ziyetlerden doğan itimatsızlıkların 
dı nıünasebetlerde altının oynadığı bir neticesi olmaktan başka bir şey de· 

darecilerine teşekkür etmek şuphe- saydı, ingiliz spor centilmenliğini on- Evelce alakalıların Ankara gücü 
siz bir borçtur. larda da göreceğimiz muhakkaktı. La- ve Demirsporu lstanbul'dan getirtile-

Fenerbahçenin getirttiği takım, kin, memleketimizi ziyaret eden bu cek milli takım oyunculariyle takviye 

roı Şöyle hülasa olunurdu: "Altının ğildir. • 
•cnelik istihsal miktarı mevcut sto • Bugün her hangi bir memleketın 
~u~a nispetle çok azdır. Binaenaleyh, dahili piyasasında ve fiyatlarında al -
l~tıhsaldeki temevvüçler altın kıyme- tının eski manadaki nazım rolü kal -
tı Üıerinde pek az tesır eder. Bu ma- matlığı gibi beynelmilel piyasalarda 
denin kıymetine nispetle nakil mas - bu rolün eski ehemiyetini muhafaza 
rafları da küçük bir yekun teşkil ey- ettiği de iddia olunamaz. Be?'nelmil:ı 
ledi~inden altın daima en kıymetli tediyelerde kliring, takas sıstemler!ı 
ğf '("'·· ~anl dii[er ~ş_1lalardan en ço • avni memleket parasının muhtelıf 

Ye miıoaaere edııctıgı, yerlere akın kurıarıa aıınıp :oduuudı:.1 ve u1111d:.:oa 

Cdcr ve bu sebeple dünyanın her tara· bazı memleketlerde ithal edilen altın· 
fıtıda hemen ayni kıymeti muhafaza lan "isterilize" edecek yani bunların 
eyler. dahili fiyatlar üzerinde tesir etmesi-

"'l'ediye muvazenesi aleyhine dö - ne mani olacak tedbir alınması da bu 
~en ınemleket aradaki farkı altınla madenin beynelmilel sahadaki ehemi-
0dediğinden, yani bu memleketten yetini azaltmıştır. 
~ltın çıkıp tedavül vasıtaları azaldı • Fakat bütün bunlara rağmenı mer
itndan fiyatlar düşer. Buradan mal kez bankalarının altın ankeslerinin 
'atın alınması karlı ve buraya mal sa- dikkatle takip edilmesini ve en küçük 
.tılınası ise zararlı olur. İhracat artar, bir siyasi buhran zuhur ettiği zaman 
tthalat azalır. emin yerlere altın naklolunmasını a-

"l'ediye muvazenesi lehine dönen caba nasıl izah edebiliriz? Her şeyden 
~'llllekete altın girmesi halinde de evel bilmeliyiz ki parası altına kabili 
~ai vaki olur, yani altının çoğalması tahvil olmıyan bir memleketin mer -
fıyatları yükseltir. Memleketin itha • kez bankasındaki altınla her hangi bir 
latı artar, ihracatı azalır ve gene mü- depoda iddihar edilmiş, mesela krom 
"aıene teessüs eder. Hülasa, altın, cevheri arasında milli iktiıat bakı -
beynelmilel mübadelelerde nazımlık mından bir fark yoktur. Bu memleke
toJünü ifa eyler." gene iddia ediliyor· tin ne para ve ne de banka ve kredi 

b
du k:i "altının istihsali dünyanın. mü- işlerinde mevcut altın stokunun hiç 
ildele ihtiyaçlarıpa göre otomatık o- bir tesiri olamaz. 

l~~ak azalıl' ve çoğalır. Çünkü fiyatlar Paraları şu veya bu şekilde altına 
YUkselince altının istihsal masrafları bağlı ve bu madene kabili tahvil mem
~ttar. Halbuki altının para olarak kul· leketlerde ise altın stoku ile tedavül 
~'rııldığı memleketlerde muayyen a - eden para arasında o kadar ivicaçlı ir· 
iıtlıkta altın daima ayni miktarda pa- tibat yolları vardır ki merkez banka -
~~:Ya tekabül eylediğinden, istihsal !arının altın stoklarının paraya olan u 
ar}ı olmaktan çıkar ve azalır. Altın mumi itimadı kuvetlendirmekten baş-

MAVi SU 
Yazan: Major WREN 

~ k' t - Buddi, bir cin görmeyi pe ıs-
crdiın 

•• • 
.. - Hank, ben de şu bizim Bravn'ı 

gotlllek isterdim. 
.ı:'lki adam ilerlediler ve selam ver
>1tler. 

''" 
.t Üzlerinde hafif bir benzeyiş ol • 

~akta beraber bedenen tam bir tezat 
a~ŞkiJ ediyorlardı. Biri dev boylu bir 
f arndı, ötekinin boyu 5 kademden 
t azıa değildi. Bununla beraber, iyi 
ta§ edilmiş yanık yüzlerinde kırmı

zı derilileri andıran bir hal vardı. 
:y "Ne demek istediğimi anlıyorsunuz 
•
1 
~ : bıçak ııırtı gibi zayıf yüzler, yara 
zı ·b. ~ gı ı ağı z lar ve uzun çeneler. Kur-
~~ni_ gözleri şimalli ve konuşmaları a
" tıkalı olduklarını meydana vuru -
,,ordu. 

ttı ··- Kaleyi ve öldükten sonra bile 
i: .~Zaffer kalmış olan kahramanlarını 
~;lllek istiyorsunuz demek? 

le - Evet, binbaşım, cevabını verdi -
r. 

"G d Özlerimle askerleri isticevap e • 
erek: 

~- İçinizde fransız var mı? dedim. 
ti zaman Gaskonyalı'ya benziyen i

Yarı bir adam seliim verdi ve ame • 

11-

rikalılara iltihak etti. 
"Derhal, insiyaki bir hisle diğer a

damlar da arkadaşlarına imtisal etti • 
ler. 

"Hepsini kazanmıtım, onlara kale -
nin etrafını gezdirecektim ki birden 
bire bir şeyi hatırladım . 

"Lavrens : 
"- Maktül küçük zabiti mi? 
"- İyi bildin, Corc. Ark.adaşlar bir 

fransız süngüsiyle vurulmuş bir fran
sız zabitini görmemeliydiler. Bu iti • 
barla eveıa tek başıma içeri girmem 
ve süngüyü bizzat çıkarmak müşkül 
vazifesini üzerime almam lazımdı. 

"Adamlara: 
"- Pek ala, dedi. Benimle beraber 

gelecek ve mukaddes mahalle ilk ön· 
ce ayak atmak imtiyazına nail olacak
sınız. Sizi şimdi bekliyeni manzarayı 
torunlarınıza ve torunlarınızın çocuk
larına anlatacaksınız. Arkadaşlarınıza 
kahraman alaylarının büyük bir men -
kıbesini anlatmakla gurur duyacaksı
nız. 

"Baş çavuşa askerleri kaleye götür
mesini söyledim, sonra katırıma atla
dım. Parmaklığın yanına gelince yere 
indim ve bir başkasına ifa ettirilmesi 

ka bir şeye yaramadıklarını söylemek 
pek hatalı olmaz. O halde bu stokları 
arttırmakta ne fayda vardır? 

İşte amerikalı ayan azalarının hü -
kümetlerinden sordukları suallerden 
biri de budur. Maliye nazırının bu su
ale verdiği cevap Amerika'nın gümüş 
ve altın siyasetine mesnet teşkil eden 
fikirlere büyük bir benzerlik göster -
mektedir. Nazır, birisi tedavül eden 
paraya karşılık teşkil eylemek diğeri 
de beynelmilel tediye vasıtası olmak 
uzeı. .. .. H...-un i.t&i. -ühin, rolü oldu~
nu söylemiş ve para karşılığının mem
leketteki itimat ve istikrar üzerinde 
müessir olduğunu ve elde fazla altın 
bulunmasının da beynelmilel bakım -
dan ruhi tesirleri bulunduğunu ilave 
eylemiştir. ' 
Nazırın söz arasında ehemiyetsiz i

miş gibi ortaya attığı başka nokta ise, 
üzerinde durulacak bir meseledir. Na
zır demiştir ki : "Bundan başka unut
mamalıyız ki büyük miktarlarda altın 
istihsal eden milletlerin, altının para
ya esas teşkil eden bir maden olarak 
kullanılmasında büyük menfaatleri 
vardır." 

Her hangi bir maddeye olan ihtiyaç 
azaldıkça bunu istihsal edenlerin za
rar görecekleri şüphesizdir. Fakat 
muayyen memleketlerde altın maden
lerine bir çok sermaye yatırılmış ol • 
ması ve gene bazı memleketlerde bazı 
gruphnn elinde altın madenlerinin 
nis;;cled bulunması bir çok emek sar
fi y!e :ıltını arzın derinliklerinden çı -
karıp gene büyük zahmetlerle yapılan 
ve muhafaza edilen kasalarda sakla • 
mak için esaslı bir sebep teşkil etme
se gerektir. 

doğru olmıyan vazifeyi görmek için 
tarasaya tırmanmaya istical ettim. 

"Merdivenin karanlığından, niha • 
yet aydınlığa çıktım. 

"Ve birdenbire hareketsiz ve mep
hut kaldım. Gözlerimi oğuşturuyor • 
dum. Bir lahza irademin zayıflediğini 
hissettim ve bölüğün zavallı askerle
rini korkutan batıl itikatları sempa -
tiyle hatırladJm, çünkü, Corc, küçük 
zabitin cesedi artık yerinde değildi, 

onun yanında yatan açık başlı gencin 
cesedi de sır olmuştu. 

Lavrens, Bojole'ye dönerek: 
- Aman yarabbi 1 diye haykırdı. 
- Evet ben de "aman yarabbi" de-

dim. Başka ne diyebilirdim? Şu me
lun çöl, sakinlerinin iddia ettikleri gi
bi hakikaten cinlerle, cadılarla mes -
kOn muydu? Biraz evel küçük zabitin 
cesedinin orada yattığını rüyamda mı 
görmüştüm, yoksa şimdi mi rüya gö
rüyordum? 

futbol takımının amatör gençlerden etmek istediklerini duymuştuk. Bu· 
mürekkep olmasını daha büyük bir nun doğru olmadığı düşüncesinde 

memnuniyetle karşılamak lazımdır. idim. Fakat resmi bir makam tarafın
Çünkü, sporu menfaat mukabili yap- dan bir karar verildikten sonra üze
mıyan bu gençler, bize ingiliz mille- rinde durmağı faydasız görüyordum. 
tinin hakiki spor ruhunu göstermek Şayet bu takımları takviye lazımsa 
vasfını şüphesiz diğer sınıf futbolcu· bir iki oyuncuyu diğer Ankara ta
lardan daha çok haizdirler. kımlarından temin etmek iktiza eder-

İstanbul halkı, yukar:da yazdığım di. Nitekim son dakikada öğrendiği -
merak ve alakayı Fenerbahçe stadyo - me göre, Ankara gücü ve Demirspor 
munu pazar günü hıncahınç doldur- ,takımlarının Ankara' dan takviyeli o -
malda gösterdi. Müsabakadan sonra, rarak çıkarılmaları neticesine varıl
Anadolu ajansının spor bülteni ve İs- mıştır. 
t an but gaut:elerinin spor ııayfala.n da Eğer bana bir takım yapmak sala
maçın tafsilatiylc beraber ingiliz ta- hiyeti verilseydi, Ankara gücü ve 
kımım tetkil eden gençlerin oyunla - Demirsporu ingiliz amatörlerine karşı 
riyle beraber spor karakterlerini, şu kadrolarla oynatırdım: 
centilmenliklerini tebarüz ettiren sa-
tırlarla dolu çıktı. Bu malUmatı da Ankaragücü: 
aldıktan sonra 19 mayıs stadyomu 
müdürlüğünün bu takımı ankaralılara 
seyrettirmek kararını memnuniyetle 
karıılamak icap eder. 

Gazetemize verilen malUmata gö
re, 21 kişilik ingiliz talcımı bugün sa -
bah tayyare ile İstanbul'dan şehrimi
ze gelecek ve cumartesi günü Ankara
gücü, pazar günü de Demirsporla kar
şılaşacaktır. 

İngiliz futbol sistemini liyakatle 
temsil ettiği anlaşılan Middelsex'in 
karşısına Ankara'yı temsil etmek ü
zere çıkacak olan bu iki güzide takı
mın değerli futbolcuları hiç şüphesiz 
yenmek ve yenilmeği bir tarafa bıra -
karak, her şeyden evel futbolda yeni 
bir şeyler öğrenmek arzusiyle oynı
yacaklardır. Maamafih senelerdenberi 
futbol oynıyan gençlerimizin, bir ek -
zersiz maçı yapar gibi, karşısındaki
lere uymalarını ne ister ve ne de bek-

çavuş tarasaya çıktı. 
"Sessiz bir hayretle etraflarını sey

rederlerken onalara kısa bir hitabe i
rat ettim. En ziyade şaşıranı baş ça -
vuş oldu. Gözleri bir türlü küçük za
bitin biraz evel yattığı yerdeki kan 
birikintisinden ayrılmıyordu. Merak
ları pek ziyade uyanan amerikalılar 
ölüler arasında urkadaşları var mıdır 
diye bakıyorlardı. 

"Fakat bu adamlardan biri, biraz
dan, akıllarına gelecek binlerce sual
den birini hürmetle sorduğu, mesela 
"küçük zabit nerede?" dediği zaman 
ne cevap verecektim? 

"Tuaregler kaleye girmiş olmadık
ları için küçük zabiti onların götür -
müş olduğu kimsenin aklından geçe
mezdi. Fakat bu adamlar borazancı 

Jan'ı düşünmekle o kadar meşguldü
ler ki başka bir sual hatırlarına gelmi
yordu. Borazancının kaybol<luğu hak
kında hiç bir şey söylemiş değildim; 
fakat onun tek başına kaleye girdiği
ni hepsi görmüş ve dönüşünü birlikte 
beyhude yere beklemişlerdi. Onlara 
nasıl bir cevap verebilirdim? 

"Bana bitmez tükenmez görünen 
dakikalardan sonra Düfur'a neferlere 
kaleyi gezdirmesini sonra onları va -
hay.a göndermesini söyledim. 

Necdet (Demirspor) • Nuri (Genç
lerbirliği), Enver (Ankaragücü) - İs
mail (Ankaragücü), Semih (Ankara
gücü), AbdUl (Ankaragilcü) - Hamdi 
(Ankaragücü), Fahri (Ankaragücü), 
Ali (Gençlerbirliği), Fikret (Ankara
gücü). Vahap (Ankaragücü). 

Fahrinin yerinde artık ayağı iyi o
lan ve antrenmanlarına başlıyan Ali 
Rızayı da görmek bize güven verir. 

Demirıpor: 

Necdet (Demirspor) - Gazi (D.s), 
Şevket (D. s) - Keşfi (Gençlerbirli -
ği), Hasan (Gençlerbirliği), Nusret 
(Ankaragücü) - Zeki (D. s), Küçük 
Orhan (D. s), Orhan (D. s), Arif (D. 
s), Mustafa (D.s.) 
Yalnız okuyucularımızın hatırına, 

Necdetin iki oyun çıkarması kabil mi 
dir? diye bir sual gelebilir. Bu tak· 
dirde birinci oyunda Natık da pekala 

"Ben neşeli değilse bile gürültülü 
bir kahkaha salıvermekten kendimi a
lamadım, baş çavuş da yakası açılma
mış bir küfür salıverdi. 
"- Binbaşı ,işler biraz çatallaşıyor. 
"- Ah o muzibi bir elime geçirir

sem ona dünyanın kaç köşesi olduğu
nu göstereceğim. 

"Sonra o yanımdan ayrıldı. 
"Ben içimden diyordum ki "burada 

gerçekten insanı korkutacak bir şey
ler var." 

"Ve katırıma binerek vahaya doğru 
ilerledim. Uçar gibi gidiyordum. 

"Eh, ne dersiniz, Corc, daha başıma 
ne geldi? Müfreze kuzulaşarak içeri 
mi girdi, yoksa emirlerimi yerine ge
tirmekten istinkaf mi etti? 

- Madam ki bu hikayeyi anlatıyor
sunuz, demek ki hayattasınız. Mühim 
olan budur. 
Fransız gülümsiyerekı 

- Size anlatmakta olduğum hika
yede pek ziyade alakanızı mucip bir 
cihet bulunduğu için değil mi? dedi. 

Lavrens tashih etmiye istical etti: 
- Yok, yok sadece Fransa ve dost

larınız sizi kaybetmek acısından kur
tuldular, diye. 

"O zaman öyle sanıyorum ki hara· 
retim tabii derecesini bir haylı aştı. 

Ölüler arasında canlı bir adamın kas
den ölü rolü yapması gibi garip bir 
ihtimal hatırıma geldi. Cesetleri birer 
birer dolaşarak hepsini inceden ince • 
ye muayeneden geçirdim. İçlerinden 
bir iki tanesi o kadar canlı görünüyor
du ki kollarından tutarak sarsmaktan 
kendimi alamadım, hepsi yere yuvar -
landılar; silahları da kendileriyle be
raber. 

"Hemen ayni lahzada baş çavuşu 
geri çağırdım. İkimiz birlikte ayni 
sözleri telaffuz ettik: "Onu siz mi 
kaldırdınız?" 

- Mersi, dostum. Siz fransız olmı
ya layik bir adamsınız. Fakat ne oldu
ğunu tahmin edersiniz? 

- Ne bileyim ben. Fakat söylediği
niz iki ihtimalden ya biri, ya da öteki 
vukua gelmiştir. 

"Birden kendimi topladım: merdi
vende ayak sesleri vardı. 
"Yarım düzine neferle birlikte baş 

"Halbuki ikimiz de pek ala biliyor
duk ki muhatabımız cevap verebilecek 
vaz;iY.ette değildir. 

- Yanılıyorsunuz, dostum. Adam
larım ne itaat ettiler, ne de itaatsizlik. 
KaleY.e girmediler, dışarıda da kal -

ÇALI KUŞU 
Maman COLlBRl 

HUGUTTE DUFLOS 
ve 

JEAN PlERRE AUMONT 
Aşk uğrunda yuvasını terkeden 

betbaht bir kadının acıklı 
macerası 

Yenişehir ULUS sinemasında 
14,30 - 16,30 - 18,30 - ve 21 de 
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kulübünü temsil vazifesini muvaf 
kiyetle üstüne alabilir. 

Bu maçlar dolayısiyle beni ve §°. 
hesiz bütün Ankaralıları düşündür 
bir mesele de hakem işidir. Dost m 
leketten gelen futbolcuları hakem · 
kisariyle Ankara'dan göndermek h 
halde hepimize ağır gelecektir. E ~ 

doğru ise, alakalılar bu meselede 

iyi bir karar vermişlerdir. Buna na 

ran, birinci oyunun hakemi Muzaf 
Ertuğ, ikincinin İhsan Türemen'd 

Bu arkadaşların yüklendikleri va 

feyi müdrik olarak sahaya çıkaca 

rını şüphesiz saymakla beraber, d 

katli davranmalarını kendilerin 
rica etmekten kendimi alamadım. 

Netice itibariyle, oynıyacak s 
culara şimdiden muvaffakiyetler d 
ler, Ankaralıları böyle bir fırsata 

vuştuklarından dolayı tebrik ederi 

Sal/et GO ROJ 

Takım bugün 
geliyor 

İngiliz amatör Middelex Wande 

takımı bugün tayyare ile saat 11 
şehrimize gelmiş bulunacak ve al] 

da sporcular tarafından karşılanac 
tır. 

Misafir futbolcular ve karşılayı 

lar otobüslerle şehre gelecekler 

Akşam üzeri şereflerine 19 Ma 
Stadyomunda Beden Terbiyesi 
kara bölgesi tarafından bir çay zi 

f&ti verilecektir. 

Kafile 21 kişiden mürekkeptir. 

maçı cumartesi günü saat 17 .30 
karagücü ile ve ikinci karşılaş • 

pazar günü gene aynı saatte yapa 
]ardır. 

İngiliz takımı pazartesi günü 

ne tayyare ile şehrimizden aynla 

tır. 

Su sporlar1 müsabakalan 

gelecek haftaya kald• 
B. T. Ankara au sporları aja 
ğınclan: 

Bu hafta yapılacak olan İngiliz 

kımı futbol maçları dolayısiyle 
me hazırlık müsabakalarının ilki 

lecek haftaya bırakılmıştır. 

madılar. 

Lavrens endişeyle-
- Hey yarabbi! Pek ala ne oldu 
Bu sefer bir şey içmeyi teklif e 

fransız oldu. 
Biraz sonra de Bojole sözüne 

vam etti: 
- İşte, azizim Corc, bu acaip 

naryonun son faslı. Tam zamanı 
imdada yetişen bir hadise, bir don 
ma manzarası içinde drama niha 
verdi. 

- Donanma manzarası mı? Ne 
mek istiyorsunuz. 

