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Nevyork mektupları 

Yazan:N. H.ATAY 

C. H. P. Meclis Grupunda .. 

Hariciye Vekilimiz son hafta zarfında dünya 

Ye Avrupa siyasetinin vaziyetini ve bizim bu 

siyaset içinde takip ettiğimiz hareketi anlattl 

Maliye Vekilimiz Tayyare Cemiyeti hakkmda izahlarda bulundu 

Tayyare piyangosu 
Merkez Bankası 

idaresine veriliyor 
J\nkara, 20 a.a. -C. H. Partisi Meclis Grupu bugün (20.6.939) sa

at 15 de Reis Vekili Hilmi Uran'ın başkanlığında toplandı. Söz alan Ha
riciye Vekili Şi.ikrü Saraçoğlu son hafta zarfında dünya ve Avrupa siya
setinin vaziyetini ve bizim bu siyaset içinde takip etmekte olduğumuz 
hareket tarzını izah etmiş ve bilhassa son günler içinde Romanya ve Mı
sır gibi iki dost devlet ve millet hariciye nazırlarının memleketimizi zi
}'aretinden duyduğumuz yüksek memnuniyeti tebarüz ettirmiştir. 

Hariciye Vekili bu meyanda harici politikamızın seyri hakkında te • 
(Sonu 7 inci sayfada) 

Londra mektupları • 1 

Mihver 
sınırını 

geçerken .. 
F. R. ATAY 

Büyük Millet Meclisinde 
Barem müzakereleri 

Büyük Millet Meclisinin evelki 
günkü toplantısında gifrü§ülen 
barem layihasmm 24 maddesi -
ne ait müzakerelerden bir kıs -
mım dün vermiştik. 
Münaka§alar bilhassa Ücretli 
memurlann maaşa geçmeleri, 
ücretli memurlara bir derece 
üstün aylık verilmesi, Vekalet-
1 .. rin kadrolarındaki mütehas
sıslar üzerinde cereyan etmiş, 
muhtelif hatipler söz almı§lar ve 
Nafıa Vekilimiz General Ali 
Fuat Cebesoy ile Maliye Vekili
miz B. Fuat Ağralı İzahlarda 
bulunmuşlardır. 

Bu müzakerelere ait izahatı 4 
üncü sayfamızda bulacaksınız. 

Maliye Vekilimiz B-Fuat Ağralı 

ROMANYA HARiCiYE NAZiRi 

DON ISTANBUL'DAN GEÇTi 

B. GAFENKO 
Son Alina seyahatinden 
memnunlukla bahsediyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Dost 
Romanya Hariciye Nazırı B. Gafen
ko bugün saat 13 te Daçya vapuriyle 
şehrimize geldi ve burada vali muavi
ni B. Hüdai Karataban, Romanya Bü
yük Elçisi B. Stoyka, Bükreş Büyük 
Elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Romanya ve yunan konsolosları ve 
romen kolonisi tarafından karşılandı. 

B. Galenko'nun beyanatı 
Romanya Hariciye Nazırı, vapurun 

salonunda gazetecileri kabul ederek 
A tina'yı ziyareti hakkında aşağıdaki 
beyanatta bulundu: 
"- Atina'nın bize gösterdiği hüs

nükabulün henüz tesiri altındayız. 
Atina, bizi Ankara'da gösterilen hara 
retli ve kardeşçe kabulü andıran bir 
şekilde karşıladı. Öyle anlıyorum ki 1 
antantın 4 hükümet merkezinde de j 
muşterek siyasetimize :ıtar~ı ayn <le
recede bir bağlılık var. Şimdiki şart• 
lar içinde bu sulhcuyane siyasete 
tam bir anlaşma ve tesanüt ve istik -
lal dairesinde devam etmenin lüzumu · 
dört hükümet merkezinde de bihak. 
kın takdir edilmektedir. 

(Sonu 7 inci sayfada) _J 

Mısır Hariciye Nazınnın Ankara ziyareti neticeleri 
HAVAS AJANSININ BİR HABERİNE GÖRE 

Sôdabat anlaşmasının 
genişletilmesi muhtemel 

Bu su retle bir ba r1ş cephesi kuru laca k 
Afmanfar arap devletlerini 

endişeye sevketmek için geniş 
mikyasta propagandaya başladılar 

Muhterem misafirimiz Mısır Hariciye Nazırı Ekselans Abdül • 
fettah Yahya Paşa refakatinde bulunan zevat ile birlikte dün öğ
leden evel Gazi Terbiye Enstitüsünü gezmiştir. 

Başvekil doktor Refik Saydam Mısır Hariciye Nazırı şerefine 
dün Anadolu kulübünde bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Mısır Elçisi dün akşam saat 20.30 da Mısır Hariciye Nazırı Ek
selans Abdülfettah Yahya Paşa şerefine Ankara Palas'ta bir ak
şam yemeği vermiş ve bu ziyafeti saat 22.30 da başJıyan bir suare 
takip eylemiştir. 

Ablukayı emrecl en japon 
generali 1 T agaki 

Mısır Hariciye Nazırının Ankara 
ziyareti hakkıncl a Hav as' ın 

bir haberi 

İstanbul, 20 a.a. - "Havas" Mısır 
Hariciye Nazırının Ankara'yı ziyare
tinden hasıl olması muhtemel netice
lerden birinin de, İngilizlerin tasvi -
biyle, Sadabat paktının bugünkü sa
de protokol şekliyle değil muayyen 
ve müessir bir icraat programı ile ge
nişletilmesi olacağı bildirilmektedir. 

Siyasi mahfi11erin kanaatine göre, 
bu suretle doğu Akdenizinin bütün 
Avrupa ve Asya memleketlerini bir
leştiren bir "barış cephesi,, ihdas ve 
daha şimdiden "doğu majino hattı,, 
ismini almı§ olan bir müdafaa hattJ 
teşkil edilmiş olacaktır. 

Nazi gazetelerinin menli 
propagandası 

1 
1 

Sir Vilyam Strang 

İngiliz mahfillerine göre 

Moskova' da ~ir 
prensip itilafına 

varmak 
· mümkün olacak 

Londra, 20 a.a. - İngiliz diplomatik 
mahfilleri yarın yapılması muhtemel 
olan Seeds - Strang - Molotof gorüş
melerini muayyen bir nikbinlikle der
pi~ etmektedirler. Bu mahfillerde bil
dirildiğine göre, Seeds gönderilen ta~ 
limat esası dahilinde hiç olmazsa bir 
prensip anlaşmasına gecikmeden va -
rılması mümkün olacak ve yalnız tah
rire ait meseleler kalacaktır. 

Yolda - Semplon ekspresi 
İtalyan hududunu geçiyor. Bazı 
hususi kaidelere riayet etmek la-
2ını. Biri yanınızda ne kadar 
f ransız gazetesi varsa pencere
den atmaktır. O gün için hangi 
gazetelere müsaade edilmiş ol -
duğunu tabii tahmin edemezsi
niz. Kağıtsız kitapsız bulunmak 
daha doğru! Bir takım franStz 
\re İngiliz gazetelerinin satışları
nı müdafaa etmek için, totaliter 
memleketlere mahsus tabılar çı
kardıkları bile rivayet ediliyor. 
Muhakkak olan bir şey varsa o 
da bu memleketlerde halka ve -
rilecek havadislerin sıkı bir re -
jim sansüründen geçirilmekte ol
duğudur. Yalnız ekonomi değil, 
bütün milli hayat sevk ve idare 
altına alınmıştır . Evlerde radyo 
düğmelerini bile hesapla çevire -
cek, Paris ve Londra havadisleri 
ile zihninizin bulandırılmaması
na dikkat edeceksiniz. 