- Size anlatayım. 
"Gökte ay göründüğü zaman u 

ğım Ahmed'i baş çavuşu çağırm 
gönderdim. Derhal ona askerleri s 
koymasını söyledim. Kaleye gi 
emrini alan askerler itaat etmedik 
takdirde (harpte bir itaatsizlik d · 
man karşısında firara muadil old 
için) silahları ellerinden alınacak 
sonra senegallilerin muhafazası al 
da Tokotu'ye sevkedilerek orada h 

divanına verilecektiler .. Vaziyet d 
ziyade sarpa sardığı takdirde kü 

zabitler derhal yanıma gelecektile 
"Belki o zaman bir kaç sadık n 

bize iltihak ederler, diyordum. 
takdirde kaleye çekilııbiliriz. 

"Düfur: 

" - Baş üstüne, binbaşım, ceva 

verdi. 

"Sonra pek çekinerek ilave etti: 
(Sonu vali 
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Barem lc1yihasının . bazı 
mühim esaslarını değiştirdi 

Tarsus' un balakllkları birer 
okaliptüs orman oluyor 

Bu sene Karabucak bataklıklarına 2 milyon 
okaliptüs fidanı dikilecektir 

Bazı yeni hükümler tesbit edildi Tarsus (Hususi) 
İçel'in en mühim • 
arazisini teşkil e-

Hükümetten meclise gönderilmiş, lışmakta olan memurların terfilerine! Maa1J1 bır memuriyetten tekaütlü- den ve asırlardan- Yukarda kanal 
olan barem kanunu uzerinde bütçe esas olacak müddetin ne şekilde he - ğünün icrasından sonra ücretli bir va- beri bataklık ha- kazan makine 
encümeninin bazı değişiklikler yap· sap edileceği hakkındaki muvakkat i- zileye tayin edilecek olanların derece- linde olan ve şeb· çalışma halinde, 
tığını evelce yazmıştık. Encümen hu- kinci maddenin A fıkrasına bütçe /erı son memuriyet ma:ışı esas tutula- rin bir saat mesa - altta etrafına ö
kümetten gelen layihanın 11, 12, 14 encümeninin verdiiğ son şekil de şu- tak maaşlı memuriyetten ücrete tah - fesınde bulunan Jüm saçan Kara-
ve 26 ncı maddelerini ve muvakkat dur: vilde cari usulluere göre tesbit edi- Karabucak batak - bucak bataklığı. 
ikinci ve üçüncü maddeleri tadil et- Jir . ., lığında, Nafıa Ve· 
mit ve yeniden ilive•i teklif edilen Muvalılrat MaJtle: 2 Encümenin koyduğu son muvak - kaletinin 11 inci • 
13 ve 14 üncü maddeleri de tesbit ey- A) Halen ücretle müstahdem olan- kat maddeye göre de 14 üncü madde daire su işleri baş.'--------
lemiıtir. farın tahsil derecelerine ve bu kanu- mucibince 1939 mali yılında ücretli mühendisliği ile orman umum mü-

Ucretli vezifelere alınacak olan na tabi dairelerle aylık ve ücretleri memurlara verilecek muvakkat tazmi- dürlüğünün ökalitpüs teşkilatı el
memur]arın tabi olacakları hükümle - kanunla tesbit olunan muesseselerde nat ücretlerin taallilk ettiği tertipler- ele vererek bataklığın kurutulmaısı 
ri tesbit eden ıı inci maddenin encü- ücret ve maaşla geçen müddetlerin den tediye olunacaktır. için en müessir ve son tedbirleri al-
mende aldığı tekil ıudur: mecmuuna göre 15 ve 20 yıllık hizmet mış ve tatbik etmeğe başlamı§ bulu -

.. Madde 11 - Ücretli vazifelere ilk müddeti kaydı olmaksızın 1452 sayılı Bankalara ·a·ıı barem nuyorlar. Su işleri dairesinin kanal 
kanunun esasları ve bu kanunun 11 açan makinesi, geniş kanallar açarak 

alınacak memurlar tahsil dereceleri -
il 

. inci maddesındeki ölçü dahilinde üc- bataklık suyunu denize akıtmakta ve 
ne ve diğer vası arına göre gırebile-

1 1 d · · retleri tesbit edilir. Şu kadar ki bun- 1 lh d d 1 •kı•k ökaliptüs teşkilatı da. ağaçlıyacağı celıleri maaş 1 memur uk erecesının & asın a eg""" ıı 1 ancak 7Jir üst derecesine ait maaş tu - /ar meyanında bu kanunun neşri tari- aJ 1 arazinin küçük kanallarını Avrupa'-
hinde müstahdem olanlardan hizmet dan getirttiği hendek makinesi ile a-

tariyle tayin olunabilir/er. 
Bunların terfileri de maaşlı me

murların ter/ilerindeki hükümlere ti
bi olup beşinci madde hükmü bunlar 
bakkında da tatbik olunur . ., 

Hususi bilgiye ve ihti•cua 
mahtas memurluklar .• 

müddetleri üç senen kadar olanların Mahaus bir kanunla devletten bir çarak, araziyi geniş kanallara bağla-
b · ·· d f ı ı ı ·ki makta ve iki adet tank sistemi trak
ır, uç sene en az a o an arın 1 yu- hak temin eden veya sermayesinin 

k d · ·ı l rı· caizdir törle sazlı ve kamı!llı araziyi sürmek-
arı ereceye geçırı me e · yarısından fazlası devlete ait olan :s 

A k b d 1 l . e tahvı'ller te ve hazırladığı araziye ökaliütüs fi-
nca u erece er ter 1 v - banka veya müesseseler memurlarının 

d "k h k t .,kil etmez danları dikmektedir. Ökaliptüa te•ki-
e mu tesep a e.. · maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve " 

1 
· " 1 • latı hafriyat işine ba!llıyalıberi kısa 

Bu hükum ere gore ucret erı tes - terfi usulleri hakkında hükümetin ha :s 

ki · l ki " h" zamanda 1000 dekar arazi sürmüş ve 
bit edilece erın a aca arı ucret a- zırlamı!l ve meclise takdim etmiş ol-

k Jd ki ·k :s bir hafta zarfında ise 20,000 ökaliptüs 
len alma ta o u arı ucret mı tarı duğunu evelce bildirdiğimiz kanun 

Hükümetten gelen layihanın 12 nı geremez ve bu gibi/erin almakta b fidanı dikmiştir. . • .
1 

. ·h :s layihası da bütçe encümeninde azı N f 
nci maddeaı hususı bı gıye ve ı tısa- oldukları ücretler birinci maddede a ıa su işlerince, araziye geniş 
aa taalluk eden memurıyetlere tayin tadillere uğramııtır. Encümen bilhas- kanallar açılması ve suyun deniz ka -

d yazılı aylık tutarlarından birine ay- sa layihanın bu gibi müesseselerdeki 
telıcillerini tesbit ediyordu. Bu ma - nen tetabuk ediyorsa 0 dereceye ve f. . nallarına akıtılması ameliyatı yapıl -
deye de encümen ıu tekli vermiştir· . h 

1 1 
d ~ memurların ter ı şekline daır olan makta ve ökaliptüs teşkilitınnı ağaç-

"Jladd• J2- Hususi bir meslek bil- etmıyorsa a en a makta ol ugu üc- muvakkat 2 inci maddesi üzerinde 1 d . 1 . ·ı b. . 
.. retle buna en yakın alt dereceye dahil durmu• ve bu maddeye ıı.u ıı.ekli ver an ırma ış erı ı e ırlıkte çalışılarak 

gisine ve ihtısasına ıbtiyaç gösteren 
1 

" s s - muntazam bir program takip edilmek 
memuriyetlere devlet teşkilatına da- sayı ır. miştir: tedir. 
bil vazifelerde müstahdem olanlara- inhisarlar umum müdürlüğü kad- "Değişen muvakkat madde 1 - A) 

• 

rasından kanundaki esaslar dairesinde rosuna dahil olup bu kanunun neşri Halen müstahdem olanların ücretleri Mayıs ayı zarfında bataklık arazi
ve ehliyet dereceleri bakımından ter tarihinde müstahd~m olan~ar halen al- tahsil derecelerine ve bu kanuna tabi ye dikilmek üzere Tarsus ökaliptüs 
fian veya naklen getirilecek kimse makta oldukları ucretluı muhalaz;ı mlesseselerle umumi, mülhak ve hu- fidanlığında 200,000 ökaliptüs fidanı itleri başmühendisliği ile ökaliptüs 
bulunmadığı takdirde. bı memuriyet- ederler. susi bütçeli Devlet dairelerinde ve hazırlanmııtır. Haziran ayı içinde teıkilatı sıkı iş birliği yapmaktadır. 
lere hariçten devlet mem iyetlerin - B) A bendi mucibince dereceleri bunlardan başka bankalar ve fabrika- 300,000 fidan hazırlanmaktadır. Bu Karabucak bataklığının kurutul-

de bir bulunmamı., veya memuriyetle tesbit edileceklerin dahil olacakları lar gibi mali sınai müesseselerde üc- f masını ve ağaçlandırılm:a.ını mütea-
:ır " t ı · üdd ı · sene zar ında asgari on bin dekar a - ,.. 

al§kaları en aşağı bec: sc denberi ke- dereceler tutariyle almakta oldukları re veya maaş a geçmış m et. erı. kip her iki vekaletin teşkilatı, Tar-
:ır mecmuuna ve bu kanunun bec:ıncı razinin traktörle sürülmesi ve asgari , A 

silmiı; bilgi, ihtısas ve t rübeleriyle aylıkları arasındaki fark. memurun . :ır sus un ynaz bataklığına geçerek 
mütemayiz kimselerin k rodalci de - aylığından her ay yirmi beşte biri in- maddesıne ve yüksek mektep mezun- iki milyon fidan dikilmesi için, su müşterek mesailerini orada teksif e -

deceklerinden timdidcn memlek.t 
halkı her iki dairenin faydalı çatır 
malarını alika ile takip etmektedir· 
Bu çalışmalar Tarsus'u hem bir ötüııt 
kaynağından kurtarmakta, hem de 
yurda ökaliptüs ormanları kazandır• 
maktadır. - F. G. 

•ece maa·'ariyle bu ita ada - . .. dı 4irilmek aueti7_M ,i · üa- Tarı için iki, diğerleri için üç sene~.d:_:e~.::;:;;;:;;c===:::::~-=:==~-----~~ 
kayıtlarla ... mukayyet olr ksızı;lcra le edilir. Anca1{ mem ur arın a e ı Ş ;;-;~ ~· ._ .. ~ .. ~-b Ç k d • 1 · 1 
Vekilleri Heyeti karariy e tayinleri zerine bu farkın daha eve] de izalesi k u a ar ı. un.ha~ dmeya~ınhad u Bı·r yıldırım an 1 rı a ZI raat ça ışma ôri . . . . d anunun neşrı tarı ın e musta em 
caisdir. caızdır. Bu farkın ızalesıne ka ar bu 1 1 d h . "dd ti ... . . . . o an ar an ızmet mu e erı uç se-

Bu ıibiler muayyen t fi müddet- gıbılere muvakkat taznunat verıl- neye kadar olanların bir, üç seneden 
]erini doldurdukça gene 1 tısaslariy- mez. .. fazla olanların iki yukarı dereceye faciası 
le alflcadar diğer ihtısas evkilerine Jhti.a• mevlrilerini irim geçirilmeleri caizdir. Ancak bu dere-
nakil ve terli edebilirler. Şu kadar ki tayin etlecelı? celer terli ve tahvil1erde müktesep 
bu dereceler bunlar içi müktesep hak teşkil etmez. 
bale teJkil etmeyip bu memuriyetler Muvakkat üçüncü madde de bütçe Bu hükümlere göre aylıkları tesbit 
haricindeki memuriyetlt! e nakil ve encümeninden umumi heyete şu ıe- edileceklerin alacakları aylık halen 
tahvillerinde tekaütlük/ nde tahsil kilde sevkolunmaktadır : almakta bulundukları mikdarı geçe -
Yuiyetlerine ve hizmet ddetlerine " 1939 mali yılı muvaıenei umumi· mez ve bu gibilerin almakta oldukla
g6re iktisap edebilecek ri derece ye kanununa bağlı (E) cetveline da- rı ücretler ikinci maddede yazılı ay-
maaıı esastır. bil tertiplerden alınan kadrolardan lık tutarlarından birine aynen teta -

lbtısas mevkileri teşlr lcanun- daimi mahiyeti haiz bulunanları da buk ediyorsa o dereceye ve etmiyorsa 
larım baflı cetvellerde g erilir. Bu ihtiva eden ve 12 nci maddede yazılı halen almakta olduğu ücretle buna en 
kabil mHş/ı memuriyeılt bağlı (2) ücretli memuriyetleri gösteren ve bu yakın alt dereceye dahil sayılır. 
sayılı cetvelde gösterilmi kanunun sekizinci mcıddesine göre B) A bendi mucibince dereceleri 

te~lrillt kanunlarına ~klenmesi icap tesbit edileceklerin dahil olacakları 
eden daimi ücretli kadrolara müteal dereceler tutariyle almakta oldukları 

Bu memuriyetlerde ist 
ceklere bu kanunun umu 
ri dairesinde almakta old 
ce mHfını iktisap edin 
muvakkat tazminat verilm 

ları dere- lik 1'yihalar en geç 1 ikinciteşrin aylıkları arasındaki fark, 25 de biri 
e kadar 1939 tarihine kadar Büyük Millet her ay memurun aylığından indiril -

Meclisine verilir. Bu /Byihalar kanu mek suretiyle 25 ayda izale edilir. An 
niyet kesbedinciye kadar muva•nei cak memurların talebi üzerine bu far

Bu madde hükmü ücr 
pmildir ... 

t ilere de 

Muocılıiat taminat 
Ankara•daki devlet a relerinde 

ücretle çalışan memurları lacakları 
tazminata dair olan madd e, bütçe 
encümeninde tu tekilde t it olun-

umumiyeye dahil (D) ve (E) cetvel- kın daha eve/ de izalesi caizdir. Bu 
/eriyle tayin edilen kadrolar içindeki farkın izalesine kadar bu gibilere mu
ihtısas mevkileri icra Vekilleri Heye- vakkat tazminat verilmez . ., 

Bugün filen çal1fmalıta 
olanların vaziyeti 

I 
Kanunun neşrinden evel bu sayılan 

Silifke (Hususi) - Burada feci bir 
yıldırım kazası olmuş, fıstık tarlasın

da çalışan zavallı bir adam ölmüş, ka
rısı da ağır surette yaralanmıştır. 

Silifkenin Bucaklı mahallesinde o -
turan Mustafa ve karısı Sıdıka cumar
tesi günü üç yavrularını evde bıraka
rak ve merkeplerine binerek kasabaya 
yakın olan eski Yaka'daki tarlalarına 
giderler ve ektikleri fıstıkların otunu 
temizlemiye baıtarlar. 
Öğleye doğru, hafif hafif yağmur 

yağar ve gök gürültüleri artar. Kendi
lerini yağmurdan muhafaza için ya -
kınlarında bulunan bir zeytin ağacı al
tına iltica ederler. Aradan az bir za -
man geçtikten sonra dehşetli bir gök 
gürültüsü ve müthiş bir taraka ile tit
rerler ve yerlere serilirler. 

Zavallı kadın bir müddet baygın 
kaldıktan sonra gözlerini açar, uzun 

seneler beraber yaşadığı kocasının öl
müş olduğunu görür, ayağa kalkmak 
ister fakat buna imkan bulamaz. 

Şehir civarında bir orman 

fidanlığı vücuda getiriliyor 

mu9tur: 
"Madde 14 - Ücretliler 

ra'da bulunanlara almakt 
ücret derecesinin bir deı 
dalci maaşlı memurları 
tazminatı maaşlılar hakk 
mi hQlcQmler dairesindf' 

tince tayin olunur ve bu mevkilerde 
halen müstahdem bulunanların birin
ci derecedeki ücret miktarını geçme 
mek üzere almakta oldukları ücretler
le istihdamlarına devam olunabilir. 

Bu madde hükmü mu/hak bütçeli 
idarelerle belediye ve hususi idareler 

müesseselerde vazife almış olanların 
tekrar hizmete alınışlarında tabi ola
cakları ahkam hakkında da şu muvak
kat madde ilave olunmuştur: 

Feryat eder, bağırır. Etraftan bu acı 
sese yetişenler şu feci manzara ile kar
şılaşırlar : Mustafa ölü, kadın yıldırım 
tesirinden arkasından ta ayağına ka -
dar yanmıı; yanlarındaki merkebin 
bir ayağı fek olmuş. 

Çanlrın'tla orman litlanlıfı 
n Anka -
oldukları 

e d6nun -
hakkında da tatbik olunur.,. 

Muvakkat beşinci maddeye şu fık
muvakkaı ra ilave edilmiştir: 
aki umu- "Bunlardan halen üçüncü ve daha 

yüksek derecede olanların bir derece 

Barem kanununun merıyet tarilai daha terfii caizdir.,, 
E•lıitlen ücretle çalıım•ı olanlar 

Yeni barem kanununu hangi ta- Bütçe encümeni hükumetin hazır -
rihten itibaren meri olac ı meselesi, lamıı olduğu barem tayihasına bazı 
i . tiva etti&i yeni hükiı ler dolayı- yeni muvakkat maddeler ilavesine lü· 
siyle bütün memurları a ı<adar eden zum görmiış ve bilhassa bu kanunun 
bir mevzudur. Bütçe ene meni bükü- neıri tarihinden evet ücretli vazife
metin ıönderdiği layihan bu meri · lerde çalıpnıt olanların bu kanundar 
yet tarihine taalliık eden maddesi ü sonra tekrar vazifeye girmek istedik· 
zerinde de küçük bir def iklik yap - leri zaman hangi dereceye abnabile -
mııtır. Maddenin son $e şudur: cekleri hakkında ıu hükmü koymuş -

"Yeni muvakkat madde 2 - Buka-
nunun neşrinden eve/ gerek bu kanun 
da yazılı müesseselerde ve gerek u -
mumi, mülhak ve husu•i bütçeli ida -
relerle belediyelerde ücret veya maaş

la istihdam edilmiş olanların tekrar 
hizmete alınışlarında girebilecekleri 
dereceler, bu gibi/erin hizmet müd -
det/erine ve tahsil vaziyetlerine göre 
devlet ücretli memurluklarında tek -
rar istihdamları için kabul edilen esa
sa göre tesbit olunur. 

Mütekaitler hakkında yine devletçe 
ücretli vazifeye kabulde cari usuller 
tatbik edilir.,. 

" Madde 26 - Bu b n ne~ri ta- tur : r 
rihinden muteberdir. Am bu kanun •• Yeni muvakkat madde 13 _ Btı 

Telefon numıralanm11 mucibince emsal hasılla nın artma· kanunun neşrinden evel iicretle istih
sından ve derecelerin ilg ından do · dam edilmiş olanların bu kanunun 
layı tediyesi icap eden fa lalarla üc- neşrinden sonra tekrar ücretli veya 
ret/ilere verilecek muvak t tazminat maaşlı bir vazifeye tayın/erinde gire
ve ikinci muvakkat madd mucibince bilecekleri dereceler, bu kanunun hü
yapı/acalc derece intrbak ve bunun kümlerine ve tahsil vaziyetlerine 
neticesi o/aralı tenzili ım gelen geçmiş hizmet müddetlerine göre ta
/arkların kesilmesi 1 ey ul 1939 tari- yin edilir. Şu kadar ki bunların gire
binden başlar.,, bilecekleri derecenin ücreti son al-

dıkları ücret miktarından fazla ola
mıyacağı gibi maaşlı memuriyetlerde 
dahi bunun bir apğı derecesi esas 

Halen &:retle müdalatlem 
olanlar laalılrıntla ••• 

ULUS müessesesi telefon numa
ralarında ulak bir değişiklik ya
pılmıştır. Yeni numaraları aşa

ğıya koyuyoruz: 
: Başmuharrirlik 

Müessese Müdürü : 
Yazı lıleri Müdürü : 
Yazı işleri 
idare 

: 
: 

1371 
1144 
1061 

1062 
1064 

Yazı işlerine ait 1062 santrala 
merbuttur. 

Kanunun çıktığı tarihte ücretle ça- tutulur. --------------.J 

Kadını ıehire getirirler ve memtı: • 
ket hastanesine yatırırlar. Vakadan da 
mahalli hükümeti haberdar ederler. 
Kadın tedavi altına altnmış ve arzu

siyle evine nakledilmiştir. Bu betbaht 
ailenin üç yavrusu vardır. 

Çankın, (Hususi) - Viliyetin ziraat İflerinde IOD zamanlarda o# 
b hareketler görülmektedir. Büy~k bir ziraat memleketi olmak kabili
yetini tafıyan Çankm'nm köylerinde, köy lmllanmumm bqbca tr 
melleri olan vuıtalarm köylüye temini zirai mahsulün raııclımanJOI 
artbracakbr. Köylüye tak ıitle verilecek olan pulluklarm bir kısım gel"' 

mittir. Viliyetin bet mıntakasında, ı Bu yıl için, kır yoncası, böğrUf" 
Merkez, Ilgaz, Çerkeı, Şabanözü ve 

1 

ce, iyi cins sultani mercimeği, aspif• 
Ortakazada yapılacak olan tohum te _ şeker pancarı, kavun gibi tohuın~at' 

Dağılan Tu .. rkocag"' ından · · · . . köylüye dağıtılmıştır. Vilayet dahl • 
mızleme evlerının proJelerı yapılmış 1. d 49 ğ ' d · ı· h .,e . ın e e ıtmene e çeşıt ı to um 

1 ğ 1 1 tahsısatı ayrılmıştır. aşı levazımı yerilmiştir. 
a aca 1 0 an ar Kızılırmak havzasındaki pamuk sa- Köylüyü iki tekerlekli kağnılard.SS 

Dağılan Türkocağından alacağı o- haları tetkik edilmiştir. Bu yerlerde kurtarmak için de çalışılmakta ve dö~ 
lan hakiki ve hükmi eşhasın Parti pamuk ziraatinin ıslah ve inkişafı ve tekerlekli arabalardan getirtiJere 
Merkezinde te•kil edilen tasfiye ko - banka k f 1 t' l adell ,, daha çok randıman alınması için lazım nın e a e ıy e ve uzun v 
misyonuna kaydettirdikleri matlupla- taksı•tt•rle •rı'lmektedı· r Bu çalı·...a· l t db' 1 d " Ü "ld"ğ.. "b. 'lk .... v.... . '6-::: rından vesikaları tetkik olunarak ka - ge en e ır er U§ nu u u gı ı ı lar, Çankırının zirai kalkınmasıııd' 
bul olunanların ödenmesine başlan - olarak pamuk ekme makinesinden 2 bü .. k .. •tı kt d" yu umı er verme e ır. 

dığı ve alikalıların Partiye müracaat- adet gelmiıtir. Bu havzada Akala cin-
ları müteaddit zamanlar gazetelerle i- si pamuk ekimi yapılacaktır. 
tin olunmuştu. Bundan batka gene bu havzada 

Tasfiye itleri sona ermek üzere bu - hayli mikdarda "susam,, ''yer fıstığı,, 
lunduğundan evelce alacaklarını kay- yeti§tirilmek için tohum dağıtılmıı -
dettirmiş olanların 939 senesi birinci tır. Bunların nasıl ekileceği hususun -
kanun nihayetine kadar doğrudan doğ da da ziraat muallimleri gönderilerek 
ruya veya bulundukları yer Parti teş- ekim tekilleri köylüye gösterilmiıtir. 
kilitı vasıtasiyle Parti Merkezindeki Kızılırmak havzasını sulak bir bale 
tasfiye komisyonuna müracaatları ve getirmek için İrmak'tan istifade çare
müracaat etmiyenter hakkında umu - teri arasında Santrıfut makinesi geti -
mt hükümler dairesinde muamele olu- rilerek suyun ırmaktan hortumla çe -
nacağı son defa olarak ilin olunur. kilmesi temin edilecektir. 

Orman litlanlığı 

Kışla yerinde Ziraat Vekileti tar' 
fından bir orman fidanlığı vücuda ge· 
tirilmektedir. Tarhlara ayrılarak etci• 
len meyvaıız ağaçlar tohumlar yerde" 
çıkmıya baıtamııtır. 

Mevkiin ve arazinin çok müsait ti' 

luıu bu fidanlığın kısa bir zamand' 
inkitaf edeceğini göstermektedir. 

K.Kormaa 
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Milli Şef'in B. Gafenko'yu kabulü İsmet İnönü ile 
altıncı Georges 

arasında telgraflar 

Tü rkkuşu f i losu ızmir'de 

Türkkuşu kamplar1nda dcı 
yaz çahşmalar1 başladı 

. . (!3aşı l i~cı sayfada). Bursa, 15 (Telefonla) - Türkku - ki pliinör meydanında açılması karar-
Jer~mJe bı~lıkte şahsı • saadetlerı ve şuna mensup ıı tayyare ile büyük bh: laşan planörcülük kampında temmu -
Brıtanya !mparatorlug.unun r~fa?ı yurt turnasına çıkmış olan filo bu sa- zun ilk haftasında harekete geçilecek
hakkzndakı en hararetlı temenmlerı - bah saat 8.30 da hava meydanından tir. r 
mi kendilerine arzetmekle pek bahti- hareket etmiş ve meydanda vilayet i- Türkkuşu, bu sene pek çetin bir me 
yar bulunuyorum. lui gelenleri, binlerce halk ve Bursa sai ile ciddi bir imtihan geçirmekte -

ismet lnönü 
İSMET tNôNO gençliği tarafından hararetle teşyi e- dir. Tayyareci olmak istiyen bin ka -

Türkiye Reiııicümhuru 
Ankara 

dilmiştir. dar lise 1i talebeyi yetiştirmek, en teç-

Filo lz.mir'e vardı 
Doğum yıldö~ümüm mün.asebetiy- İzmir, 15 (Telefonla) - 11 tayya -

le vaki tebriklerınden pek zıyade mü- d .. kk T'' kk f'l b _ . . re en mure ep ur uşu ı osu u-
tehassis bulundugum temennılerınden .. t 11 d 1 · , · · İ · . gun sa e zmır c ınmış ve zmır 

dol~y~ eksel§n~Jarına ıçten teşekkür - halkı tarafından emııalsiz bir sevinçle 
lerımı arzederım. karşılanmıştır. Binlerce İzmirli genç 

ALTINCI GEORGES }erimizi hararetle alkışlamışlardır. 

Tetiı faciası dolayısiyle 

Ankara, 15 a.a. - Thetis denizaltı 
gemisi kazası münasebetiyle aşağıda -
ki telgraflar teati edilmiştir: 

Türkkuşu tayyarelerini, havada bir 
tayyare filosu istikbal etmiştir. İzmir 

hizatlı ve tecrübeli memleketler için 
bile düşündürücü mahiyette mühim 
bir iştir. Bununla beraber, malzeme i
yiliğinde ve türlü tecrübe sahalarında 
en ileri memleketlerle boy ölçüşecek 
vaziyette bulunan Türkkuşu, bilhas -
sa öğretmenlerinin fedakarlığı ve bü
yük Türk milletinin himayesi sayesin 
de bu çetin işi başaracağından emin 
bulunmaktadır. 

Cümhurreisimizin Y alova'da B. Galenko ve diğer davetlileriyle beraber öğle yemeğinde 

Majeste Altıncı Georges 
İngiltere Büyük Elçiliği vasıta

ııiyle 

Va~ington 

valisi Etem Aykut, müstahkem mev - Hava gedikli hazırlama yuvası 
ki kumandanı, askeri ve mülki erkan, Türkkuşu'nun amatör tayareci ola
Parti, belediye hava kurumu ve bütün rak yetiştireceği liselilerden ba kaca 
teşekkülerin mümessillerinden ve ga- bu sene orta mektep mezunları arasın 
zetecilerden mürekkep kalabalık bir da seçeceği gençlerle açmakta olduğu 
karşılayıcı kitlesi de İzmir hava mey- (havagedikli hazırlama yuvası) yeni 
danında toplanmış bulunuyorlardı. ve başlı başına bir kıymet arzediyor. 

jBarem 
müzakereleri 

Romen Hariciye Nazırı gazetecilere beyanat verirken 

(Başı l ıncı sayfada) 

Bütçe Encümeninin millet kürsüsün
den verdiği izahata göre memur 
maatı vasati olarak 60 lira kadar 
tutmaktadır. Bu para milli geliri
mize nazaran yüksek ölçüde tutul • 
mut bir mikyas değildir. Fakat bu 
it daima milli gelirimize ve amme 
hizmetlerinin ıümulüne göre tayin 
edileceğinden millet vekilleri bu 
kanunun müzakeresinde bu nokta
lar etrafında konuımuılar ve fay
dalı mütalealar serdetmiılerdir. 
Kanun li.yihaalrı ön ünde bir kayda 
tabi olmaksızın tenkitler yapmak 
için teıekkül eden Parti müstakil 
grupunun ilk teması ve grup halin
de ittirik ettiği müzakere bu ol
muıtur. Müstakil grupun mütalea· 
ları parti grupu ve hükümet tara
fından büyük dikkatle takip edil
mekte ve müzakereler açık bir kalp 
ve derin bir samimiyetle geçmekte
dir. Bugün meclisin havasmcla çok 
eski bir parlamento hayatına mah • 
ııus bir olgunluk vardır. 

Mısır hariciye nazırı 

yarın İstanbulda 
Ankara 15 a.a. - Memleketimizi 

ttırnen ziyaret etmek üzere gelmekte 
~l\lnan Mısır hariciye nazırı Abdül -
"'·•~., YA'hva nasa cumartesi gijnü sa
at 17 de Romanya bandıralı Basarabya 
"•Puru ile İstanbul'a varacak ve rıh -
tırnda merasimle karşılanacaktır. 

Geceyi tstanbul'da geçirecek olan 
hluhterem misafirimiz ve maiyetleri i 
Çin Perapalasta hususi daireler ayrıl
b\ı! bulunmaktadır. 

Ekselans Abdülfettah Yahya paşa 
bıaiyetleriyle pazar günü sabahı rü -
küplarına tahsis.' edilecek bir vapurla 
\'aıova'ya geçecekler ve burada hari -
tiye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ile 
\'aıova hükümet erkanı tarafından 
karşılanacaktır. 

ll.4S de Cümhurreisi lnönü tarafın
dan kabul edilecek olan Mısır harici
}'e nazırı öğle yemeğini Cümhurreisi
blizin nezdlerinde davetli olarak yiye
cekler ve saat 16 da hariciye vekilimiz 
le birlikte Olev vapuru ile Yalovadan 
l>endiğe geçerek 18.10 da Pendikten 
hareket edecek olan hususi trenle An 
karaya gideceklerdir. 

---
Yunanistan' da 

... 

Yeni bahri 
tezgôhlarm 
oÇıhş töreni 
Atina, 15 a.a. - Dün Salemin civa

rında Skaramanga'da, kıralın, Bükreş· 
ten yeni dönen veliahtin, başvekil Me 
talcsas'ın bir çok nazırların ve yüksek 
generallerin huzuru ile, harp gemile
ri için yapılmakta olan tezgahların 
r?ıekanik ilk tesisatının küşat merasi -
rtıi yapılmıştır. 

Bahriye genel kurmay başkanı ami· 
raı Sakellariyu, bir nutuk söyliyerek, 
0~uz senedenberi düşünülen fakat şim 
dıye kadar yapılmıyan bir işi başardı
dığından dolayı Metaksas hükümetine 
teşekkür etmiştir. 

Bundan sonra bahriye müsteşarı Pa 
Pavasiliyu bir nutuk söylemiş ve yeni 
~zgahlar hakkında izahat vermiştir. 

Undan böyle Elen harp ve ticareti 
bahriyesi, kendi gemilerinin yaptırıl· 
~ası veyahut tamir edilmesi için ya-
ancı memleketlere ihtiyaç göstermi -