Tiençindeki ablukanın altıncı günü 

Paris, 20 a.a. - "Havas" Berlinden 
bildiriyor: Kırat İbnissuudun hususi 
surette gönderdiği mümessili müşa . 
vir Halit el Hudun Obersalzbergde 
Hitler'i ziyareti Almanya'nın yakın 

doğuya karşı olan alakasını teyit ey-

Bu hususta selahiyetli mahfillerde 
gösterilen ihtirazi kayıtlara rağ -
men siyasi mahfillerde iddia edildi • 
ğine göre Baltık meselesinde sovyet 
teklifleriyle ingiliz projesi arasında -
ki tek ihtilaf İngiliz projesinde Bal • 
tık memleketlerinin isim tasrihi su • 
retiyle zikredilmesidir. 

Gümrük ve zabıta memurları • 
llın yolculara soracağı sualler a
tağı yukarı tahmin olunabilir: 

- Karınızın ne kadar mücev
heri var? Beraberinizde ne ka -
dar para götürüyorsunuz? 

Haydi buna bir tanesini daha 
ilave ediniz: 

- Yanınızda muzır evrak var 
ını? 

Memurlar geçip gittikten son -
ra, biri musevi biri türk, aynı va
gonda seyahat ettiğimiz iki va -
tandas vanıma kostular. Memur -
lardan biri pasap~rtlardan ken
dilerinin türk olduğunu anlayın
ca, sert sert bakmış: 

- Niçin İngiltere tarafına geç
tiniz? 

Beklenmiyen bir seyahat sua
li ! Vizelere iyice baktıktan son· 
ıa ilave etmi~: 

- İngilizlerde para varsa bi -
zirrı askerimiz var! 

Evet, niçin bitaraflıktan ayrıl
dınız? Totaliter dostlarımızın 
nıerak ettiği şey bu! Bitaraf ta
birini duyan birçok türklerin ha
tırına Atatürk'ün iki sözü gelir: 
"Ben bitaraf değil, bir tarafım!,, 
Yahut: "Bitaraf olmak demek, 
bertaraf olmak demektir.,, 

Fakat kim demiş ki miUi dava
sında bütün dinamizmi ile kay -
nıyan ve coşan Türkiye, beynel 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Mübrem sebep olmadıkça 
lngilizler bölgeden 
dışar1 çıkmıyacaklar 

HARİCİYE KOMİTESİ GENE TOPLANACAK 
İngiltere1nin Çin Büyük Elçisi 
Klark ölümle tehdit ediliyor 

Tientsin, 20 a.a. - Fransız ve İngiliz imtiyazlı mmtakalanmn abla -
kasının altıncı günü, barikadların mürur ve uburu, asgari hadde inmiş
tir. 

İngiliz konsolosluğu, İngiliz vatandaşlarından müstacel mecburiyet 
olmadığı takdirde imtiyazlı mıntakayı terketmemelerini rica etmiştir. 
fngiliz seyrisefaini, büyük güçlüklere maruzdur, tahmil işi için harnmal 
bulunmamaktadır. Halbuki İngiliz gemileri, sığlık dolayısiyle nehrin 
imtiyazlı mmtaka içindeki kısmına kadar gelememektedir. Samldığma 
göre, japon makamları İngilizlerin işlerinde çalışmayı hammallara me -
netmiştir. 

Hariciye komitesi gene toplandı 
Londar, 20 a.a. - Hariciye komi· 

tesi Tiençin'deki ingiliz imtiyaz mm 
takasının abluka edilmesi üzerine ha
sıl olan vaziyeti yeniden tetkik etmek 
üzere bu sabah Başvekalet binasında 
toplanmıştır. Müzakereler bir buçuk 
saat sürmüştür. 