>'ecektir. Yeni tezgahlarda, en küçük
~~~ Yunanistan'ın istiyeceği en büyü
&une k:ı.dar altı harp gemisi birden in
ta olunabilecektir. Tezgahlar, daha bu 
lene içinde işlemeğe başlıyacak ve ilk 
e>larak iki torpito muhribi yapılacak
tır. 

Slovakya'ya karşı 

darbe mi? 
(Başı ı. inci sayfada) 

!erini Almanyaya geri göndermeleri 
emri verilmi tir. 

Slovakya'ya gelen alman 
aubayları 

Bratislava, l S a.a. -Bir çok aılnan 
subayı Slovakyaya gelmekte devam e
diyor. 

Garp istihkamlarında 
mane&Jralar 

Frankfurt, 15 a.a. - "Frankfurter 
Saytung" gazetesi garp orduları grup 
kumandanlığından öğrendiğine göre, 
Almanyanın garp istihkamlarında ya
kında büyük manevralar yapılacaktır. 
Bu manevralar mezkfır istihkamları 
işgal etmesi mukarrer kıtaları alıştır -
mak içindir. 

Bertin boyuna tekzip ediyor 
Berlin, ıs a.a. - Almanya polis mü

dürü ile adliye nazırı halen vazife ile 
Pragda bulunmaktadırlar. Bununla 
beraber, Bohemya ve Moravya himaye 
idaresinin şimdiki statüsünde tadilat 
yapılacağı hakkındaki haberler Ber -
linde mütemadiyen tekzip edilmek -
tedir. 

Roma'da temaslar 
Roma, ıs a.a. - Ciano, Almanya bü

yük elçisi Von Mackenseni kabul et
miştir. Mesul mahfiller bu mülakat 
hakkında pek ketum davranmaktadır
lar. 

Sir Strang dün 
B. Molotof'la 
temasını yaptı 

Moskova, 15 a.a. - Fransız sefiri 
B. Naggiar, büyük Britanya sefaret 
hanesine bir saat kadar B. Seed ve B. 
Strang ile görüşmüştür. 
Öğrenildiğine göre bu iki zat, Fran 

sız sefirine B. Strang'ın İngiltere ha
riciye nazaretinden almış oduğu tali -
matı bildirmiştir. 

Bu sabah Fransa büyük elçisi in -
giliz delegesi Strang ikinci defa ola
rak İngiltere büyük elçiliğinde buluş
muşlardır. 

tngiliz - Fransız - Sovyet paktının 
hazırlanması için Kremlin sarayında 
bugün Molotof, Potemkin, Seeds ve 
Naggiarın iştirakiyle yapılan toplan -
tıdan sonra alınan mallımata göre pek 
yakında diğer bir toplantı daha yapı -
lacaktır. 

Alman ıeliri Beri in' e döndü 
Berlın, 15 a.a. - Almanya'nın Mos

kova büyük elçisi von Schulenburg 
hükmetine rapor vermek üzere Berlin' 
e dönmüştür. Salahiyettar mahfiller • 
bu ziyaretin fevkalade hiç bir mahi -
yeti olmadığı beyan ediliyor. 

Parti müstakil grupu, daha ilk 
günden itibaren lüzum ve faydasını 
ehemiyetle tebarüz ettirdi. lıeride 
bu grupun teşrii rolünü daha müte
kamil bir tarzda göreceğimizden e
mımz. Bizim milli hüviyetimizin 
hususiyetlerine uygun olarak kendi 
bağrımızda teşekkül eden gr up, 
Cümhuriyet Türkiye'sinin teşrii ha· 
yatının tekamülünde çok derin iz -
ler bırakacaktır. Encümenlerden 
geçerek meclisin yüksek huzuruna 
gelen kanun liyihalannda tabia
tiyle hükümet ve parti daha hauas 
olacak ve daha ıümulhi düşünecek • 
tir. Bununla beraber parti için bir 
prensip meselesi olmıyan bu müza· 
kerelerin cereyanında parti azala
rı da söz alarak maddeleri derin bir 
incelemeden geçirmektedirler. Ka
nunların üstünde yapılan bu dikkat
li tevakkuf ona yeni manevi bir ku· 
vet verecektir. Her halde çok samİ· 
mi bir aile havası içinde cereyan e· 
den bu müzakereler siyasi terbiye • 
mizin tekamülüne delı\let eder. 

Artık turası muhakkaktır ki 
tetrii hayatımızda yeni ve bariz bir 
olgunluk içinde partimizin çizdiği 
yeni ufuklara doğru kuvetli adım -
tarla yürümekteyiz. 

Necibali KOÇOKA 

General Kazım 
Orbay Londra' da 

(Başı l inci sayfada) 

Diğer taraftan general Lundun 
idaresinde bir ingiliz teknik heyeti 
dün İstanbul'a gelmiş ve iki memle
keti alakadar eden müdafaa meselele
rini görüşmek üzere Ankara'ya hare -
ket edecektir. 

Metropol kuvetleri umumi müfet -
tişi general Sir Walter Kirke, Finlan· 
diya müdafaa nazırının daveti üzeri
ne, yarın Helsinki'ye hareket edecek· 
tir. General Stokholm'da da biraz ka
lacaktır. 

Avusturalya genel kurmay reisi 
general Lavarack Londra'ya gelmiş
tir. Londra'da altı ay kalacak olan 
general modern harp usullerini tet
kik edecektir. 

Harbiye nazırı tarafından verilen 
talimat üzerine, ilk ihtiyat efradı bu
gün mensup oldukları depoy şubeleri
ne müracaat etmişlerdir. 

Birçok kahraman subay ve bahri
yelinin hayatına mal olan kaza ile 
kıraliyet bahriyesinin maruz kaldığı 
büyük zıyadan pek müteellim olarak, 
türk milletinin, İngiliz milletinin bu 
müellim matemine samimi bir surette 
iştirak ettiğini majestelerine arzeder 
teheyyüç ve taziyetlerımin kabulünü 
rica eylerim. 

İSMET İNÖNO 

Heyet namına tayyarelerinden inen Orta mektep imtihanları bitinciye ka
Türkkuşu filosu kumandanına ve genç dar devam edecek bir kayıt muamele-
tayyarecilere: sine bu ay başından beri başlanmış -

- Hoş geldiniz! denilmiştir. tır. Daha şimdiden, yüzlerce orta mek 
Filo şehir üzerinde bir cevelan yap- tep mezunu (Hava gedikli hazırlama 

mış ve Türkkuşu. tayyarecilik ve ha - yuvası) na müracaat ediyor. 
va kuvetlerimize ait dövizleri ihtiva (Hava gediklisi) bir orta mektep 
eden kağıtlar atmıştır. mezunu için güzel ve refah temin e -
Türkkuşu filosu, halkın arzusu üze- den pek parlak bir istikbaldir. Bu gi-

Ekselans ismet lni>nü rine pazar gününe kadar mir'de ka- bi gençlere, beş on sene içinde bir kaç 
Türkiye Reisicümhuru lacak ve İzmir hinterlandaki kaza mer yüz lira kazanmak imkanını verebile -

Ankara kezleri üzerinde uçuşlar yaparak dö- cek hiç bir meslek yoktur. 
Thetis felaketi sebebiyle donan- vizler atacaklardır. Pazar günü Cuma Türk ordusunda kahraman bir ge • 

manın maruz kaldığı zıyadan dolayı ovasında bütün lzmirin iştirakiyle İs- dikli olarak vazife alacak, hava ordu
gerek ekselanslarının ve gerekse türk tanbul ve Bursad'a olduğu gibi hava sunda güzellikte emsalsiz tayyareleri
mil/etinin taziyetlerini bildiren nazi- gösterileri yapılacaktır. İzmir bu bay- ni zevkle kullanacak bu gençleri, ele 
kane telgrafınızdan dolayı pek ziyade ram gününe hararetle hazırlanmakta- geçirecekleri bu bahtiyarlıkla daha 
minnettarım. d r · ~ · · 

AL TiNCi GEORGES 

Ulusal Ekonomi ve 

Arttırma Kurumu 
kongresi dolayısiyle 

T izim telgrafları 

ve cevapları 
Ulusal ekonomi ve arttırma kuru -

munun beşinci kongresi münasebe· 
tiyle kongre reisliğince büyüklerimi
ze tazim telgrafları çekilmişti. Bu 
telgraflarla gelen cevapları yazıyo

ruz: 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku

rumu kongre reisi General Kazım 
Özalp 

Kongreye candan muvaffakiyetler 
dilerim. Yüksek başkanlığınızda ce
miyetin on senedenberi ifa ettiği yük
sek hizmetleri takdir ile yadederim. 

İSMET 1NôN0 
General Kazım Ôzalp'ın telgrafı 

şudur: 

ismet İnönü 
Reisicümhur 

1929 yılı 12 kanunuevelinde Ka
mutayda verdiğiniz tarihi nutkun 
çocuğu olan kurumumuzun Ankara 
Sergı'evinde toplanan beşinci kongre
si Milli Şefe sonsuz saygı ve minnet
lerini sunar. 

Kongre Başkanı 
KAZIM ÖZALP 

Sayın General Kazım Özalp 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku

rumu Kongresi Batkanı 
Beşinci kongreniz münasebetiyle 

sayın azanın hakkımda izhar buyur
duğu hissiyata teşekkür eder kuruma 
ba~arılar temennisiyle saygılarımı su
narım. 

B. M. Meclisi Reisi 
RENDA 

Bay A bdülhalik Rend a 
Kamutay Baıkanı 

Ulusal ekonomi ve .1rttırma kuru
munun Ankara Sergievinde toplanan 
beşinci kongresi azaları Kamutay 
başkanını saygı ile sel§mlar. 

Kongre Başkanı 
KAZIM ÖZALP 

ı · şimdiden tebrıke layık görüyoruz. 

Türkkuşu kamplarında Türkkuşu tayyare ve planörlerinin 
Mekteplerin yeni yaz tatili devre - başında en az on iki saat geçirecek o

sinde motörlü ve motörsüz tayyare lan öğretmenlerinin liyakat ve feda -
kamplarıı:ıda toplanmakta olan liseli karlık duygularına güvenerek ve mu
gençlerle Türkkuşu, mutat çalışmala- vaffakiyetinden mutlak surette emin 
rına başlamış bulunuyor. bulunarak pek çetin olacağı besbelli 

Ankara'daki Etimesğut motörlü tay olan yeni çalışma devresine girmiş bu
yare meydanında, geçen sene planör- lunuyor. 
cülük kursunu bitirerek yüksek yel - Cömert türk milletinin, kendi eseri 
ken uçuşu brövesini almış bulunan olan Türkkuşu'nu muvaffak olmuı 
gençlerden bir grup dün uçuşlara baş- görmekle en büyük haz ve gururu du
lamışlardır. yacağına hiç §Üphe yoktur. Türkuşu· 
İnönü planöcülük kampı da, iki gün na, Türkkuşunun üç insan gibi çalışa

evel kampa gelen yeni kayıtlı genç • cak olan kahraman ve fedakar öğret • 
terle talimlere girişmiştir. Ankara'da- menlerine parlak başarılar dileriz. 

Nafıa Vekilinin beyanah 

Nafıa Vekilimiz Ali Fuat Cebesoy yüksek mühendiı mektebinde 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bir kaç j derpey vekalete gönderilecektir. İstan 
gündenberi İstanbulda bulunan Nafıa bul'un bir an evel imar edilmesini ar
vekili general Ali Fuat Cebesoy bu - zu ettiğimiz için imar planına ait tet
gün öğleye kadar vilayet nafıa müdür kik işinin şimdiye kadar gecikmesi se 
lüğünde meşğul olmuştur. Vekil ken- beplerinden biri de planın bir defa 
disiyle görüşen gazetecilere şu beya - daha belediye imar müdürlüğünce tet 
natta bulunmuştur : kik edilmesi için idi. Şimdi bu mü -

"Şehircilik mütehassısı Prost tara - dürlük yeni bir kanunla bize bağlana
fından yapılan İstanbul imar planının caktır. O vakit imar işlerine ait tet -
mühim kısımlarını tasdik ettik. Diğer kikler daha iyi bir şekilde intaç edile• 
kısımları da tasdik edilmek üzere pey bilecektir. 

İtalyan tayyareciler 

İspanya'dan döndüler 

Türk iktisat 

Ceneve, ıs a.a. - 1spanya'dan av
det eden 2.800 italyan tayyarecisi ile 
general Kindelan'ın idaresindeki is -

General Kazım Ö zalp panyol hava heyeti, Diulio vapuriyle 
Balıkesir Meb.usu gelmişler ve Kont Ciano ile general 

cemiyetinde 

dünkü toplantı 
Ulusal ekonomı ve arttırma ku- Valle, amiral Kavaguari ve kesif bir 

r umu kongre batkanı halk kütlesi tarafından karşılanmış -
Ulusal ekonomi ve arttırma kuru- lardır. 

munun beşinci kongresinin inikadı Kıral tay a ·ı · t ft" t k .. .. . . . . • y recı erı e ış e me u-
mu nasebetıyle Partımız hakkında ız- e ög~ led b l kt" 
har buyuru/an samimi hissiyat ve zer en sonra uraya ge ece ır. 

Türk iktisat cemiyeti heyeti dün 
akşam Ankara halkevinde toplanmış 

ve hazırlanan nizamnameyi müzakere 
ve kabul etmiştir. 

Bundan sonra idare heyeti seçimi 

gösterilen yüksek alakaya teşekkür 

eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Erzurum Mebusu 
Dr. A. FİKRİ TUZER 

C. H. P. Genel Sekreterliğine: 

yapılmıştır. Bu heyete, Muhlis Ete, 
bağlı olan Ulusal ekonomi ve arttır- Hazım Atıf Kuyucak, İsmail Hüsrev 
ma kurumunun be§İnci kongresi son - Tökin, Nusret Köymen, Sait Aydos -
suz saygılaı ını sunmakla ~eref du- i\ı. Mürakipliğe de Kemal Seyhan se-
yar. çilmiştir. İdare heyeti yakında top -

Kongre Başkanı la11arak aralarında bir reis ve bir umu 
CümhuriyP.t Halk Partisine içten KAZIM ÖZALP mi katip seçeceklerdir. 
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arem mü erelerini neşrediyoruz 
Büyük Millet Meclisinin çarşam • 

ha günü yaptığı toplantıda maddele· 
ri üzerinde konuşulmıya başlanmış o
lan barem kanunu layihası etrafında 

muhtelif hatiplerin söz alarak, muh • 
telif mevzular üzerinde fikir beyan 
ettiklerini, Maliye ve Dahiliye Vekil· 
lerimizlc bütçe encümeni ikinci reisi 
~. Faik Baysarın bu mütalealara kar· 
şı hükümctin ve encıimenin noktai
nazarını izah ettiklerim dünkü sayı -
mızda bildirmiştik· 

Dahiliye hizmetlerine ve ezcümle 
kaymakamlığa intisap eden yüksek 
mektep mezunlarının bugün almakta 
oldukları maa tarla, yenı barem ka· 
nunu meriyete girdikten sonra ala· 
cakları maaş nisbctleri arasında ada· 
Jet!.'izlik bt• lı:•:dı.ıgunu ileri süren 
hatiplere kaı şı Dahiliye Vekilimiz, 
gösterilen bu alaka ve hassasiyete tc· 
şekkür etmiş ve tam metnini dünkü 
sayımızda verdiğimiz değerli bir i -
zabta bulunmuştu. 

Baremle te§kilat kanunları 
arasında tearuz. var mı? 

Kaymakamların vazıyetinc inhasar 
eden bu izahtan sonra Refik İnce Ma
nısa söz aldı ve bareme merbut cetvel· 
de teşkilat kanunlarına uymıyan bazı 
eksiklikler ve fazlalıklar bulunduğu· 
nu gördüğünü söyliyerek dedi ki: 

"- Şimdi bu cetvelde böyle hare· 
min tatbikatından de~il. fakat yeni· 
den i1ave edi1miş olan bu gibi maka · 
mat ve maaşat varsa bunların bizim 
tarafımızdan bilinmesi lazım. Çünkü 
bu teşkilat kanunlarını muaddil bir 
vaziyet. Bütçe encümeni mazbata mu
harriri arkadaşımız bu barem müna • 
scbctiyle verdiği izahatta baremin 
muhtelif vekaletlere mensup memur • 
ların terakki ve terfileri üzerinde an· 
cak bir nazımlık yapacagını ve hakiki 
memuriyet adaletinin te kilat kanun· 
larında bulunacağını ifade etti. O 
halde teşkilat kanununda bulunmı· 

yan memuriyetler burada bulunursa 
bir tedahlil olacak ve bu barem teşki
lat kanunu rolünü oynıyacaktır. Bu 
tavsiflc bu netice arasında bir zıddi • 
yet vardır. Binaenaleyh § rr:di bütçe 
encümeni arkadaşlarımızda soruyo
rum. Bu kanun müzakere edilirken 
vekillerin teklif ettikleri }eni memu
riyetler ve yeni kadrolar arsa bun • 
lar nelerdir? Nasıl ki biz\;, ada kay
makamlar üzerinde mu?.ak• de bulu· 
nuyorsak onların üzerinde e 36, 46 
olsun, miktarı 10 olsun, ol ın yo
lunda bizm müzakere etmf g hakkı· 
mız vardır. Bu müzakere ı yapabil
memiz için onların söyledi rini bil· 
mcmiz lazımdır. Bunu rica e liyorum. 
Bu esas hallolunmazsa tead 1 kanunu 
ile teşkilat kanunları arası da büyük 
bir zıddiyet hasıl olacaktır. Bu da ta
bii iyi olmıyacaktır.,, 

Sıhat Vekilimizin· iz hları 

B. Ziya Gevher Etili (Ç 
de küçük sıhat memurları 
sorulmuş olan suale sayın Sı 
kilinden cevap beklediğini 
rı da baremin içinde görmel 
ni söyledi. 

Bunun üzerine kürsüye g~ 
ve İçtimai Muavenet Vek 
HulUsi Alataş hatiplerin ı 
karşı şu kıymetli izahı yapt 

akkalc) 
kkında 

iye Vc
bunla
tediği-

"- Müzakerede bulunduğ muz ka· 
nun layihasında küçük sıha memur
larının mektepten çıktıkları man 20 
lira ile işe başlamaları iktiza e ler, fa· 
kat elimizdeki bütçe tahsis tı itiba -
riyle biz bunların hepsini 2 ira ile 
başlatmıyoruz . Elimizdeki et ele gö
re 378 inin 20. 150 sinin 25 liı le, 100 
tanesinin 30 lira olmak üzer 
bize hakiki vaziyeti temin e 
tir ki bunun farkı 120 bin 
yor. 

Hem ireler geline e 

tertibi 
bilmiş· 

Hemşireler kısmına gcli : Bu· 
nun 29 u 20, 23 ü 25, 22 si 30 lira 
olmak üzere koyabilmiş ols :iık bu
gjnkü mevzuata tamamiylc e abuk e
debilmiş olacaktır. Bunun yekunu 
14.400 lira tutuyor. Yani 1. 00 lira 

lık bu farkı bütçede yedi 
mizden dolayı takdim edil 
cetveldeki şekil üzerinde k 
lecek senelerde bütçeden <:c :ağımız 

fa lalarla bu şekil üzerinde snif et· 
m "<; olacağız. 

Z iya Gevher arkadaşımız fzıssıha 

m essescsi üzerinde buyurd !arı me 
seleye gelince: bu müessc ekamül 
de resi geçiriyordu. Şimdi kadar. 
Heyeti vekile karariyle mc rları E 
c•tvclinc alındı. E cetvelim öre üc
retler kendilerine veriliyor Şimdi 
(D) cetveline alınmışlardır. B..ı kanu
nun mevzuatı içerisinde b ibi üc
retle çalışanların ne suretlt memuri
yete geçecekleri tesbit edile ktir. 
B·tnun üzerinde çalışmakta ız. 

Yine bütçe müzakeresi e nasında 
Berç Türker arkadaşımız bu mücss 
senin ne vakit memur sınıfına geçe
ceğini sormuşlardı. O vakit de araet
miştim. Uzerinde çalışıyoruz, bunun 

Küçük sıhat memurları ve muallimlerin 
terfihi icin hararetli müzakereler oldu 

-> 

Layihanın ü~üncü maddesinin tadili i~in bir ~ok lakrirler verildi 

Lisan bilen memurların dereceleri 
üzerinde lehte aleyhte fikirler söylendi 
da tatbiki cihetine gideceğiz, demiş
tim. 

Ziya Gevher Etili - Yani bunlar 
bareme dahil olacaklar mıdır? 

Sıhiyc Vekili Dr. Hulusi Alata§ 
(devamla) - Bu baremin içinde de. 
ğildir. D cetvelindedir. Ücretten ma
aşa ne ~ckilde geçebileceklerini bun· 
ların neticesini aldıktan sonra geti • 
rcbilcceğiz.,, 

Küçük •ıhat memurlannın 
vaziyeti tesbit edilsin.,, 

Dr. Ali Suha Delilbaşı, kadroda sı
hat memurları için 47,000 lira bulun
duğunu, Vekilin sözlerinde bunun 14 
bin tuttuğunu söyledi ve aradaki far
.kın izahını istedi. Sıhiye Vekili Dr. 
HulOsi Alataş da memurların terfi 
vaziyetlerine göre 20, 25 ve 30 lira ü -
zerine tanzim edilmiş olan cetvelleri
ni okudu ve yekfinun 120 bin lira tut· 
tuğunu söyledi. 

B. Ziya Gevher Etili, bu sağlık mü
essesesinin tekamül devresini geçir· 
mit olduğu kanaatinde bulunduğunu 
söyliyerck dedi ki: 

"- Tekamülden lcasdınız zanne
derim idaridir. Şimdi Faik Baysal ar
kadaşımız dediler ki bu cetvele göre 
ücretler tanzim olunacak. Biz istiyo
ruz ki bareme dahil olıunlar, maaşa 

geçsinler. Bunların vaziyetlerini bir 
an eve ltesbit edelim.,, 

üç sınıf derpiş edilmiştir. 30, 25, 20., "- Teşkilat kanuniyle atiyen bu 
60 tane birinci sınıf nahiye müdürü kanuna bağlı olan cetvel bugünkü teş 
olacaktır. Nahiye müdürlerine men· kilat kanunlarının esaslarını arzctti
§C, mahlmualiniz, kla::.ik mektep tah- ğim şekilde ihtiva etmektedir ve bu
sili ile, şimdiki siyasal bilgiler okulu rada görüyoruz ki elyevm barem ka
dediğimiz mülkiye mektebidir. Mek • nununun verdiği müsaade mektebi 
tepten çıkanlar birinci maddede ka- mülkiye mezunlarının 30, 35 lira ile 
bul ettiğimiz esasla, henüz müzakere memuriyete geçmesidir. Halbuki Da· 
etmediğimiz üçüncü maddenin hü- biliye Vekaleti teşkilat kanununda 
kümlcri bir arada nazarı dikkate alı - 20, 22, 25 lira alıyorlar. Bugün ona im 
nınca şu manzara görülüyor. Lise kan olmıyacak şekilde bir kanun çık
tahsilini bitiriyorlar ve altı yıllıktan I mıştır. Burada bir esas konuyor. O da 
daha az müddetle yüksek tahsili ik- mülkiye mezunlarının 30 lira ile, li
mal ediyorlar. Siyasal bilgiler oku- san bilirse 35 lira ile tayin olunabile
lundan genç vatandaş hayat sahasına cekleridir. Yeni teşkilat kanunu faz
çıkıyor. Çıktığı zaman bir takım ida- la kadrolar ihtiva edecek, ihtimal ki 
ri vazifelerle mükelleftir, bunun en 40 lira maaşlı nahiye müdürlükleri 
küçük tabakası nahiye müdürlüğü· ihdas edecektir, ve kanunun bu mad
dür. Bu makama geçeceği esnada si - desi hükmü icra edilecektir. Bunun 
yasal bilgiler okulundan çıkmış olan teşkilat kanuniyle tearuz etmeıoi gibi 
genç vatandaş birinci, ikinci, üçüncü bir hal yoktur. Bilakis bugün bura
maddclerde derpiş edilen hükümlere ya raptedilen cetvel elyevm meri cet· 
nazaran üçüncü maddedeki kadro vele nazaran genişlik temin ediyor ve 
cetveline göre, doğrudan doğruya 30 bir kısım mülkiye mezunlarını almak 
lira aylıklı makama geçmek vaziyc- imkanını veriyor. Vaziyet budur . ., 
tinde bulunuyor. Halbuki müzakere Bütçe encümeni mazbata muharriri 
etmekte bulunduğumuz üçüncü mad- B. Sırrı Day (Trabzon) da hakikaten 
denin umumi olarak tesbit ettiği bugün mevcut teşkilat kanunları ara
fikre göre, ecnebi dili bilen bir dere- Blnda tam bir ahenk bulunmadığını 
ce fazla maaş almak hakkına sahip ol- söyledikten sonra, ikinci maddeye 
duğuna nazaran bu genç vatandaş na- merbut cetvel hazırlanırken bütün 
biye müdürlüğü makamının bir dere- dairelerden kadrolar istemiş olduk
cc yukarısından istihdam edilmesi ıa. larını, bu sırada vekaletlerin mümkün 
zımdır. Halbuki kadroya göre böyle olan tcn.zıl~t ve tadilatı Y~!ltıkta~ son 
bir makam mevcut değildir . ., ra kendılcrıne kadrolar gonderdıklc -

rini ve kendilerinin bu kadroların dar 
Sıhiye Vekilimiz bu son temenniye 

karıı da ıunları aöyledi: . ., ___ J~--~:...ı~~-... _. __ ... z ... ·~----ı:c----.--e 7~ .. 6 &-,aua.ı.uaj"""Uu· "- BUtçe muza eresı ema11naa soy 
Jediklerime ilave edecek bir ıözüm elemanlara muhtaçtır Junduklarını anlattı. 

Yoktur. Bunları tertip ettik, bir an B R p k d"l b"l S Rifat Vardar (Zonguldak) Bu ba-
. ccep e er, ı 1 en ve ıya- rem kanununun, bilahare yapılacak 

evet bunları bareme götürmek için sal Bilgiler okulunu bitiren bir va-
çalııacağız. Bu sene için söz vcrmi· d h" .. d .. r···· d . olan teşkilat kanunlarına bir esas tcş-

.. h tan aşın na ıyc mu ur ugun e staJı- kil edip ctmiyeceğini sordu. Sırrı 
yorum, vaziyetin icabına gore are • nı bitirip de kaymakamlığa geçmesi Day cetvellerin icabettiği zaman de
ket edeceğiz. Sual soracak başka ar- için yolun kapalı olduğuna işaret e- ğiştirilebileceği cevabını verdi. 
kadaş varsa sorsunlar, cevap vere- dcrek sözlerini şöyle bitirtii: B. Galip Pekel de halen Dahiliye 
yim.,, "-Nahiye müdürlerine ait olan bu Vekaletinde 30 kadar kaymakamlık 

Barem cetveline yeni giren maruzatım bir derece yukarı çıkıldı· münhal olduğuna göre vekaletin la -
ğı zaman diğer arkadaşımızın da te· . 

memuriyetler var mı? mas ettikleri ilk kademe olan 35 lira zımgelcn evsafta kıymetlı gençleri ccl 
bedcmemit olduğunun anlaşıldığını, 

R f "k t (Manı"sa) Te,kilat asli maaştı. Kaymakamlıgv a gelir da· c ı ncc - " kaymakamlığın çok ağır vazifeli bir 
d 1 d ıır h ld · ba yanır •. Yüksek tahsilini ikmal etmiş, 

kanunların a o ma ı~ı a c yenı - lisan bilen bir vatandaşın bu kadro- iJ olduğunu, binaenaleyh maaş vazi-
rem cetvellerine giren memuriyet o- yetlerinin çok iyi düşünülmesi icap 

ya göre bir nahiye müdürlüğü ma • 
lup olmadığı hakkındaki sualini tc~- kamına gelmesi bir derece aşağı olan ettiğini söyledi. 
rarladı. Bütçe encümeni adına Faık kaymakamlığa başlaması demektir. Okunan tahrirler 
Baysal bu suale karşı dedi ki: Böyle nahiyeden kazaya kazadan vi-

.. T k"lt::.t k d ta nda yeri ol Bundan sonra Dr. Ali Suha Delil-- eş ı cı a ro rı - layete kademe kademe yükselmek dil 
matlığı halde bu barem kanununa gi • bilen bütün yetişkin vatandaşlara ka- başının diplomalı ve diplomasız kil· 
ren memur derecelerle zaten mcmu - k rük sıhat memurları hakkındaki tak-

panmış olaca tır.,. " 
riyet yapıyor. Arzetmiştim ki teşki • Bütçe encümeni mazbata muharriri ririyle, Recep Pckcr"in, aşağıdaki mu 
lat kanunlarının adedi tecavüz etme· B. Sırrı Day, B . Recep Peker'in te _ vakkat maddenin layihaya ilavesi hak 
d• b'l"k" ld V b 1 ı"ntıbak kındaki takriri okundu. ı, ı cı ıs aza ı. e un ar mas ettiği bu mcvzuun ancak teşkilat 

· ) d" F k t · · etler Muvakkat madde - Bu kanunun ctmış er ır. a a yenı memurıy kanuniyle halledilebileceğini söyle -
ihdası mevzuubahis değildir. Hiç bir di. B. Galip Pekel (Tokat) da B. Re- neşrinden evel kaymakam olmak üze
vckalet ihdas etmemiştir. Bütçe en· cep Peker'in mütalcalarına iştirak et- re dahiliye mesleğine giren ve halen 
cümeni tahsisat yekununu tecavüz et- tiğini söyliyerck idare mesleğinde stajiyerlik yapmakta olan Mülkiye 

k t . 1 d l · t b k t ve Hukuk mektebi mezunları hizmeti meme şar ıy e erccc ere ın ı a e - genç, bilgili, kıymetli elemanlardan 
tirmek için vekaleti aideleri ile görüş· istifade edebilmek için onların vazi- mecburiyclerinin hitamında 40 lira 
müş ve kendileri tarafından tanzim e- yetinin bir an evci ıslahı lüzumu üze- maaşla kaymakam tayin edilirler. 
dilerek getirilmiş olan cetvelleri tct· rinde durdu. Reye arzedilen takrir kabul olun -
kik edip buraya bağlamıştır. Gayet Tekrar söz alan Recep Peker, büt- du ve madde encümenine havale e • 
tabii olarak teşkilat kanununda kad • &e encümeninin verôiği izahatın ken- dildi. 
ro değişmiş ve dereceler de . tadilat disini tatmin etmediğini tebarüz etti- Memuriyete ilk giri§te tahsil 
görmüştür. Fakat hututu eaasıy~ ta· rerck gayenin yalnız baremin madde- dereceıi 
mamen mahfuzdur. Bu cetvellerı bu· leri arasında bir tecanUs temini olma-
raya bağlamak sureti~lc har~k~t ~t- yıp aynı zamanda türk içtimai heyeti· Takrirlcrin okunmasını müteakip 
mekle şu faydayı temın ctmışızdır: nin çalışma sahalarını ve bu sahalar i- kürsüye gelen, Parti Müstakil grup 
encümene gelen ilk cetve~lerde por~e- çinde türk neslinin yetişmesi gibi de· azasından B. Fuat Sirmen (Rize) ka
si bir iki milyon liralık bır zammı ıs· rin ve çok esaslı bir mevzuu ihtiva et· nunun, üçüncü maddesiyle devlet biz 
tilzam ediyordu. Bittabi her vekalet tiğini söyledi ;re: metine intisap edecek olanların ilk 
ıo, 12, 14 liralık dereceleri 15 liraya "- Bir takım teşkilat kanunların· girişlerinde tahsil derecelerine büyük 
çıkarmak ve arada kaldırılan derece· dan bahsettiler, dedi, tcşkilfit kanun- kıymet atfettiğini ve bunu memnuni
dcki memurlarını bir derece yukarı )arı meclisin elinde müzakere ettiği yetil! karJıladıklarını kaydetmiş, fa. 
çıkarmak suretiyle cetvelleri tanzim kanunda aklı selimi kabul etmek için kat maddenin tetkiki sırasında bazı 
edilmişti. Bütçe encümeninde alınan bir tıkaç teşkil etmez. noktaların eksik kalmış olduğunu 
karar ise bu vaziyeti kendi tahsisat - Ahmet Hilmi Kalaç (Kayseri) de gördüğünü söyliycrek demiştir ki: 
Jariyle intıbak ettirmek şekli ir. Bu müzakere edilmekte olan kanunun bir "- Muayyen bir mesleğe intisap 
itibarla yeni memuriyet ihdas etmek ana kanun olduğunu, bundan sonra edip de orada ihtisas yapanların bu 
vaziyeti mevzuubahis olmamı§tır ve yapılacak teşkilat kanunlarına uymak ihtisası için geçirecekleri müddete 
değildir.,, için daha senesine varmadan baremi bir kıymet atfedilmemiıtir. Bu müd -

tadil etmek ihtiyac1 baş göstereceğini detin kendilerinin girecekleri dere -
B. Recep Peker'in ncıhiye söyledi ve: celer üzerinde ve yahut o derecelerin 
müdürleri hakkında bir "- Bütçe encümeni bunu alsa da kısımları üzerinde müessir olması 

mütalea•ı sakatlığı tashih etse daha iyi olmaz kaydedilmemiştir. Yalnız, hususi ka-
Uçilncü maddenin müzakeresi sı • mı?,, dedi. nunlarla ihtisas yapılan bazı meslck-

rasında Recep Peker (Kütahya) söz , l k•t A k l lcr irin ka'nun bu maddenin bir ben-' Bare.m e tef ı at anun arı " 
alarak birinci maddede kabul edilen biribirine uygundur,, dinde bir kayıt koymakla iktifa et· 
esaslar ikinci maddeye bağlı cetvelin miştir. Böyle hususi kanunlarla ihti-
tatbik noktasında tearuz teşkil ettiği· Bütçe encümeni namına kürsüye sas yapanların yalnız doktorlar ol-
ni söyliyerck bu noktanın ya izah ve- gelen encümen ikinci· reisi B. Faik duklarını bilirsiniz. Bunlardan gayri 
ya tadilinin derpiş olunmasını iıtedi Baysal ileri sürülen sakatlık ve tca - birçok meslek erbabı vardır ki ali 
ve ezcümle dedi ki : : ruz meseleleri üzerinde hatiplere cc· tahsillerini ikmal ettikten sonra ken-
"- Nahiye müdürleri için burada vap olarak şunları söyledi: dilerinin icabcdcn şubede ihtisas ya· 

pabilmelcri için birçok seneler okur
lar. Bu müddete ait kanunda bir şey 
kaydedilmemiştir.,, 

Bundan sonra hatip, bir ali tahsil 
yaptıktan sonra o ali tahsilini takvi
ye edici staj görenler için ayrı bir i
lerleme kaydine tesadüf etmediğini 

söylemiş ve bu ikinci iddiasını da şu 
misalle kuvetlendirmiştir: 

"- Bu vaziyet şu neticeyi doğura
caktır. Aynı arzu ile aynı mektepten 
çıkan fakat ihtisas tahsili görmüş o
lan bir genç diğer arkadaşından tah
sil yaptığı müddetçe geri kalmış ola
caktır. Biz kanunun bu noksanının 
ikmaline matuf olmak üzere bir tak
rir hazırladık. Bu takrirde; iki yük
sek mektepten mezun olan ve muay
yen bir meslekte ihtisas yapanlar, bir 
de memleket dahilinde tahsil yaptık
tan sonra aynı tahsili yabancı memle
kette tekrar edenler bu fazla olarak 
gördükleri tahsil müddetinin normal 
senelerin adedince kıdemlerine zam 
yapılmasını istiyoruz . ., 

B. Fuat Sirmen bu temennisini bir 
takrir halinde tcsbit etmiş ve reislik 
makamına vermiştir. 

Ehliyet ve müıabaka imtihanları 

B. Yahya Sezai Uray (Balıkesir), 

kanunun 16 ıncı maddesindeki ehli· 
yet ve müsabaka imtihanları açılma
sı hükmünün asıl yerinin üçüncü 
madde olduğunu çünkü memuriyete 
ilk e:ireceklerin vaziyetinin bu ü_x~n
cu nıaaae ııe •ayın tanargını soyıe-
dikten sonra bir 1i an bilenlerin bir 
derece yüksek maaşa hak kazanmala
rı meselesine geçmiş ve bu takdirde 
bir lise mezununun birkaç sene yük
sek tahsil yapacağına bir lisan öğre
nivermekle onların haiz olduğu hakka 
kavuşabileceğini çok fazla bir imti • 
yaz şeklinde gördüğünü, bunu doğ
ru bulmadığını ilave etmiştir. Bir de 
takrir vermiştir. 

B. Yahya Sczai'dcn sonra söz alan 
B. Rıdvan Nafiz Edgüer müzakeresi 
yapılmakta olan üçüncü maddenin 
C, D, E bentlerine göre, yüksek tah
sil yapmıyan lise mezunlariyle mual
lim mektepleri mezunları arasında bu 
layihada bir fark gözetilmemiş oldu
ğunu, binaenaleyh geçen celsede Fa
ik Baysal'ın muallim mektebi mezun
larının lise mezunlarından bir derece 
yukarı maaşa alınabilecekleri hakkın

daki beyanatının bir zühul eseri bu. 
lunduğunu addettiğini, hakikatte bu 
iki mektep mezunları arasında fark 
bulunduğunu söylemiştir. 

ilk muallim .mektebi 
mezunlarının vaziyeti 

B. Rıdvan Nafiz Edgüer, ilk mek
tep mezunlarının vaziyeti hakkında 

da şunları söylemiştir: 
"- Yeni kanun meriyete geçtik -

ten sonra bir ilk muallim mektebi me
zunu 20 lira maaşla mesleğe girecek 
1702 numaralı kanunla bugün vazife 
başında bulunan muallimlerden 16, 17 
buçuk lira maaşla çalışan arkadaşlar 
vardır. 20 lira maaşla çalışan arkadaş
lar muntazam terfi ettiği takdirde en 
az 6 senede bu 20 lira maaşa gelmiş· 
!erdir. Binaenaleyh ortada bir haksız
lık mevcuttur. Yani mektepten çıkan 
bir muallim arkadaş yarın 20 lira ile 
girecek, eskiden mesleğe girmek ta· 
lihsizliğinde bulunan diyeceğim, 16, 
17,5 lira maaşlardaki arkadaşlar o va
ziyette kalacaklardır. Bunların vazi
yetlerini de kurtarmak tazımdır. 

Bu yalnız ilk mektep değil, orta 
mektep ve liselerde olanlar da böyle
dir. Orta mektep ve liselere 1702 nu
maralı kanunla muallim olan yüksek 
mektep mezunları 25 lira ile tavzife 
edilmişlerdir. Bu kanun meriyete geç 
tikten sonra yüksek mektep mezunla
rı orta mektep ve liselere 30 lira ile 
tavzif edileceklerdir. Eski kanuna 
göre lise ve orta mektep muallimi o
lup 30 liraya geçmek için 1702 numa
ralı kanuna göre üç sene beklemesi 
lazımdır. Bunların vaziyetlerinin de 
düzeltilme i mecburiyeti olduğunu 

zannediyorum. Ayrıca ilk mektep mu 
allimleri arasında 22 lira maaşta bu • 
lunanlar vardır. Bugün 16, 17,S, ve 20, 

25 arasındaki asli maaş dereceleri de 
kaldırılmıştır. Bu 22 lira maaşta bu· 
lunan muallimlerin vaziyetini de ayrı 
ca düşünmek icabcdcr . ., 

Muallimlerin terlii meıeleıi 
B. Rıdvan Nafiz muallimlerin ter· 

fii meselesi hakkında da demiştir ki: 
"- Bundan maada cvelce 1702 nu· 

maralı kanuna göre ilk mektep nıu· 
allimleri olsun, orta mektep ve lis~ 
muallimleri olsun üç senede bir terfı 
ediyorlardı. Yeni kanunun ileride ge· 
lccek bir maddesine göre bundan 
böyle ilk mektep muallimleri yüksek 
mektep mezunları olmadıkları için 
dört senede bir terfi edeceklerdir· 
Muallimlik mesleğini cazip bir bale 
getirmenin chemtyetini yüksek ınec· 
lis, birçok defalar talim ve terbiye 
meselesi mevzuubahis olduğu zaman 
alakasını göstermek suretiyle bu mes· 
lcğe karşı hassasiyetini izhar etmiş• 
tir. Bütçe encümeni layihayı tanzirtı 
ederken alakalı encümenlerle görüş· 
memesi ve maaş kademelerini tcsbit 
ederken yalnız tahsil vaziyetini naza: 
rıdikkate alarak mesleğin hususiyetı 
ile alakalı kayıt ve şartları göz ö· 
nünde bulundurmaması şimdi i§aret 
ettiğim vcçhile tatbikatta maarif ha· 
yatında sarsıntı husule getirecek bit 
takım eksiklikler kalmasına sebebi· 
yet vermiştir.,, 

Bundan sonra hatip anlattığı nok
sanları ikmal etmek için hazırladığı 
bir takriri heyeti celilenin takdirine 
arzetmck üzere reisliğe vermiştir. 

B. Nevzat Ayaı'ın ve B. Recep 
Peker'in ıöz.leri 

B. Rıdvan Nafiz' den sonra söz a • 
lan B. Nevzat Ayas (Bursa)- üçüncü 
maddeyi esas itibariyle muvafık bul
duğunu, yalnız bütçe imkanları bU .. 
lunabildiği takdirde B. Rıdvan Na· 
fiz"in mütalealarına kendisinin de iş• 
tirak ettiğini, orta mektep ve orta 
tahsil tabirlerinin ipkasına mahal ve" 

receğinden, çünkü orta tahsil deyince 
orta mektepler, lise veya liselerin bi
rinci devresi anlaşıldığını, E fıkra· 

sının ikinci kısmının da müphem bit' 
ifade ile yazılmış olduğunu söyliye .. 
rek bunun tavzihini istedi. 

Bu madde üzerinde mütalcalarıtıl 
söylemek üzere tekrar kürsüye gelen 
B .. Reı;en Pc:kc:r (Kiitahva) madde";~ 
ikı noktası hakkında maruzatta bul\l 
nacağını söyliyerck barem derecele"' 
rinde kendilerine temin edilmiş olaO 
derecede kadroda vazife bulamıyan· 
lara daha aşağı derecelerde vazife ve
rileceği hakkındaki tabirin iltibasa 
yol açacağını / tebarüz ettirmiştir• 
Bundan sonra kendisinden evci le()# 
nuşan bazı arkadaşlarının temas etti .. 
ği dil meselesine geçerek dcmi1tir lci: 

liıan meıeleai 

" - İkinci bir nokta olarak dil ıııe
selcsi, bazı arkadaşlar dil meselesinin 
terfii icap ettirecek derecede olmadı .. 
ğını söylediler. Arkadaşların bu ka"' 
naatlerinin kendilerine göre yolunda 
olduğunu söylemeliyim. Bunda şüpbt: 
yoktur. Fakat ben tamamen aksi fi"' 
kirde olduğum için bir iki cümle ne 
fikrimi bu meselede reyinize tekad"' 
düm eden şu zaman zarfında arzctme .. 
ği faydalı buldum. Hakiki surette bit 
ecnebi dile sahip olmak bir vatandat 
için sade lisan sahasında, ilim saha · 
sında değil, hayatın bütün şubelerin .. 
de büyük bir ufuk açan yeni bir me .. 
şalcdir. Yeni bir hayat penceresidir. 
Bizim memleketimizde dil bilmek te' 
Iakkisi, malumualiniz, birçok bakım .. 
lardan iptizale uğramıştır. MekteP 
tahsilinin verdiği gramer bilgisiyl~ 
dil öğrenilmiş olmaz. Hakikaten iY' 
bir dil öğrenmiş olan bir vatandaş z.e' 
kasının canlılığı nisbetinde idarede 
olsun, maliyede olsun, teknikte olsurı 
memlekette çok mümtaz hizmet göre
bilir. Ancak bu vatandaşın hakiki su .. 
rette dil bilmesi şarttır. Bizim mertı' 
lekctte dil bilmek telakkisi, mektep' 
ten çıkanın siciline filan dili bilir di .. 
ye yazılı olmasiyle tesbit ediliyor• 
Bu, hakiki dil bilmek değildir. Dil0 

sahip olmak demek herhangi bir mes' 
lekte teknik esas, politik idari isti• 
kametinde derin tetkikler yapılabil: 
mesine ve onun bütün inceliklerin• 
anlıyabilmeğe sahip olacağı vasıta}"l 
kendisine müsmir bir vasıta olaral< 
kullanmasıdır.,, 

Bundan sonra hatip memlekette 
yabancı dil öğrenecek gençleri tcşvi1' 
için kendilerine verilen imtiyazın 
pek yerinde olduğunu tebarüz ettir .. 
miş, ancak bu imtiyazın suiistimal ~
dilmemesi için yapılacak olan itnU
hanların sıkı §artlara tabi tutulması· 
nı i1eri sürmüştür. 

Bundan sonra reis müzakeresi ya· 
pılmakta olan üçüncü maddenin ol .. 
dukça muğlak hükümleri ihtiva etıne· 
si ve birçok takrir verilmiş olm~~ı 
itibariyle, vaktin de gecikmesi y~· 
zünden, celseyi tatil etmiştir. Mech• 
bugün saat 15 te toplanarak bareınit1 
müzakeresine devam edecektir. 



T. 
'.aorç 

Borçlularm nazarı dikkatine 
C. Ziraat Bankası Erzincan Şubesinden : 

Vade 
haliğı Numarası bitimi --- Borcun nevi Mahalle veya köy Borçlunun ismi 

115 32 313 
5 

4114 
189 

31-12-938 
31 .. 
,. 

" 

İpotekli 
,, 
,. 
,, 

Ramazan Mah. 
Şaban ağa ,, 
Alamelik Kö. 
Urek .. 

Temür O Seyit han O Temür 
Kamarikli O Rızvan O Murtaza 
Süleyman oğul. Derviş ve Hasan 
Seyit Ali O Seyit İsmail 

241 50 
17 50 

190 52 
397 127 

31 
31 

" 
,. Bali beyi .. Mikdat O İsmail oğul. Ahmet ve 

Davut 
Tercanlı O Mustafa O Sait 226 31 ,, .. ,. 

121 50 
223 50 

148 
146 
276 

31 
31 

•• .. .. .. 
Çul basa 
Dacrek 
Süleymanlı 

•• 
" 

Hacı oğul. Hüseyin O Seyithan. 
Uzun Yusuf O Aziz O Güzel ve ' 

Mehmet 
365 31-12-937 

" Karadigin ,, Maksut O Veli O Mehmet 672 50 
562 
485 20 
835 

55 31 
31 

.. .. Vağaver .. Murtaza O Aziz ve anası Esma 

122 

56 
77 

•• 
31 .. 
29 .. 

,, ,. ., Murtaza oğul1arından Aziz .. Radık ., Gani bey oğlu Mehmet Ali 
,. Nurkah .. Tahir oğlu Cemal 

154 
24() 

8223 
291 
314 
102 

31 " .. Dana mahal. Kanber O Dursun, Cevahir ve Gülşah 
31 .. .. Çakırmanike. bir köyü Ali Osman oğlu Hakkı 

Balibeyi kö. Kamarikli oğulla. Ali, Abbas ve 1099 23 31-12-938 .. 
Hüseyin. 

01 1' .. ~- Ziraat Bankası Erzincan şu besinden ödünç aldıkları paraları muayyen vadeleri bittiği halde vermemiş 
r~n tsırnleri yukarda yazılı borçlular 30 haziran 939 tarihine kadar borçlarını bulundukları yerlerdeki T. C. Zi
llı t Bankası şube ve ajanslarına ödemezlerse tahsili emval kanunu yoliyle takibata başlanarak menkul ve gayri 

enkul rnallariyle hak ve alacakların dan borçları tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur. 2210 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin bir sene 
yapılan tahmin ton miktariyle tahmin 

fiatları gösterir cetv.eldir 
zarfında 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Satın Alma Kcmisyonundan: 

Maden kömürüBeher 
Amelıyenın nev'ı krom ve emsali 

dökme cevher 
Ton 

ı 

1 
-.. Anıbar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü ve ein-

aınak ve vapur dahilinde vinçle su- sali dökme cevher 

tfı_alana yapmak veya hab veyabud is- Krom 
ıı 

Yapmak bu ameliyede rıhtım ve- 45407 
V ı 
·t silo iskelesine veya vapur güver-
tsin h" e \'ermek ve bırakmak da da-

~· ve mütekabilen. 

2 - s tll' upalandan açık vagona tah-
ıl ve mütekabilen de vagondan 

~llPalana ve idare vincile vagondan 
~nize vermek veya mütekabilen de· 

~n almak 
3 

- \tine iştiraki olmaksızın rıhtım 
'ie~a silo iskelesine veya güverteden 
lllata \.. • k Ü.. te ~ vagona tahmıl etme veya m 

26189 

44993 

tonu 
Ku. 

10 
15 

4,5 

17 

Kok kömürü 
briket 

ton 

4992 

5526 

Muhtelif 
Beher malzeme 

tonu eşya ve 
Ku. emtia 

Ton. 

23 

9 

22 11776 

Beher 
tonu 
Ku. 

23 

9 

14 

~n. 
•-s-------~-----------k-----.~-------1----5----------------------------------......;.;...=,;;.;;;.... ______ .:_ 

upalandan alınıp açı arazıye 232 23 23 975 18 
!laJtiı ve istif etmek ve mütekabilen. 

S .-:--- Silo iskelesine yanaşmıt vapur 
ill\>ertesinden veya silo iskelesinden 

~ ve yerleştirmek. 
6 

- \linç iştiraki olmaksızın vagon· 
dan tahliye ve açık araziye mağa-
2<ıla.ı:a nakil ve istif ve mütekabilen. 

' - \tagondan idare vincile açık ara-
2iYe tahliye istif ve mütekabilen. 
8 

._ \linçsiz merakibi bahriyeden kü-
ftlerle veya arkalık ile ve el ile çıka· 
tııarak vagona tahmil, açık araziye, 

ltıağazalara nakil ve istif etmek ve 

5 

25140' 8 

7 

269 20 

9 16 

2103 24 8904 23 

5 475 14 

195 24 277 18 

~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:-~ 
~-ol_u_k_la~ta_h_lı_·y_e~~~~~~2_0_4_ıı~~~~~-5~~~-·~~~~-7~~~~~~~~9~ 
lO - Saatle müteahhidden alınacak 
•rneıe. 

268 
18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 18 120 

(25595) lira (9) kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usuliyl: 
tltailtmeye konmuştur. Ek&iltme 22-6-939 tarihine rastla yan perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası 
dahilinde birinci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (63) kuruş muvakkat temi. 
lla.t ile aynı gün saat ıo ona kadar komisyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. Bu işe ait şart
lla.ttıe Haydarpaşa liman baş müfettişliğinden ve Ankara ve İzmir İşletme Müdürlüklerinden parasız olarak 
•hnabilir. (3681) 12045 

D. Demiryollar1 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile ve 6.J Ankara · Haydarpaşa arasınoo 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere Anka • ve muteıtaoııen her gun seyrıserer e· 