Tiençin'deki İngiliz kur.Jetlerinin Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
kumandanı Sir Con Emilins Lori nazırlar aynı zamanda muvaffakiyet -

le Uerliyen Moskova görüşmelerini . -ı de tetkik etmişlerdir. 

lf alyan • Alman Avam kamarasında 
Londra, 20 a.a. - Butler, dün avam 

Amiralleri arasında ~;~;a~~~da beyanatta bulunarak de-

. . "- İngiltere hükümeti, japon ma-

amırallerının noktaı nazar teatısı bu · 1 · · ı· t b t k"f .. _ . sa o sun ıngı ız e aasını ev ı veya 
gun ögleden sonra başlamıştır. AmıraJ h t k h kk · t' 
R d ·1 A · 1 C · k apse me a ını vermemış ır. a or ı e mıra avagnarıye ur -

(Sonu 7 inci sayfada) 

Orgeneral Kazım Orbayın reisliğindeki askeri heyetimizin Lon
draya gittiğini ve orada muhtelif temaslarda bulunduğunu telgraf ha
beri olarak yazmı~tık. Yukarıdaki resimde Orgeneral Kazım Orbayı ve 
heyet azasını Londrada büyük elçimiz ve kendisini kar,ıhyan ingiliz 

L_::kanı ile beraber görüyorsunuz. 

~~~---.-~~~~~~~~~~-~~~~ 

1 Yugoslavya'nın yeni 

Ankara El~isi 
B. Chumenkoviç 

Dün ıehrimize geldi 
Yugoslavya'nın yeni Ankara elçisi 

B. İlya Chumenkovitsch refikasiyle 
beraber dün sabahki ~kspresle 1stan
bul'dan şehrimize gelmiş ve istasyon
da Yugoslavya elçiliği erkaniyle Ha
riciye Vekaleti namına protokol dai. 
resi memurlarından B. Rıza Aktimur 
tarafından istikbal edilmiştir. Elçi 
doğruca yugoslav sefarethanesine git 

A ~erlın,_ 2? a.a. - :Alman ve ~t~lyan ı kamlarına hangi şartlar altında olur-

may subay.Jıuı refakat etmektedir. (Sonu 7. inci sayfada) Tiyençin'de abluka edilen imtiyazlı bölgeleri göıterir harita (Sonu 7. inci sayfada) 



-2-

Avrupada 4 hafta: 

"Hayat sahası,, nın 
başka tôrifi 

bir 

Memleketler hakkmdaki mahi
tn&l, seyahatler ve ne§riyat dolayı
aiyle ayağımıza kadar geldiğinden, 
tren seyahati, be§ on memlekete de 
ıamil olsa, hele bugünkü fevkalade 
ıartlar yüzünden, her zamankin
den istifadeli olmuıtur. 

Mesela, Viyana'da birkaç saat 
kalıp birkaç vatandaşla konuşmak, 
Viyana'yı esasen bilenler için bir fi
kir edinmeğe kafidir. Bu misali ve
rirken, maksadım bugünkü Viyana
yı tasvir etmek değildir. Bunu seya
hat notlanmın sonuna bıraksam da 
olur. Demek istiyorum ki, nasıl bir
kaç saatlik bir göz kontrolü ve ye
rinde yapılmıı bir iki mükaleme, 
Viyana'yı iyi tanıyanlar için onun 
bugünkü hali hakkında oldukça 
doğru bir fikir edinmeğe kafi ise, 
Almanya ile Fransa'nın sosyal bün
yeleri malUm olduktan sonra, gü
zergahın çizdiği tablolarda bunun 
bir müeyyidesini bulmak da o nis • 
bette mümkündür. 

Almanya, fazla sanayileımiı ve 
bu yüzden zirai bünyesini istihsal -
ler muvazenesinde gayrikafi olacak 
kadar bozmuı bir memleket olmak
la maruftur: İngiltere gibi. Franıa
ya gelince, aksine, istihsaller ar~
sındaki muvazeneyi daima muhafa
za etmeğe çahımıt ve daha ııhatli, 
çünkü, harice daha az muhtaç bir 
milli vahdet yaratmıttır. 

lıte tren eüzergahı, aize bunu, 
aynen göatermektedir. Ben Alman
ya'yı tanırdım, fakat Fransa'ya hiç 
gitmeıır.ttim. Vagonun penceresin
den, bu uzaktan ve kitaptan tanıdı
ğım memleketi, tasavvur edebilece
ğiniz bir göz açlığı ile tetkik ettim, 
ve iki memleket arasında yaptığım 
mukayese neticesinde, neden Fran• 
sa'nın, halinden daha memnun bir 
memleket olduğunu, nazarlarıma da 
izah ettirmiı oldum. 

Almanya'da, hemen her tren gü
zergahı (bunlar hadsi ve hesap
sızdır), büyük emekle 1 meydana 
getirilmiı yahut muhafaz.a edilmif 
orman parçaları ile ıur ya ve bura
ya ııkıımıı ziraat toprak an ve bir 
de bu iki türlü manzara parçaaını 

küçülten ve ehemiyetaizleıtiren ıe
hirler ve sanayi merke2:1 ri arasın
dan geçer. Sanki telgraf direkleri 
ile fabrika baca lan ar as nda bir re
kabet vardır. Büyük, genıt ve ekil
mit ovaları, Macaristan d bırakır
aınız. Bir meranın ortasın a otlıyan 
sürüler, köylerin yamaçla ını süsli
yen alaca inekler, asıl Almanya'ya 
oldukça yabancı olan ma zaralar -
dır. Bu gibi ıeylerin azlı ı ile fahri· 
katarın bolluğu, yeşil'i ara'ya, çi
men'i kömür'e mağlUp et ırmittir. 

bahsinde, bu dünya, birkaç İngilte
re bealiyecek kadar büyiik değildir. 
Bu, bir. İkincisi de, muvaffak ol
mak vardır, olmamak vardır. Mu
vaffak olmayınca, geri dönmek 
güçtür. Çünkü memleket içindeki 
muvazene, tehlikeli bır surette bo· 
zulmuıtur. Bir ıanayi ortaya çık
mııtır ki, ham madde ister, ıerma
ye iıter, pazar ister. Bir nüfuı artı -
ıı ba9lamıştır ki, mahreç ister. Bir 
zirai daralma alıp yürümüttür ki, 
artık ancak proteksyoniıt formül· 
lerle yafıyacaktır. Bütün bunlar ne 
için 7 Bir imparatorluk kurmak için. 
Fakat bu imparatorluk hayali, bili
yoruz ki, 1914 te harekete getirile
rek 1918 de terkedilmittir. Hem ne 
kan masrafı pahasına! 

BugUn, acaba ne deiitmittir? 
Müıbet olarak, hiç bir ıey. "Hayat 
sahaıu" nm bahıi bile, buna namzet 
aayılabilecek memleketleri ayağa 
kaldınnııtır. 

Cidden, alman coğrafyası ile 
fransız coğrafyası, bu bakımdan, 
çok ibretlidir. Cidden, ''hayat ıaha-
110 bir memleketin dıtında değil, i • 
çindedir. Meğer ki, bir devlet, İn
giltere gibi, dünyayı kendi "hayat 
sahaaı,, yapmaia m~vaff9:k •. ola~ak, 
bugün, ıartların degıımes~. uzerıne, 
bundan akıl tarikiyle donmek ve 
"hayat formülü" ne inanmak zeka
sını gösterıin ! 

Gerçekten ve hatta İngiltere i
çin, "hayat sahası" tabiri ağıza alı
nacak bir söz değildir. Bugün biz o 
dünyada yaııyoru'Z ki, hepimizin 
kendi Öz "hayat sahamız", ancak 
kendi memleketlerimiz, hepimizin 
"müıterek hayat sahası,, da, sade
ce, küremiz ve dünyamızdır. Ken• 
dinden önceki nesillerin hatalan 
yüzünden "hayat sahası" aramak 
mecburiyetinde bulunan memleket• 
ler, eğer bunu anhyacak olurlarsa, 
kendilerine en güzel "hayat formü
lü" nü vermek bahainde, hiç bir 
memleket dar ıörütlülük ıöstermi· 