ra'da idare binasında &atın alınacak - 'len 1 ve 2 No. lı Anadolu sürat kata-

5 - Karaköy istasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketl4=. 

rinden sonra: 
6 - Bilecik istasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketle

rinden sonra; 
7 - Arifi ye istasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerin

den sonra; 
8 - İzmit istasyonu; 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareket

lerinden sonra; 
yer kuponları satılabilecektir. 

Yolcuların aldıkları yer kuponları 
gidecekleri mahallere ve kondüktör
ler tarafından toplanıncıya kadar mu 
hafaza etmeleri lazımdır. 

1 ve 2 No. 1ı Anadolu sürat katar
larındaki bütün birinci ve ikinci sınıf 
yerlerin evvelden kapatılması zaruri
dir. Yer kuponu almamış olan yolcu
lar bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lı katarlarda yer kuponu 
alamıyan yolcular bu katarlarda bulu
nan serbest arabaya binebilirler, yer 
kuponu almaksızın No. 1ı yerleri iş -
gal eden yolcular işgal ettikleri yer
leri terk etmeğe mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Hay 
darpaşa garlarına istihbarat bürola
rından daha mufassal malı1mat alına
bilir. 

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

Muhtelif zımpa~a f aşlar1 alınacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan : 

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

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

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı-
lacaktır. (2228) 12238 

Alôkadarlara 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden : 
D. D/123 numaralı tarife, 15.6.1939 

tarihinden itibaren Turan istasyo
nundan yapılacak nakliyata, idareye 
veya eşhasa ait sarnıçlı vagonlarla 
nakledilecek mayiata da teşmil edil -
miştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmesi. (2350) \ 12328 

Mahkemeler 
Zile Aaliye Hukuk Hakimliğin

den: 
Camii kebir mahallesinden Konyalı 

Kirahk: 
Devren kiralık daire - 4 büyük oda 

2 hol, daimi sıcak su 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 ayrı 
ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Ti: 3130a 
müracaat. 2088 

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 
havi kullanışlı moderrt 1, 2, 4 oda ve 
müştemilatlı daireler. Kapıcıya 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 

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

2154 

Kiralık daireler - Ulus meydanın
da KOÇAK HAN'd:ı büro için elve -
rişli 2 ve 3 odalı daireler var. Asan . 
sör, kalorifer ve konfor. Kaım:;ıya mü 
racaat. 2157 

Kiralık - Vekaletler karşısındaki 

tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş 
odalı tam konforlu fevkalade nezaret· 
1i mükemmel apartman. Tel: 6046. 

2169 

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

Ucuz kiralık oda - Aile yanında 

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

2177 

Devren kiralık daire - Etfaiye mey 
danında Hukuk mektebi arkasında Al 
tay apartmanının 5 No.lu dairesi ey -
lül 2ayesine kadar. İçindekilere müra-
caat. 2180 

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

Karanfil sokak 15 A. 2181 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa ıçin 80 Kuruıs 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşred i lecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır . Bir kolaylık ol
mak üzere her satır. kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar cdilmıştır. Bir ki.ıçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır lçin 
beher seferine ayrıca on kuruş alı-J 
nır. 

Kuçük ıllinların 120 harfi geçme· 
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen İ· Jl 
!anlar ayrıca pul tarifcsınc tabiriir:.__J} 

Fazla tafsilat için Gümüşhacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 

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

Telefon: 2978 ze müracaat. 2178 

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

Satılık veya kiralık mobilyalı ev -
Bahçeli evler B. 4. tipinde, 5 oda, ta -
rasa, büyük ve muntazam bahçe, güzel 
manzara ve her türlü konfor. İçinde -
kilere müracaat. Bahçeli evler No. 125 

2202 

Satılık ev - Ayda 80 lira iratli üç 
daire. Misaki milli mahallesi Özden 
sokak Tel: 1431 2203 

Satılık ev eşyası - Büfe, yemek o
dası takımı, ayaklı dikiş makinesi 10 
lambalı R. C. A. radyo, çocuk arabası 
tuvalet ayna. Yenişehir Tuna caddesi 
No. 32 Alt kat. 2204 

Acele satılık arsa - Sağlık bakan· 
lığı karşısında İlkiz sokağında 530 M. 
Meşrutiyet caddesinde 430 M. uygu3 
fiyatla verilecek. Tel: 1538 2220 

Satılık buz dolabı - Elektriksiz iş
liyen pratik mükemmel ve bir aile i -
çin ucuz fiyatla Etfaiye meydanı İh -
san. B. Ap. No. 5 şe müracaat. 2225 

Devren satılık ve kiralık lokanta -
Zincirli cami karşısında No. 9 Sebat 
Aşevine müracaat Hasan Demirtaş. 

2229 

Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo
koşunda Ege sokagında 5 numaralı 

Kiralık daire - Bankalar caddesin- bodrumdan başka i,iç büyük daireli 
de dört oda bir hol ve müştemilat konforlu apartman satılıktır. Tel: 
resmi ve hususi daireye elverişlidir. 3255 numaraya müracat. 2218 
Telefon: 1317 2207 · 

Acele satılık arsa - Yapılmış olan 
Kiralık - Sağlık bakanlığı karşısı bahçeli evler kooperatifine bitişik ge

Çagatay sokak No. 22 Akkaya Ap. 3 niş cepheli manzaralı imar dahili 1000 
oda 1 sandık odası gayet ferah bir da- M. parsellenmiş Tel: 2406 2102 
ire. 2215 

Kiralık - Temiz ve müstakil mo • 
bilyalı bir oda bir bay için kiralıktır. 
Yenişehir Karanfil sokak 15 A. 1 

2228 

iş a rayanlor: 

Halil oğlu Ahmet karısı Mahire tara- -------------------
lş arıyor - Orta tahsilli tezgahtar

lık işlerinde mümaresesi olan bir genç 
bir bakkaliye veya bir mağazada iş a· 
ramaktadır. Ulus'da M rumuzuna mek-

fından kocası Halil oğlu Ahmet aley -
hine açılan isbatı talak davasında: M. 
aleyhin gösterilen adreste bulunmadı
ğından davetiye yerini tutmak için 
davetiyenin ilanen tebliğine karar ve
rilmıs olduğundan M. aleyh Ahmcdin 
mahkeme günü olan 5. 4. 939 çarşam -
ba günü mahkemede hazır bulunma -
sı aksi halde mahkemenin gıyabında 
yürüyeceği ilan olunur. 

(2355) 12329 

Zile Asliye Hukuk Hakimliğin
den : 

Zilenin büyük cami mahallesinden 
Osman oğlu Abdullah Eymirli tara -
fından tapu idaresi aleyhine açılan 

hudut ve dönüm tashihi davasında : 
Kanun sani 934 gün 34 sayı tapu ile 

Satılık : 

Acele satılık arsa - Kınacıhan ar· 
kasında Ali Nazmi apartımanı yanın· 
da 270 metre apartıman ve dükkan 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad-
desi N o. 1 2085 

Satılık apartıman - Atatürk bulva
rında büyük iratlı kalorifer ve dük . 
kanlı. Atatürk bulvarı 31 Tl 3130 a 
müracat. 2089 

tupla müracaat. 2205 

lş arıyor - Türk, Fransız üniver • 
sitelerinden mezun bir genç fransızca 
tercüme işleri ve ders vermek istiyor. 
Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 

lş arıyor - Alaturka alafranga ye· 
mek pişirir her türlü ev işleri ütü, ko
la mükemmel yapan bir bayan iş arı -
yor. Yeni hal Abdullah oteli No. 17 
Tel: 2200 ze müracaat. 2217 

Satılık - Yenişehirdc l, 2 ve 3 dai· 
reli ve büyük arsalı tek evler Atatürk 
bulvarı 31 Ti. 3130 a müracaat 2090 Aranıyor : 

tır. ., : adına kayıtlı Neba çayırı yerindeki 

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

Aranıyor - Bir adet ikiz çocuk ara 
bası almak istiyorum. Satmak isteyen 
lerin (3690) No. ya müracaatları. 

~Uhfelil avadanhk ahnacak 
~Otı t>. t>. Yolları Satın Alma Komis-
ıt llrıdan : 

-tcı llhanunen bedeli 24.954 lira olan 
l.s.~clere ait muhtelif avadanlıklar 
~~h 39 çarşamba günü saat 15 de ka
tı~. zarf usulü ile Ankarada idare bi-
aınd 
~ a satın alınacaktır. 

litaıll ı,e girmek istiyenlerin (1871,55) 
t~y 1k nıuvakkat teminat ile kanunun 
_,,tıın ettiği vesikaları ve tekliflerini 

J l ı>" 
i'lıf"'un saat 14 e kadar komisyon re-
Şatne vermeleri lazımdır. 

ta0 rtnaıneler parasız olarak Anka
k'da malzeme dairesinden, Haydarpa
tıtı~ tesellüm 1re sevk şefliğinden da-

iilcaktır. (2l23) 12323 

Lokomotif metali ve 

kalay allnacak 
ttıia l>. D. Yolh.n Satın Alma Ko-

~01lundan : 
~00l.1:~harnnıen heceli 296.500 lira olan 
ll'ıcıı. on lokomotii metali ile muham
~Uı bedeli 68.936.25 lira olan 50 ton 

~e kalay 1 ağu,tos 1939 salı günü 

Bu işe girmek istiyenlerin metal i
çin 15.610 kalay için 4.696,81 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (345) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satıl • 
maktadır. (2178) 12321 

Yeni yer kuponları 
O. O. Yolları Umum Müdürlü 

ğünden : 
Yolcu katarlarında izdihamı önle -

mek ve yolculuğun daha müsait şart
lar altında yapılmasını temin etmek 
maksadiyle 15-6-939 tarihinden itiba· 
ren Ankara - Haydarpaşa - Ankara 
arasında işliyen 1 ve 2 No. 1ı Anado
lu ekspres katarlariyle 3 ve 4 No. lı 
<;Ürat katarlarındaki birinci ve ikinc'ı 
~mu arabalarda mevcut yer adedi 
.ııspetinde bilet satılması mukarrer -
<11r. 

Hu katarlarla seyahat etmek istlyen 
yolcular beher birinci sınıf yer için 
25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 
20 kuruş tediye etmek şartiylc: 

B) Pazar, salı, çarşamba ve cuma bağı uzun zamanla hudutları değişti -
günleri Ankara'dan hareket eden 3 ği gibi 4 dönüm oldµğu halde tapuca 
No. lı sürat katarı; 2 dönüm görünmekte olduğundan hali 

C) Pazar, salı, perşembe ve cumar- hazır vaziyetin tesbit ve tesçili davacı 
' tesi günleri Haydarpaşadan hareket tarafından istenmiş olduğundan bu iş 
"'den 4 No. 1ı sürat katarı; le ilgili olanların ilan gününden itiba
için Ankara ve Haydarpaşa mebde ren bir ay içinde mahkemeye müraca
garları ile Polatlı, Eskişehir, Kara- atları ilan olunur. (2356) 12330 

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

Satılık ev - Bahçeli evler koope
ratifi B. 4 tipinde. Fazla malılmat için köy, Bilecik, Arifiye ve İzmit muta -

vassıt istasyonlardan yer kuponu te
min edeceklerdir. 

Anlrara Bi,.inci Sa'h Hukuk Hi.· (Tel: 1890) a müracaat. 2122 

YER KUPONU SATIŞ MAHAL
LERİ VE ZAMANLARI 

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

ket saatinden 24 saat evel ve 1 No. lı 
Anadolu katarı için, katann hareket 
edeceği günün saat 8 inden itibaren 

2 - Haydarpaşa garı; 
A) 4 No. lı ıürat katarı ile 2. No. 1ı 

Anadolu sürat katarı için hareket sa
atinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu; 

kimliğinden : 

Hacı Bayram caddesi numara 13 de 
terzi Hurşit. 
Hacı Bayram caddesi numara 15 de 

terzi Naki Açar tarafından aleyhinize 
açılan istihkak davasının yapılmakta 
olan duruşmasında adresiniz meçhul 
olduğundan tebliğat yapılamadığı gö
rülerek usulün 141 inci maddesi muci

Satılık otomobil - Dö~eme ve mo
tör kısımları çok iyi halde altı silin
dirli bir buik otomobili ucuz satıla· 
caktır. Görmek ve konuşmak için 
2280 e telefon edilmesı. 2123 

Satılık Ev - Bahçeli evlerden D. 4 
tipi 24 N o. lı ev satılıktır. 3173 tele-
fona müracaat. 2159 

bince ve yirmi gün müddetle ilanen Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
tebliğat yapılmasına mahkemece ka • zerinde 1800 M2. arsa içindeki Anka
rar verilmiş ve duruşma da 26. 6. 939 ra taşiyle uygun fiatla satılıktır. 3173 
pazartesi günü saat 10 na bırakılmış • telefona müracaat. 2160 

2232 

l _ş verenler : 

Hizmetçi aranıyor - Biri 5 diğeri 
7 yaşında iki kız çocuğu ile meşğul 

olmak ve ufak tefek ev işleri yapmak 
üzere küçük bir hizmetçiye ihtiyaç 
vardır. Gazetemiz ilan memurluğuna 

rnüracat. 2170 

Kolayca evlen 

Zengin ol 

İyi ama nasıl 
Hayatı kazanmayı anlatan bu 

kitabı bilhassa bayanlara tavsiye 
ederiz. 

Bu katarların Ankara ve Eskişehir
de nhareketlerinden sonra; 

4 - Eskişehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketle -
rinden sonra; 

tır. Mahkeme gününde bizzat hazır Satılık Çiftlik - İstanbula 28 mil, Zayi - Ankara belediyesinden aldı 
bulunmadığınız veya bir vekil gön - deniz kenarı, meşhur Armutlu kaplı- ğım 2134 numaralı bisiklet plakasını 
dermediğiniz takdirde mahkemeye gı· taları yanında, büyük zeytinlik, dut- kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
yaben bakılacağı tebliğ makamına ka- luk, koru, orman ve merayı havi !sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
im olmak üzere ilan olunur. 2216 meşhur Keçikaya çiftliği satılık.ır. 2224 Fehmi Certel 
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161804 lira 82 yüz altmış bir bin sekiz 

ULUS 

yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica -
ret odası vesikasiyle mezkfir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(23 3) 12332 

17 kalem su tesisatı 

malzemesi ahnacak 

16 - 6 .19-19 

Ekmek ve "" sıgır etiahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 11' 

A - Kütahya tayyare birlikleri için mayıs 940 sonuna kadar aşağıda t~. 
mini miktar ve tutarları yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmeye konuırnuştıı• 

B - Eksiltme 29 Haziran 939 perşembe günü Kütahyada merkez koıtl 
tanlığındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ·rı 

D - Ekmeğin muvakkat teminatı 1282 lira 50 kuruş sığır etinin 937 tı Milli Müdafaa V. 
yüz dört lira seksen iki kuruş keşif 
bedelli Ankara'da yapılacak muhafız 

ı Askeri Fabrikalar Umum Mü-
a ayı hayvanları için iki ahır inşaatı 
şartnamesinin teslim ve tediye şart • dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-

Orman koruma 50 kuruştur. . bl' 
E - Şartnameleri görmek istiyenler her gün komisyona müracaat ede 

4000 avcı yeleği alınacak larında değişiklik yapıldığından eve1- Ekmek alınacak misyonundan = 
ce yapılan ilanlar hu"ku'"msu··z addedı"le- Tahmin edilen bedeli (850) lira o -

lirler. ·~ 
F - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği ve~'a 

mevcut olmak şartiyle teklif mektuplarını 29 Haziran 939 perşembe guıı, 
Ekmek için saat 10 et için saat 14 de kadar makbuz mukabilinde kornisY

0 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- rek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye Orman Koruma Genel Komutan- lan 17 kalem su tesisatı malzemesi As 

konulmuş ve eksilt günü olarak 27 ı k S t Al K . d keri Fabrikalar umum müdürlüğti mer miıyonundan : 
ı - 4.000 adet avcı yeleği kapalı me · ı a m ma omısyonun an: k . 

zarfla satın alınacaktır. Muh haziran 939 salı günü saat 11,30 on bir 1 - Orman koruma genel komutan- ez sat: al~a .. komısyonunca 3. 8. ı.939 Başkanlığına vereceklerdir. (22Y5) 
bedeli (9200) lira olup ilk tanu::~ buçuk tesbit edilmiştir. lık kıtalan ihtiyacı için 250000 kilo per~em. e gunu. saat 

1~ te açık eksılt • 
miktarı (690) liradır. emı 2 - İlk teminat 9340 lira 24 kuruş ekmek kapalı zarf usuliyle ihalesi 27. me ıle ıhale edıl~cektır. Şart~a.me pa- Cinsi 

Miktarı 

Kilo Lira kuruş 

Eksiltrne 
.. saat 

~ 
Muhammen bedeli 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi olup şartname ve _sair evrakı 810 kuru haziran 939 salı günü saat (11) de An r~sız ~larak komısyo~dan venlır. Ta. 

26• 6. 939 Pazartesi
. gu"nu" saat 

15 
de şa adı geçe_n komısyondan alınır. k 'd y . h' 'd k t 1 k b' lıplerın muvakat temınat olan (63) liara a . enışe ır e omu ~ ı ı • ra (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun Birinci nevi undan ekmek 

Sığır eti 
180.000 
50.000 

12231 

17100 00 
12500 00 

29-6-939 
ıı 

Vekalet satın alma komisyonunda ya- 3 :- Eksıltmeye girecekler kanuni nasındakı satın alma komısyonunda 2 3 dd 1 . d k' 'ki k 
temınat e 2490 .. 1 k 2 1 kt ve . ma e erın e ı vesaı e o -

pılacaktır. .. v . s~y..,..ı anunun ve yapı aca ır. . . 

ıs 
29-6-939 .. na 
perşem~ 

3 - Nümune ve şartname her gün 3 cu .~a?delerınde yaz~lı belgelerle 2 - Muhammen bedeli (23850) lira mısyoncu olmadıklarına ve bu ışle ata-

kom.ısyonda •••. 
1 

b'l' bu gıbı ışlerle meşğul tuccardan ol • muvakkat teminatı ( 1788) lira 75 ku _ kadar tüccardan olduklarına dair Ti • 
4 kalem yiyecek ve saire alınacak goru e ı ır. d ki d . 'kl b' l'k caret d 'k . 1 k" .. 

4 1 t kı ·ı . k 
2 3 

.. u arına aır vesaı e ır ı te teklif ruş-tur o ası vesı asıy e mez ur gun ve 
- s e ı crın anunun ve un- . . · tt k · ·· ı 

cü maddelerinde ·ıazılı vesaikle bir - mektuplarım eksıltme saatınden be • 3 - Şartnameler parasız satın alma s.aa e omısyona muracaat arı. 
likte Hk teminat .;e teklıt mektupları- hemhal bir saat evetine kadar Ankara- komisyonundan alınabilir. (

2364
) 

12
333 

nı muayyen saatten bir saat evetine da .M. M. V. satın alma Ko. na verme- 4 - İsteklilerin şartnamesinde ya • 100 fon foleol ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muvakkat Eksiltmenin 
saatl tarih gün ____..,,,, 

kadar komisyona vermeleri. (2155) len. <2284) 12243 zılı vesikalarla beraber teklif mektup-
12137 J.000 uıuc elbise cilası ahnacak tarını ihal~ saatinden bir ~a~t- evetine 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : : 

Cinsi Miktarı Bedeli teminatı 

9 
Sığır veya keçi eti 90.000 22.500 1687 50 23-6-1939 ct(....:13 ';O 

l f kadar komısyona vermelerı ılan olu - Koyun eti 15.600 6.240 468 23-6-939 cum~ 10
· 

Yazlık elbiselik 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonuniısn : 
1 - 3.000 adet uçuş elbisesi cilasına 

mua:n en günde talip c:.ıkm;.dığınrlan 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- yeniden 10 gün müclrletlt- açık eksilt-

misyonundan : meye konulmuşt;.ır. Muhammen bede-

ah nacak 

l - 30.000 metre hava rengi yazlık 1i 2550 lira olup ilk teminat miktarı 
elbiselik kumaş kapalı zarfla satın a· 

/ 
191 lira 25 kuruş!ur. . 

lınacaktır. Muhammen bedeli 21.000 2 - Açık eksıltmesı 22.6.939 per • 

lira olup ilk teminat miktarı 1575 li
radır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24. 6. 
939 cumartesi günü saat 11 de Veka
let satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (2157) 

12139 

şembe günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve üçün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatte komisyon-
da bulunmaları. (2331) 12324 

Baş V~kôlet 

Matbaacılara 
Yün çorap alınacak Ba§vekalet istatistik Genel Di-

M. M. Vekaleti fa ın Alma Ko. rektörlüğü Eksiltme ve İhale Ko-
misyonundan : misyonundan : 

1 - 10.000 çift yüı orap açık ek • 1 - Açık pazarlıkla ihalesi yapıla-
ailtme suretiyle satın alınacaktır. Mu cak olan 31 forma tahmin olunan Adli
hammen bedeli 3800 lı a olup ilk temi- Y~ istatistiğinde? ~500,_26. f~rma tah -
nat miktarı 262 lira 50 kuru~tur. ~~n olunan maarıf ıstatıstığınden 2000 

2 - Açık eksiltme 27. 6. 930 salı n~s?a bastınlacaktır. Adliye istatisti
günil saat 15 de vekalet satın alma ko- ğının 16.f~yfal.ık .~~h~r formasfıılçnk be~o 
misyonunda yapılacal r. ve maarı ıs~a!ıstıgı?ın ~6 say a ı. -

3 _ Şartname ve nümunesi her her forması ıçın 50 lıra f ıyat tahmın o-
gün komisyonda göri.; ebilir. lunmuştur. . • 

4 - İsteklilerin kan nun 2 ve 3. cü .. 2 ~ Hıın:ın olunan ~orma bedellerı 
maddelerinde yazılı v aikle birlikte uze~ınden '.0k 7.5 hes.abıykle1A muvdakkat 

temınat vesı ası verılme azım ır. 
ilk teminat veya makl lariyle muay-
yen saatte komisyond bulunmaları. 3 - Eksiltme 1939 haziran ayının 26 c

2223
) 

12180 
ıncı pazartesi günü saat 14.30 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 

E b 1 k 