yecektir. 

Burhan BELGE 

Aydın'da iki 
katil idam edildi 
Aydın, 20 a.a. - Muğlanın Katran • 

cı köyünden bir köylüyü parasına ta
maan öldUrmekten suçlu Çine'nin Ka
bata~ köyUnden Ali Afşin ile kendi 
karısını taammüden öldürmekten suç
lu Çine'nin Alihan köyünden Haaan 
Çay hakkında verilen idam kararları 
bu gece, mahkumların Aydın'da asıl • 
malan ıuretiyle infaz edilmiştir. 

ÇAGRI 
X Dahiliye EncUmeni 21-VI-1939 

çarpmba eünil saat onda toplanacak
tır. 

X Sıhat ve İçtimai Muavenet En· 
cümeni buıUn saat 14 de toplanacak
tır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün saat 10 da toplanacaktır. 

X Ziraat Encümeni buıUn saat on 
dörtte toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni bu&Un saat 
10 da toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni buıUn saat 
10 da toplanacaktır. 

ULUS 

Köylü kadınlar için 
ucuz manto yapıhyor 

Sümerbank fabrikalarının köylü 
erkekler için bir müddettenberi satı
şa çıkarmış olduğu elbiseler çok rağ· 
bet görmektedir. Bunu gören banka 
kadınlar için de mantolar hazırlamı
ya ba~larnıştır. Köylil kadınlarımızın 
yavaş yavaş mantoya alışmasını te
min gayesiyle - ve zaten kar da mev
zuubahis olmadığı için - bu manto -
lar 255 ile 325 kuruş arasında satıla
cak ve Kayseri bezinden imal oluna -
caktır. 

Banka, bundan sonra kasaba ve şe· 
hirler için de ucuz elbiseler teminine 
çalışacak ve muhtelif tiplerde ku· 
maşlardan, muhtelif örneklerde elbi -
seter vücuda getirecektir. Şimdilik 
yazlık olarak yapılacağı anlaşılan bu 
elbiselere de yedi, ıekiz liradan faz. 
la fiyadt konmıyacaktır. 

Pazarhk yapflklan İ(in 

kapatılan mağazalar 

İstanbul'da Yerli 
mallar sergisi 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İstan -
bul yerli mallar sergisi komitesi bu 
akşam milli sanayi birliğinde birlik 
başkanı doktor Halil Sezer'in baş -
kanlığında toplanmış, bu toplantıda 
mıntaka iktısat müdürü, mıntaka tica 
ret müdürü, belediye iktısat müdürü 
ve ticaret odası umumi katibi de bu
lunmuştur. İçtima geç vakte kadar 
devam etmiş ve sergi hazırlıkları üze· 
rinde birs;ok kararlar alınmıştır. 

Nevyork sergisindeki 

tarihi eserlerimiz geri 

getiriliyor 
İstanbul 20 (Telefonla) - Beynel

milel Nevyork sergisindeki pavyonu
muzda teşhir edilen kıymetli e§yala
rımıza nezaret etmek üzere Amerika
ya gitmiş olan müzeler umum müdü
rü Aziz Ogan'la latanbul ve Ankara 
müzeleri memurlarından BB. Selim 
ve Seyyit Ha:ziran sonlarına doğru 

Nevyork'tan stanbul'a hareket ede -
ceklerdir. Heyte Amerika'ya götür -
düğü kıymetli eşyayı beraberinde bu
raya getirecektir. 

Pazarlıksız satış yapılması hakkın
daki kanunun büyük bir titizlikle tat
bikine her tarafta olduğu gibi Anka
ra'da da devam edilmektedir. Beledi -
ye zabıtası memurları, muhtelif yer -
lerde sıhi kontroller yaparak sattık -
ları mallar üzerinde müşteri ile pa
zarlığa yeltenen esnafı cezalandır-
maktadırlar. Bilindiği üzere nizamna- Adana'daki cinayetin 

sorgusu devam ediyor 
me, kanuna aykırı hareketi görülen 
esnaf için birinci defasında para ce
zaıı koymu§, tekerrürü halinde de ma 
ğazanın bir müddet kapatılmasını em- Adana, 20 (Hususi muhabirimiz • 
retmi11tir. Bu hükme uyularak son den) - Burada esrarlı bir şekilde ta -
günlerde, pazarlık yapmak ıuçunu banca ile öldürüldüğünü bildirdiğim 
tekrarlayan birkaç dükktin ve mağa- eczacı Ahmet Riza'nın katli hadise • 
za birer, ikişer gün kapalı kalmak ce- siyle alakadar olan Niğde'de tevkif e
zasına uğramışlardır. Cezalarının dilen Hicri Adanaya getirilmi1tir. Di
isimleri de ayrıca gazete ile ilan olun ğer suçlu Saminin ve Hicrinin sorgu-
maktadır. tarı devam etmektedir. 

Yakında yıkılacak olan 

İstanbul hapisanesinin yerine 

Modern bir adliye 
sarayı yaphrılacak 

tnanbul, 20 (T•\•(,m\a) -tat.an 

bul hapiaane binasının bütün müşte
militiyle birlikte yıkılması ve iizerin
de adliye sarayının inıa edilmesi ka
rarlaıtırılmııtır. Tarihi ve mimari 
kıymeti olup olmadığı etrafındaki 

münakaıalar hatırlarda olan bu bine 
hakkında Cümhuriyet Müddeiumumi
si B. Hikmet Onat şunları söylemiş-

de bir keşif yaparak projede icabeden 

tldilUın nelerden ibaret olacağını 

tesbit edecektir. Adliye sarayının ö -
nümüzdeki 940 senesi nihayetine doğ 

ru ikmal edilebileceği umulmaktadır. 
Ve adliye mekanizmamızın muntazam 

surette işliyebilmesi için yeni binada 

tir: icabeden her türlü tesisat yapılacak-
- İltanbul'un yeni bir adliye bina- tır. Bilhassa mahkeme salonları dinle

sına kavuşmaaını beyhude yere ge - yicileri rahatça içine alabilecek dere

ciktiren harap binanın İbrahim paşa cede geniş olacaktır. Samiler muha -
devrine ait bir kervansaray olduğu keme bittikten sonra yeni bir muha
tahakkuk etmiıtir. Hapisane binasiy-
le birlikte burasını da yıkılacağı ta
biidir. Binanın yıktırılması iti yakın
da açık eksiltmeye konulacak ve en 

kemenin ba~lamasına intizaren kori -

dorlarda dolatmıyacaklardır. Adliye 

sarayında dava takip eden avukatla -
müsait şart gösteren müteahhide i - rın da tanışması ve istirahat yerleri 
hale edilecektir. Yıkma ve enkazı te- temin edilecektir. 
mizleme faaliyetinin üç ay kadar de-
vam edeceğini sanıyorum. Saha baş-
tan başa temizlendikten sonra adliye 
sarayının inşasına başlanacaktır. An
cak mevcut proje üzerinde yeniden 
bazı t5.dilit yapmak lazımgeliyor. Bu 
tadilat binanın cephe kısmına aittir. 
İbrahim paıa kervansarayı yıkılacağı 
için, istimlak sahasının divan yoluna 
kadar teşmiline lüzum hasıl olmıya -
cağını zannediyorum. Adliye sarayı -
nın resim ve projelerini hazırlamı§ o-

Fen Fakültesi talebesinin 
A vru.pa seyahati 

İstanbul üniversitesi fen fakültesi 
Jeoloji enstitüslinün tehir edilen İs -
viçre Alp tetkik seyahatinin bu hafta 