komisyonda açılacaktır. Nümuneler 

ğer sa unu o ınaca dairede görülür ve şartname komisyon 
katipliğinden istenebilir. (2174) M. M. Vekaleti S tm Alma Ko

misyonundan : 
12164 

Matbaacılara l - Müteahhit nam v hesabına ve 
hepsine tahmin edilen fıyatı 10000 li-
ra olan 16500 - 17 500 ~ lo eger sabunu Ba§vekalet istatistik Genel Di-
açık eksiltmeye korun ur . rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko-

2 - Eksiltmesi 26· 6 39 pazartesi misyonundan : 
günü saat 11 de dir. 1 - Pazarlıkla ihalesi yapılacak o • 

3 - İlk teminatı 750 ra olup şart - lan 25 forma tahmin olunan maliye .is-
namesi komisyonda gö lür. tatistiğinden 1500, 22 forma tahmin o-

4 - Eksiltmeye gire eKlerin kanu -. lunan sana:>:i istatistiğinden 500, 25 
ni teminat ve 2490 sayı kanun 2. ve ~or~a ı_a~mın oluna~.tapu ve kadastro 
3 cü maddelerinde yazı ı belgeler ve ıstatıstığınden 750 nusha bastırılacak· 
bu gibi işlerle iştigal ttiklerine dair ~ı~. unların. 16 ~ayfalık b~her forması 
Ticaret odasından alac k arı vesika . ıçın 40 ar lıra fıyat tahmın olunmu§ -

larla birlikte muayyen gün ve vakitte tur. 
M M V Satın ı k 

· d 2 - Rahmin olunan forma bedelleri 
. . . a ma )mısyonun a et. • 

bulunmaları (2225) 12204 üzerinden ıo 1.5 hesabıyle muvakkat 

Ahır 
. 
ınşaotı 

M. M. Vekaleti S t n Alma Ko

teminat vesikası verilmek lazımdır. 
3 - Eksiltme 1939 haziran ayının 

26 ıncı pazartesi günü saat 15 de umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. Nümuneler misyonundan : 

ı - 12. 6. 939 da kar. 
mesi yapılacağı ilan e 
41 kuruş seksen bin d 
ra kırk bir kuruş keşi 
ra piyade alayı hayvaı 
atına ait idari şartnar 
teslim şartlarında değ 
ğından evelce yapılar. 
süz addedilerek yeni 
konulmuş ve eksiltme 
günü saat 11 de Ank 
satın alma Ko.da yap 

zarfla eksilt dairede görülür ve şartname komisyon 
en 80902 lira katinliğinden istenebilir. (2173) 12163 

JZ yüz iki lİ· 
cdelli Anka -
rı ahırı inşa . 
,in tediye ve 
klik yapıldı -
anlar hüküm
n eksiltmeye 
27. 6. 939 sah 
da M. M. V . 

2 - İlk teminat 52 lira 12 kuruş 
olup şartname ve sair evrakı 405 ku -
ruş karşılığında adı g en komisyon · 
dan alınır. 

3 - Eksiltmeye gir ekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı nunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi inşaat işleriyle m ğul tüccardan 
olduklarına dair vesai le birlikte tek· 
lif mektuplarını eksi tme saatinden 
behemhal bir saat eve e kadar Anka 
rada M. M. V. satına ı Ko. na ver -
meleri. (.2283) 12242 

2 ahır yaptırılacak 

Gümrük ~uhafaza 

5 subay al.nacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu· 

tıınlığından : 

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

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

(2336) 12294 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

M. M. Vekaleti S t ın Alma Ko- : Bay Tekin Yeni Dünyalarda : 
Pek yakında § misyonundan : 

1 - 12. 6. 939 saat ı 1 de kapalı zarf- : 
la eksiltmesi yapılacağı ilan edilen ':111111111111111111111111111111111111111F 

nur. (2240) 12246 

Orman çevirge Md. , 

Satılık kereste, kömür 
. 

ve saıre 
Ankara Vilayet Orman Müdür

lüğünden : 
1 - Müdüriyetimiz depolarında ve 

yedi eminlerde mevcut muhtelif çap -
ta 559 adede muadil 29 metre 441 desi
metre mikap mamul çam kerestesinin 
beher metre mikabi 18 - 30 liradan ve 
14430 kilo meşe kömürünün beher ki
lioı.u 2,5 kuruştan ve 40 adet çam Bo
yunduruğun beher adedi 30 kuruştan 
ve 79 adet çam sepet ve sepet tahtası
nın beher adedi beş kuruştan olmak 
üzere 16. 6. 939 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık artırmaya konul • 
muştur. 

2 - Satış Ankara vilayet orman mü 
düdüğü binasında 7. 7. 939 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de icra o
lunacaktır. 

3 - Taliplerin % 75 teminat mak -
buzlariyle birlikte satış günü teşek -

.. .4 ~ -1• 

rını görmek için de her gün orman 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2358) 12331 

Askeri Fabrikalar 

2 lon Difenilamin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4300) lira o
lan 2 ton difenitamin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 4. 7 .939 salı günü saat 
15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parası zolarak komisyon -
dan veı-!Jir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (322) lira (50) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo · 
na müracaatları. (2338) 12325 

3 fon akardit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9150) lira o
lan 3 ton Akardit askeri fabrikalar u-
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 4. 7. 1939 salı günü sa
at 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(686) lira (25) kuruş ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikalariyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (2339) 12326 

S ton Jarjör yayhğı (elik 

ah nacak 

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

1400 adet boş benzin lenekesi 

sahlacak 

Kuru ot 600.000 19.280 1446 24-6-939 C. ertesi 
9 

3o 
Odun 680.000 10.200 765 ,, ,, ,, ,, .ıo~t· 

1 - Adana'daki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve ını1' f• 
lariyle bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı 4 kalem mevad kapalı ıat 
la eksiltmeye konulmuştur. I' 

2 - İşbu mevaddın hizalarında gösterilen gün ve saatlerde zarfla! aÇ, 

lacağından kanuni şekilde yazılmış teklif mektuplarının tayin olunan ~ 
atten bir saat evvel Adana'da tümen satınalma komisyonu başkanlığına 
rilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameleri İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri ve 
men satınalma komisyonlarında her gün görülebilir. (2152) 

a· Adana t 
12131 

5 - Evsaf ve şartlar her gün ko - nunun 2, 3. cü maddelerindeki ya~ 
misyonda - İstanbul, Ankara M.M.V. vesikalariyle ihale günü saatinde" rı' 
Lv. amirliği satın alma komisyonların saat evetine kadar teklif mektuP181ı:ıı1 
da görülebilir. nı Fındıklı'da komutanlık satın 8 

6 - Taliplerin belli belgeler ve mu komisyonuna vermeleri. 
vakkat teminatlarını havi teklif mek - (2375) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- tuplarını ihale saatinden en geç bir 
dürlüğü Merkez Satın Alma Kc- saat eveline kadar komisyona makbuz 
misyonundan : mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan 

Sığır eti alınacak 
..•. 5.t•ıs 

Ankara Levazım Amırlıgı 
Tahmin edilen bedeli (140) lira o- olunur. - Postada 

lan 1400 adet boş benzin tenekesi as- muteber değildir. 
vaki gecikmeler Alma Komisyonundan : '>°'' 

'htl 
(2372) 12336 1 - Erzurum garnizonunun ı 0' 

cı olan 120.000 kilo sığır eti l{. zat keri fabrikalar Kırıkkale grup müdür
lüğünde müteşekkil satın alma ko -
misyonunca 29.6.1939 perşembe günü 
saat 15 te açık arttırma suretiyle sa -
tılacaktır. 

Tenekeler arzu edenlere her gün 
Kırıkkale yollama memurluğunca 

gösterilir. Taliplerin muvakkat temi-
.... """',._... ft. :u- ~.._ .. .,._ t 3 - - ...... 

sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2314) 12283 

4 kalem ferro malzemesi 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
mi&yonundan : 
45 ton ferro silisyum 
2 ton ferro Wolfram. 

0,6 ton ferro titan 
0,6 ton ferro silisyum - Aleminyüm. 

Tahmin epilen bedeli (24.000) lira 
olan cins ve miktarları yukarıda yazı
lı 4 kalem ferro malzemesi askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 4.7.1939 salı 

günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale e,. 
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (1800) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2315) 12284 

.. 
Levazım Amirliği 

Hastane binası yaphnlacak eksiltmeye konmuştur. ı~P 
Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - Tahmin bedeli 22500 lira 

0 
fllf 

Alma Komisyonundan : muvakat teminatı 1687 lira 50 Jcd 
ı - Çanakkale müstahkem mevki - tur. uııO 

inde inşa ettirilecek bir hastane bina- 3 - Eksi~tmesi 7. 7. 1939 cuma g 
sı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş • saat 15 dedır. jl!' 
tur 4 - Eksiltmeye gireceklerin ef,5j' 

2 - Inalesi 7. '7. 939 cuma gimıi saat mı: guııu z."T::ıv !)ayn. -ı-.auumm ... rıi 
11 de Çanakkale Müst. Mv. satın al _ cü maddelerinde istenilen belgele e' 
ma komisyonunda yapılacaktır. le birlikte ihale gün ve saatin~ent ~ 

3 - Hastane binasının keşif bedeli geç bir saat eveline kadar teınınll ı.e~ 
70931 lira 52 kuruş olup muvakkat te- teklif mektuplarını Erzuruın asıerl' 

t 1 k · rtl1e ·ı minatı 4796 lira 60 kuruştur. sa ın ama omısyonuna ve e~ 
4 _ Hastane binasına ait hususi ve Şartname ve evsafı kolordunun t 101,. 

fenni şartnameler ile projeler Ankara garniz.~nlarında mev~~~. v~ ./ytı 
M. M. Vekaleti emakiy. inşaat şubesin Her gun her yerde gorulebılı · ız3"° 
de görülebilir. Ve bir de İstanbul, İz- (2382) 

m~r ıevazım a~i~!i.~leri satın.alma ko- Sığır eti ahnacak 
mısyonunda gorulur. Mezkur şart - . • •. sııt~ 
nameler ve projeler Çanakkale Müst. Ankara Levazım Amırlıgı 
Mev. inşaat komisyonunda 350 kuruş Alma Komisyonundan : ·ıtl 
mukabilinde alınabilir. 1 - Muğla garnizouu için ek

51 
01 • 

5 - Mi.inakasaya girebileceklerin ye konulan sığır etine talip çık~~t? 
ihale kanununun 2, 3 maddlerinde ya- ğından yeniden kapalı zarfla eksı 
zıh vesaik ve üçüncü maddede yazılı ye konmuştur. 
muvakkat teminat akçeleriyle birlikte 85.000 kilo sığır eti 1~~ 
ihale saatinden bir saat evet satınalma 2 - Tahmin bedeli 19550 lira 

0 

komisyonuna vermeleri lazımdır. muvakkat teminatı 1467 liradır. t& 
6 - Postada vaki gecikmeler ko _ 3 - Eksiltmesi 19. 6. 939 pazar 

misyonca kabul edilmez. günü saat 15 dedir. · !' 
(2373) 12337 4 - Eksiltmeye gireceklerin eı.:.~. 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~( 
Et alınacak CÜ maddelerinde istenilen belgeler• e~ 

le birlikte ihale gün ve saatinderl <' 
geç bir saat evetine kadar terninat ~ 
teklif mektuplarını Muğla Tuğ~S 
tın alma komisyonuna vermeleri· g6 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çatalca müstahkem mevki bir
likleri ihtiyacı olan 164000 kilo sığır 

veya keçi etlerinden hangisinin fiyatı 
müsait olursa· o cins et şerait ve evsa
fı dahilinde satın alınacaktır. Kapalı 
zarfa eksiltmesi 3. 7. 939 pazartesi 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

(2120) 12° 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sııt11' 

Alma Komisyonundan : ~ • 

Sade yağı alınacak 2 - Muhammen tutarı sığır etinin 
44280, keçi etinin 37720 liradır. İlk te

Ankara Levazım Amirliği Satın minatı keçi etinin 2829, sığır etinin 

1 - Kağızman garnizonunun te • 
muz başından haziran 940 sonunıı 1"~ 
dar ihtiyacı olan 700.000 kilo odıınıl 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 1~~ Alma Komisyonundan : 3321 liradır. Şartnamesi bedeli muka-

Samsun garnizonları birliklerinin bilinde verilebilir. 
senelik ihtiyacı olan 40.000 kilo sade- 3 - İsteklilerin ilk teminat makbuz 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu • 
tur. Parası 37600 ilk teminatı 2820 Ii- nun 2, 3. cü maddelerinde yazılı vesi -
radır. kalarında ihale gün ve saatinden bir 

İhalesi 4. 7. 939 salı günü saat 10 da saat evci teklif mektuplarını Fındık -
tümen binasındaki komisyonda yapı - lıda komutanlık satınalma komisyo -
lacaktır. Şartnameyi almak ve görmek nuna vermeleri. (2374) 
isteyenlerin her gün iştirak edecekle • 12338 
rin vesika ve teminatlariyle birlikte i
hale gün ve saatinde müracaatları ve Et alınacak 
zarflarını bir saat evel komisyon re • Ankara Levazım Amirliği Satın 
isliğine vermeleri. (2371) 12335 Alma Komisyonundan : 

2 - Tahmin bedeli 15750 lira o 
muvakkat teminatı 1181 liradır. ..11 

3 - Eksiltmesi 27. 6. 939 sah gıı 
saat 11 dedir. ·ı 

4 - Eksiltmeye gireceklerin elt5~,ı 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 .,~ 
maddelerinde istenilen belgeJefl~ 
birl\kte ihale gün ve saatinden en ,r 
~ir saat evetine kadar teminat ve t 11 
lif mektuplarını Karakösede satırı 
ma komisyonuna vermeleri. ter 
Şartname ve evsafı kolordunun 0 

mil garnizonunda mevcut ve aytı1 

her yerde ve her gün görülebilir· 

S d "' 1 k 1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
A&keri Fabrikalar Umum Mü- a e yagı a ınaca birliklerin ihtiyacı için 220000 kilo sı-

(2281) 1223Z 

Patates ahnaco~ dürlüiü Merkez Satın Alma Ko- Ankara Levazım Amirliği Satın ğır veya keçi etlerinden hangisinin fi. 
misyonundan : Alma Komisyonundan : yatı müsait olursa o cins et şerait ve 

Tahmin edilen bedeli (3250) lira o- 1 - Balıkesir birliklerinin ihtiyaç- evsafı dahilinde satın alınacaktır. Ka-
lan beş ton Şarşör yaylığı çelik Aske- lan olan 33 ton sade yağı kapalı zarf- palı zarfla ihalesi 3 temmuz 939 pazar-
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer - la eksiltmeye konulmuştur. tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
kez satın alma komisyonunca 6. 7. 1939 2 - Tahmin edilen bedeli 34650 li- 2 - Muhammen tutarları sığır eti -
perşembe günü saat 14,30 da pazarlık- radır. nin 72600 ve keçi etinin 68200 lira -
la ihale edilecektir. Şartname parasız 3 - Muvakkat teminatı 2598 lira 75 dır. Teminatları sığır etinin 4880, ke
o~arak komisyondan verilir. Taliple - kuruştur. çi etinin 4660 liradır. Şartnamesi bede 
rın muvakat teminat olan (243) lira 4 - İhale 4. 7. 939 salı günü saat 11 li mukabilinde verilebilir. 
(75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 de Balıkesir kor satın alına komisyo - 3 - İsteklilerin ilk teminat mak • 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komis- nu binasında yapılacaktır. buz veya mektuplariyle 2490 sayılı ka 

Ankara Levazım Amirliği S•tııl 
Alma Komisyonundan : ı 

1 - 7 Haziran 1939 günü 60 to~Je~ 
tatese talip çıkmadı~ından yenı 
pazarlıkla satın alınıcaktır. , 

2 - Pazarlığı 26 Haziran 939 I'! 
zartesi günü saat 10 da yapılacalct1.;. 

3 - Taliplerin ttminatlariyle b~' 
tikte belli gün ve ıaatte Ankara il' 
amirliği satın alma.komisyonuna ııı 
racaatları. (2298) 12264 
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BüyDk Millet Meclisi 
Karahalli belediyesinin hamam 

ve buğu sandığı insaahmn 
inşaat münakosası kapah zari usuliyle ilam 

fa 't~rkiye Büyük Millet Meclisi İn· Karahallı Belediye•inden : 
at ~omısyonu dah : A - İnşaatın kc~if bedeli 10103 li 

1 
1 -. Ankara'da Yenişehir'de Dev - ra 10 kuruştur. 

~~ tllahallesinde yeni yapılacak olan B - Muvakkat teminat 757 lira 73 
~ ll}'ük Millet Meclisi 'binasının 30. kuruştur. 
ih arıs ~939 tarihin.de muk~rrer o~an .. c .~ İhale 20 gün müdde_~ıe .. 4-6-939 

ate gününde verılen teklıf, komıs • gununden 23-6-939 cuma gunu saat 15 
~0nca layik hadde görülmemiı oldu - de Karahallı belediyesi binasında top· 
gundan eksiltmenin yeniden yapılma- !anacak olan eksiltme komisyonunda 
81 takarrür etmiştir. yapılacaktır. 
. 2 - İhale 26. Haziran 1939 pazarte- D - Münakasaya iştirak edecekle -

;.~ ?ilnü saat on beşte kapalı zarf usu- rin bu işe ehil olduklarına dair fen da
u_ ıle Büyük Millet Meclisi inşaat ko- iresinden ehliyeti olması lazımdır. 

tl'ıısyonu odasında yapılacaktır. F - İşbu inşaat ihalenin bitiminden 
3 - İsteklilerin evelce gazetelerle altı ay sonra ikmal edilecektir. 

14• 20 ve 27 nisan 1939; 4. 11. 19. Ma- G - Bu işe ait şartname plan ve sa· 
~ıs 1939 tarihlerinde ilan edilen şart- iresi bilabedel Karahallı belediyesin -
~ra göre hareket etmeleri lazımdır. den istenecektir. 
.. _1 - 19 Haziran 1939 pazartesi günii Ç - Kapalı teklif zarflarının mu -
0~leye kadar mali ve fenni ehliyet ve ayyen gün ve saat 16 da Karahallı be· 
~tltalarını inşaat komisyonuna bir ar,- lediyesine verilmiş olacaktır. 
·~hal ile tevdi ederek eksiltmeye gi • (3768-2078) 12057 
rebilrnek için lazım olan vesaiki alma-
~<lrı şa!·ttır. c2093) 12091 Pansiyon binası yaphnlacak 

Dahiliye Vekaleti 
Karacabey Harası Müdürlüğün

den : 
Müessesemiz merkezinde (15404) 

lira (88) kuruş bedelli bekar pansiyon 
binası inşası kapalı zarf usuliyle ek · 

Harta yaptınlacak siltrneye konmuştur. Eksiltm 26. hazi-
" ran 939 tarihine müsadif pazartesi gü-
uahiliye Vekaletinden : l{ nü saat 15 de Bursa baytar müdürlüğü 

.,.. .. tzılhisar k~sabasının 150 hektar binasında yapılacaktır. Muvakkat te
~ Usatindeki meskun ve gayri meskun Qah minat 1155 lira 37 kuruştur. Bu işe a-
e){ ~nın hali hazır haritalarının alımı it mali ve fenni şartname mukavele ve 

Stltmeye çıkarılmıştır. planlar bilabedel hara muhasebesin · 
lşin maktu bedeli 3000 liradır. Ek· den verilir. 

~itme 23. 6. 939 cuma günü saat 15 de Taliplerin eksiltmeden sekiz gün e-
tzılhisar belediye dairesinde topla-

lla vel tarihle Bursa nafıasından bu iş i-
,, tak eksiltme komisyonu tarafından 

Muvakkat teminat 155,40 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesikalarla bir -
likte ayni gün saat 10 da komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(2269) 12251 

Yapı işleri tesisatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada yaptırılmakta olan Atatürk lise
si tesisatıdır. 
Keşif bedeli 141.969 lira 21 kuruş· 

tur. 
2. Eksiltme 3.7.1939 pazartesi günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri reisliği eksiltme komisyonu o • 
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla -
caktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mil
teferri evrak 710 kuruş bedel mukabi
linde yapı ve imar işleri reisliğinden 
alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek· 
lilerin 8348 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin -
den bu işe girebileceklerine dair alın
mış ehliyet vesikası ibraz edecekler -
dir. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün evel bir istida 
ile nafıa vekaletine müracaatları ve 
dilekçelerine en az bir kalemde yüz 
bin liralık bu işe benzer bir iş yaptık
larına dair işi yaptıran idarelerden a
lınmış vesika raptetmeleri lazımdır. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -
ceklerdir. 

5. İsteklileri teklif mektuplarını i -
hale günü olan 3.7.939 pazartesi günü 
saat 14•e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2270) 12322 Ja çin alacakları ehliyet vesika, teminat 

rat:~caktır. Muvakkat teminat 225 li· ve diğer evraklariyle birlikte saat on ---------------

Ş dörde kadar 2490 numaralı kanunun 
d artnameleri parasız olarak Ankara- hükümleri dahilinde teklif mektupla· 
f.~ belediyeler imar heyeti fen şefli- rını Bursa baytar müdürlüğünde içti
ğ~nden ve Kızılhisar belediye reisli- ma edecek komisyona tevdi etmeleri. 
•nden alınabilir. 

b 
~ksiltmeye iştirak etmek istiyenler Şartname ve diğer evrakı görmek is -

el teyenlerin Hara muhasebesine müra -
d Cdiyeler imar heyeti fen şefliğin· caatları· (3986/ 2184) 12190 
\>en "aktinde iştirak vesikası almaları 
re ~unu teklif mektuplarına koymala
~1. laıırndır. Tekliflerin tayin edilen 

1 ~~de saat 14 e kadar Kızılhisar be
i~ ıye reisliğine vermesini veya posta 
ı·' bu saate kadar göndermiş olmaları 
~ 122225 

Harp okuluna gireceklere 
llarp Okulu Komutanhğmdan: 

n 1 -:- Bu sene .hariçten harp okulu
~ a gırtrıeğe istekli bulunanlar için 24 
,.aşına henüz girmiş olanlarla, Üniver· 

ı te ve d. ~ .. d h •il . ıger yuksek okullar an ta -
~ ı:lc ıken ha~p okuluna girmek iste · 
ti~n talebeleriı bulundukları sınıf im
tu an ~eticesiıi beklemeden. askerlik 
iı belerındeki '.alimata göre evsafı ha
il~~lanların ha~p okuluna alınacakları 

CU1 olunur. 2253 12219 

~'.Nafia · Vekaleti . . . 

Çadır allnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27.6.939 salı günü saat 10 da Anka
rada nafıa vekaleti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda ce -
man 2072 lira muhammen bedelli Hay
darpaşada teslim şartiyle 20 amele 6 
mühendis 4 hala ve 4 banyo çadırının 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Ankara Valiliği 

475 adel sap arabası ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayetimiz çiftçilerine dağı -
tılmak üzere 475 adet sap arabası ka -
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Arabaların muhmmen bedeli 
34675 liradır. 

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

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

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
talipler muhammen bedelin % 7.5 tu
tarı olan meblağa ait banka mektubu 
veya hususi muhasebe veznesine yatı
rılan depozite akcas1 makbuzu ile gös
terilen günde saat 15 de vilayet encü
menine gelmeleri ilan olunur. (2199) 

J.2234 

Üzüm çuvalı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - Şartnamesi mucibine~ 75.000 a

det 100 kiloluk üzüm çuvalı kapalı 

~arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il -Muhammen bedeli 31500, mu • 

vakkat teminat parası "2362.50" lira -
dır. 

III - Eksiltme 19. VI. 939 pazar -
tesi günü saat 12,30 da Kabataşta le -
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım 
şubesi veznesiyle İzmir ve Ankara baş 
müdürlükülerinden "157" kuruş mu -
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mü -
hürlü teklif mektuplarını % 7,5 gü -
venme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapa
lı zarflarını ihale saatinden bir saat 
evetine kadar mezkur komisyon baş . 
kanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. 3838/ 2098) 12075 

Benzin alınacak 
Radyoevi Müdürlüğünden : 

1 - Etimesğut radyodiffüzyon is
tasyonuna ait servis otobüsü için 939 
mafi yılı içinde azami 19,800 asgari 
18.000 litre benzin açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Beher litre benzin için 17 ,70 
kuruş fiyat tahmin edilmiş olup mu
vakkat teminatı 262 lira 84 kuruştur 

3 - Açık eksiltme, 22. 6. 939 per· 
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminatlarını 
ihale gününden ta.aka! bir gün evci 
radyoevi muhasebecilik veznesine ya· 
tırmaları ve ihale gün ve saatinde un
van ve ruhsat tezkereleri ile birlikte 
radyoevi müdürlüğünde toplanan sa
tın alma komisyonunda hazır bulun -
malan ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartname radyoevi 
müdürlüğünde her gün görülebilir. 

(2175) 12147 

Zayi - 1927 senesinde Çemişkezek 
ilk okulundan aldığım mektep şaha -
detnamemi zay{ ettim Yenisini çıkar
tacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 
Çemişkezek Hamam atik mahalles -

sinden Kadı Hüseyin oğullarından 
Ali oğlu Bedri Özcan. 2223 

Vilôyetler 

A~ık eksiltme Ham 
Çorum Vilayetinden : 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. - -- ----- Kapalı zarf usulile eksiltme ilônı ---- ---- -- Kayseri C. H. P. llyönkunıl Başkanlığından: := -----§ 1 - Eksiltmeye konulan if Kayseri' de yapılacak Halke- § = vinin sathı zemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapıl- 5 = makta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he- := 
:= yeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye konulmuştur. lnşaa- E: 
:= tın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi ( 127749) liradır. Bu S 
E: bedeli keşiften sathızemine kadar yapılan temel hafriyatı := = ve inşaat keşifnamedeki nispet üzerinden tenzil edildikten := = sonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. :E 
:= 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: ~ 
=: A - Eksiltme şartnamesi § 
§ A.B. • Eksiltme tartnamesine ek şartname = 
- B - Mukavelename projesi = -= C · Bayındırlık işleri genel şartnamesi = -:= D - Keş;f cetveli silsilei fiyat cetveli metraj cetveli E: 
:= E - Proie ve sair evrak _ := 
:= lstiyenler bu ~artnameleri ve evrakı saireyi Kayseri parti =: 
=: başk"-nlığJYvl-.. ~örebilirler. = 

3 - 1 H · ~,n 1~39 tarihinde yapılan ihi.leye iştirake- = 
§ denler tar.,.fm ::lan yapılan tenzilat hadrli '.lyikında görül- = 
:= memes·nden dolayı 1 Haziran 1939 tarihinden itibaren bir = 
=: ay müddetle yeniden eksiltmeye konulan bu kurağın ihale- := = si 1 Temmuz 1939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat -
§ 11 de vilayet parti merkezinde İlyönkurul tarafından yapı- § 
:= lacaktır. = 

--

- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 5 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa müdürlü-= ğünden alınmış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası := =: vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru E: = istihdam edilmesi şarttır. S: - -:= 6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. := = 7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir 5 = saat evveline kadar parti başkanlığın· makbuz mukabilin- E: 

=: de verilecektir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul o- := = lunmaz. 2107 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

3 kalem malzeme alınacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin bedeli 
Cinsi ve miktarı 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo sarı vaketa 
On bin kilo siyah vaketa 

Lira Kuruş 

165000 00 
125000 00 
25000 00 

315.000 00 

İlk teminatı • 
Lira Ku. 

16.350 00 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarda yazılı üç ka
lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 17·6-939 cumartesi günü 
saat 11 de Gedikpaşa'daki İstanbul Jandarma satın alma komisyonunca .a
tın ahnacaktır. 

2 - _§artnamc (1575) kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alı
nabilir. 

23. 6. 939 tarih cuma günü saat 16 
da vilayet daimi encümeninde 
(9221.21) lira keşif bedeli Mecidözü 
ilk okulunun tuğla, betonarme ve ça • · 
tı inşaatı açık eksiltme usuliyle eksilt 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf 
tekliflerini ihale günü saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve makbuz 
almaları. (3678)-2009) 12044 

Kiralık depo ve • 
saıre meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle 
ri genel, husu•i ve fenni şartnameleri, Ankara Belediyesinden : 
proje ke§if hülasası ve buna ve Semti Cinsi Senelik !carı Muvakkat - Temi. 
proje keşif hülasasiyle buna mütefer- ---------- ----------
ri diğer evrak parasız Nafıa dairesin
de verilecektir. 

Muvakkat teminat (691) lira (59) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve Ço 
rum vilayetinden eksiltme tarihinden 
(8) gün evel alınmış ehliyet ve 939 yı 
Jına ait ticaret odası vesikalarını 23. 6. 
939 cuma günü saat 15 e kadar vilayet 
daimi encümenine vermeleri lazım . 
dır. 12153 

Ordu Halkevinin 2 inci 
kısım inşaah yaphrllacak 
Ordu C. H. P. Ba~kanhğından: 

1 - 25000 lira keşif bedelli Ordu 
Halkevinin 2 inci kısım inşaatı vahi • 
di fiyat esas üzerinden eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhale 29. 6. 939 perşembe günü 
saat 15 de Parti kurağında ilyönkurul 
ca yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler parti kaleminde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1875 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale gününden ni -
hayet s'ekiz gün evetine kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yet vesikasile 939 yılına ait ticaret o
dası vesikasını ibraz etmeleri lazım -
dır. 

6 - Teklif mektuplarının ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde ilyönku • 
rul başkanlığına verilmesi lazımdır. 
Posta ile gönderilecek mektupların 

nihayet saat no beşe kadar gelmiş ol -
maları aksi: takdirde postada olan ge 
cikmeler kabul edilmiyecektir. 

(3985/2181) 12156 

Gö~men evi yaphrrlacak 

Şükriye mahallesi Depo 120 Lira 9 Lira 
İstasyon civarı 

" 750 ,, 56,25 
" Hapishane civarı ,, 200 

" 15 • Anafarta)ar caddesi 1026 ,, 77 
" 89 numaralı dükkan 

1 - 31-5-939 tarihinde müddetleri biten yukarda yazılı gayrimenkul içl' 
yapılan ilan üzerine talip çıkmamasına binaen on gün uzatılmış ve yine ta
lip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla ayrı ayrı kiraya verileceğinden 
şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Encümen kalemine ve isteklile
rin de 20-6-939 salı günü saat on buçukta Belediye encümenine müracaat -
lan. (2368) 12334 

.:!J 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l!:. 
= -- -- -- -
~ Çakmak taşı ihraç ve! -

nakil münakasası ~ -
----

-
§Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi§ 
~müdürlüğünden : ~ 
== ' == =: Bahkısık istasyonuna takriben sekiz kilometre mesafe· § 
: de gösterilecek yerden 10.000 ton çakmak taşının ihracı =: 
=: şartnamesi veçhile kırılması, Balıkısık İstasyonuna nakli 5 
:= ve vagona tahmili işi bir müteahhide verilecektir. İhale 26 E: 
:= Haziran 1939 pazartesi günü saat 15 te Karabük'te Mües- E: 
:= sese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip olanların teklif 5 
=: mektuplarrnı 2000 liralık muvakkat teminat akçelerile bir- E: 
:= likte ihale günü saat 14 e kadar muhaberat servisimize tes- E: 
:= lim etmeleri ilan olunur. ::: - -- -= Bu husustaki şartname beş lira mukabilinde müessese- = = mizden temin olunabilir. = - -- -=: Müessese bu iti dilediği talibe vermekte serbesttir. = - -= 2~7 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
2 - Şartname ve planlar ve sair ev- yapılacaktır. 

Tekirdağ iskan Müdürlüğün- rak 315 kuruş bedeli mukabilinde Te- 5 - Muvakkat tetninat miktarı 
den : kirdağ iskan müdürlüğünden alınabi- (4401) liradır. 

1 - Çorlu kazası dahilinde Edir • lir. 6 - Teklif mektupları yukarıda ya-
ne - İstanbul asfalt yolunun (124) cü 3 - Eksiltme 27. 6. 939 salı günü zıh eksiltme saatinden bir saat evet -
kilometresi civarında yalnız kerestesi saat 14 de Tekirdağ iskan müdürlü • sine kadar komisyon başkanlığına tev 
hükümet tarafından verilmek üzere ğünde müteşekkil komisyon marife - di olunacaktır. 
200 göçmen evi inşa ettirilecektir. Ke· tiyle yapılacaktır. Talip olanların ehliyet vesikalarını 
şif bedeli 63024 liradır. :i - Eksiltme kapalı zarf usuliY.lc hamilen müracaatları. 1227.i 

I 
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Nihat Başartan 
Gümrük komisyoncusu 

Hft,.NS WALTER FEUSTEL 
firması Ankara muhabiri. Bay
ram Cad. No. 1 Tel: 1214 

İngiliz Fudbol takımı müsabakaları 
19 Mayıs Stadyum Müdürlüğünden : 

Lüks lambalan 
ı - İngiliz MIDDLESEX WANDREBES Fudbol takımile 

Doktoru diyor ki • • Ankara satış yeri 

NlYAZl ve 

ORTAGI 

ANKARA GÜCÜ maçı 17161939 takviyeli 

saat 17,30 da yapılacakhr. \ 

• 
cumartesı 

.. lyi bir diş macununda. diş etlerıne muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun· 
malı. Asri dişleri temizleyici madde. mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. İçin

de hamız olmadıktan başka ağızdaki hamrzları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzetı nefis olma· 
lıdır ... 

Anafartalar 
desi No. 93 

2059 

2 - İkinci maç 18161939 pazar günü ayni saate İngiliz
lerle milli takım oyunculariyle takviyeli DEMİR SPOR 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah. öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

ADYOLIN Kullanınız 
7066 

, Maden Kömürü İşleri Türk Anonim 
Sirktinden: 

1 - Sirketimiz Sömikok istihsalatınm Fabrikaca satışı
na batl;nmıştır. Fiat vinç altında FOB Zonguldak ve ya
hut Zonguldak vagonda teslim tonu on beş liradır. 

Alôkadarlara 
Cenup Demiryolları Müdürlü

ğünden : 
Cenup demiryollarında bu kere 922 

numaralı fevkalade ve muvakkat bir 
seyri hafif tarifesi meriyete konul -
muş olup bu tarife mucibince Mardin
den Akçakale'ye veya mütekabilen 
sevkolunan 1 inci sınıf eşyaya aşağı
d .. ki maktu doğru ücret tatbik edil -
mektedir. 

Türk lirası 
Ton başına 6.19 
Bu ücret ara istasyonlara tatbik o

lunamaz ve Akçakale'den başka tari
felerden miltehassıl ücretlere ekleni
lemeı. 

Keyfiyet sayın halka ilan ve müte -
mmim maliımat edinmek istiyenlerin 
Karakamısta cenup demiryolları mü
dürlüğüne müracaatları rica olunur. 

arasında olacakhr. 

3 - Bu münasebetle 

lıyacaktır. 

at yanşlan 

\ 

pazar günü saat 15 te baş· 

4 - Fiatlar: Loca 6 lira. Birinci mevki 100 kuruş. İkinci mevki 50 

kuruş. Üçüncü mevki 25 kuruştur. 

Birinci ve ikinci mevkilerde yerler dolduktan sonra bilet sa· 

16/6/939 Cuma günü sabahı saat 9 dan iti

kişelerinde bilet satlşına başlanacaktl r. 

tılmıyacaktlr. 

baren Stadyum 

2 - Satışlarımız şimdilik yalnız Ankaraya veya Zongu). 
daktan itibaren demiroylu ile gönderilebilecek şehirlere 
Ağustos 939 sonuna kadar yapılacak sevkiyata inhisar ede
cektir. 

(4180 2344) 12327 5- Bu iki· maçta bileti bulunmayan hiç kimse giremez. 

En az bir vagon veya daha fazla mal satın almak istiyen
ler bu husustaki şartnameyi alarak şirketin Zonguldaktaki 
merkezine veya Ankarada Y eni,ehirde 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 Z :>-nguldakta şirket merkezinde veya şir
ketin Ankara' da Y enitehirde Ülçerler sokak 5 numarada-
ki bürosunda bulu ımaktadır. 22!2 

I 

Satllık otomobil 
Gayet iyi bir vaziyette "Hud

son" markalı 1936 modeli kapa
lı, 5 kişilik bir otomobil satılık -
tır. 

Müracaat: İstanbul - Galata 
Posta kutusu 1006 

2196 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Bina, arsa ve saire satışı 

Borçka Kazası ldare Heyetin· 
den : 

Borçka kazası hususi muhasebesine 
928 - 938 yılları bina ve 932 - 938 yılla
rı binaya munzam iktisadi buhran ver-

• ~...;&-..atnnnııııınıınınını ıuıınınnnnnunnnnınnnuuuu'"'"""' _ _.....,....--~-~-~ _ 
E' : Karaağaç ve dişbudaktan ma • İngiliz Murgul bakır madeni fabrika-

: Tu·· rk H K = mm 1450 m2 parke, toptan veya sını Kokases koper namiyle temsile -: ava Urum U = perakende, satılıktır. Yenişehir den Anonim şirketinin bu borcunu te-
: : posta kutusu 1029 a müracaat. diye etmediğinden ötürü sözü geçen : Bu•• y •• k p• : 1493 şirkete ait olan Murgul nahiyesinin = ıyangosu § ,, __________ , Damar ve Küre köyü hudutları içinde 
E : ve verginin 398 ila 415 numaralarında --- : kayıtlı 50700 lira kıymetinde on se -

Oçu··ncu·· kec.ıde ·. 11 temmuz 939 dadır = Kirahk ev ki zadet Havai hat sütunu ve hattı ile -
E ~ E yine aynı köyler hudutları içinde ve 
: : Havuzbaşında, Atatürk bulvarında verginin 33 numarasında kayıtlı 4500 - k k o 000 1 d - 7 numaralı ev: 17 oda, bir veranda, 6 lira kıymetinde bir ve 35 numarasın -
~- Büyü i r miye s . ira ır _E banyo. 3 mutfak. kalorifer ve ayrıca da kayıtlı 4000 lira kıymetinde bir ve 
_ _ sıcak su. Dahili telefon. Büyük salon- 37 numarasında kayıtlı 6000 lira kıy -
: : lar ve hol parke. Bütün, iki veya üç metinde bir ve 38 numarasında kayıt-
: Bundan ba~ka: 1 >.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : kısım olarak kiralıktır. Resmi daire· lı 6000 lira kıym"tinde bir ve 39 nu -- -: lerle 20.000 ve 10. O liralık iki adet mükafat vardır... : !er ve büyük müesseseler için bilhas- marasında kayıtlı 2000 lira kıymetinde 
: : sa elverişlidir. Tel: 2749 a müracaat. bir ve 29 numarasında kayıtlı 2000 1i -
"='11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 2113 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
.--- Dr. Asaf Koryak --... 

l:
eri, saç, Tenasül hastalıkla· 
mütehassısı. Belediye sırelsı 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 

Ev telefonu : 3618 _ _. 

ra kıymetinde bir ve 31 numarasında 

kayıtlı 8000 lira kıymetinde bir ve 32 
numarasında kayıtlı 5000 lira kıyme -
tinde bir 34 numarasında kayıtlı 50001 
lira kıymetinde bir ve 30 numarasında 
kayıtlı 1000 lira kıymetinde bir ki: 
ceman on bap binası ve yine aynı köy
ler hudutları içinde ve verginin 28 nu 
marasında kayıtlı 660 hektarda 330.000 

Davetiye yoktur. 

TRHTR
HURUlRRDRll 
11uıruıunuz 

Yemeklerini mer:ıl ketin en tık, kibar lokantasında ye
mek istiyenler hep o ada toplanıyor. 

Gazinonun taras arı, güzel tarhedilmiş havadar bahçesi 
de açılmış ve fevkal de döşenmİ§lİr. Nefis ve leziz yemek, 
mükemmel servis. 

Ham Krezil ve 
sulfatdöfer olanacak 

lira kıymetindeki arsası Üzerlerine ------------------------

Maestro Da aşin idaresindeki yeni orkestra Ankara Belediyesinden : 

her cun artesi akşamı "Dine dansan" 

.:!11111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - . 

ı - Belediye sıhat işleri ihtiyacı i
çin alınacak 300 kilo ham Krezil ile 
3000 kilo Sulfatdöfer on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Sülfatdöferin muhamen kıyme
ti 660 lira muvakkat teminatı 45,50 lira -

-- 2 da - tilo alınacak = dır. 

3 - Ham Krezilin muhammen kıy
- meti 1500 lira muvakat teminatı 112,50 

tahsilat komisyonunca haciz vaz olu 
narak tahsili emval kanununun 13 ün· 
cü madesi mucibince Borçka kazan i
dare heyetince 6. 6. 939 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle açık arttır-
mıya çıkarılmıştır. • 

Talip olanlar % 7,5 pey akçesini ya
tırarak müzayedeye iştirak edebilecek 
leri ve fazla malUmat almak isteyenle
rin de 51 numara ile Borçka kazası i· 
dare heyetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 12341 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Süt damlası müessesemizin 1 temmuz 1939 tarihinden itibartll 
bir sene müddetle günde asgari 50 azami 100 kilo süt ihtiyacı a· 
çık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 28.6.939 çar,amba günü saat 
10 da genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesini görırıe1' 
istiyenlerin kurum hesap işlerine müra~aat etmeleri. 2213 

----- Etibank Genel Direktörlüğünden: := liradır. ((-:======================================~ 
- 4 - Şartnamesini görmek isteyen ----= lngilizce, F ransı ca, Almanca lisanlarından ikisine va- =: = kıf iki bayan dakt 1 >alınacaktır. isteklilerin Ankara'da § = Genel Sekreterliğf' lstanbul' da Galata Voyvoda caddesin- = 

§§ de Güvenhandaki E ibank İstanbul bürosuna müracaatları ;:;; = ilin olunur. 2147 =: 
~1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

zarı dikkatine 
Belediyesinden: 

Belediye mezat alonunun 12-6-939 tarihinden itibaren 
hükümet caddesindeki (9) No. lı binaya nakledildiği ilan 
olunur. (2237) 12208 

lerin her gün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 23. 6. 939 cuma günü 
saat on birde encümene müracaatla -
rı. (2171) 12151 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6418 

İmtiyaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basrmevi ANKARA 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE l HA L K 1 

"La ~a:~u~;a~m;~:~~zi!~~inin 1 Aşk - ~~e~~nNve :~c~~~:heseri 1 

İvonne Printemps - P. Fresnay 
tarafından oynanan 

. 
ARTiST 

AŞKI 

Seanslar: 

• 

KADIN ve DENiZ 
Baş Rollerde 

Dorothy Lamour - Henry Fonda 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 Gece 21 de .................................................... 
12,15 de Halk matinesi 

BUGÜN BU GECE 

Aşk - Neş'e - Musiki 

MACARİSTA~ 
• 

GECELERi 
Canlandıran: Paula Weseley 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

~=================================================================:;::::::::::.-:::JJ 
. Vicdan Mücadelesi 