içinde yapılması katiyetle tekarrür 
etmiştir. 
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(ırak, kalla ve usta kursları 

15 ağustosta kurslar 
açılmış bulunacakhr 
İş yerleri İktisat Vekôletine 

müfredat programları gönderiyorlar 
Yüzden fazla işçi çalıştıran müesseselerle maden ocaklarını• 

İ§çileri için kurslar açmağa mecbur tutan nizamnamenin koyduğıl 
müddet sona ermek üzeredir. Bilindiği üzere bu müesseseler çı • 
raklar, kalfalar ve ustalar için ayrı ayrı üç kura açacak ve bu Ü~ 
sınıf sanat erbabının kurslara devamını temin edeceklerdir. 

Geçen sene meclisten çıkan kanu- ı 
nun ne şekilde tatbik edileceğini gös
teren nizamname, yüzden fazla işçisi 
bulunan müesseselerle maden ocak
larını bu kurslarda takip edecekleri 
derslerin müfredat programını en çok 
15 temmuz 1939 tarihine kadar hazır
lamağa ve İktısat Vekfiletine gönder
meğe mecbur tutmuştu. 

Haber aldığımıza göre, muhtelif 
yerlerden İktısat Vekaletine program
lar gönderilmeğe başlanmıştır. İktı
sat Vekaleti gönderilen ve gönderi
lecek olan bu programları tetkikten 
geçirecek ve muvafık bulursa tasdik 
ettikten S•lnra tekrar miıesseseye gön
derecektir. Program, Vekaletçe eksik 
veya tadile muhtaç görülürse üzerin
de tashihler yapılacaktır. 

15 temmuz tarihine kadar müfre
dat programlarını İktısat Vekaletine 
göndermemiş bulunanlar için Vekalet 
program hazırlıyacaktır. Bütün bu 
işler 15 ağustos tarihine kadar tama
men bitirilmiş olacak ve Tür'ı iye'nin 
her tarafında, yüz veya yüzden fazla 
işçisi bulunan iş yerleriyle maden o -
cakları kanunun emrettiği şekilde çı
raklar, kalfalar ve ustalar için birer 
kurs açmış bulunacaklardır. Kurslar 
15 ağustostan itibaren faaliyete geçe
cektir. 

Kursların açılışındaki gaye mem
l~kette asıl işçi yetiştirmektir. Bu iti
barla bu kurslara devam edenler, 
müddetin sonunda bir imtihandan ge
çirilecek, muvaffak ohnlara birer eh
liyetname verilecektir. 

Çırak kursunu bitiren bir işçi mu
ayyen bir müddet çalıştıktan sonra 
kalfa kursuna devam edebilecek ve 
ayniyle kalfa kursunu bitirmiş ve eh-
,., .., •• ıoa.11.ç«Jıaı;~ u.~····s .._..._ •- b..., .... .,.. °LI•• 

müddet çalıştıktan sonra usta kursu
na iştirak edebilecektir. 

Ankara - İstanbul arasında 
yeni bir telef on hath yapıldı 

Ankara ile İstanbul arasındaki te
lefon hatlarının ihtiyaca kifayet et" 
memesi yüzünden abonelerin bazali 
uzun müddet beklemesi icap ediyor• 
du. Bu vaziyeti göz önüne alan posta 
telgraf ve telefon umum müdürlüğil 
bu iki mühim şehir arasında yeni bit 
devre teşkiline karar vermit ve bit 
müddettenberi çalı§mağa baıtamış bu• 
lunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Ankara -İs
tanbul hattına ilave edilen yeni tele
fon devresi bu ay başına kadar bit• 
miş ve 1 temmuzda işletmiye açılı:nıt 
olacaktır. Bu suretle İstanbul ile ara• 
mızdaki telefon hatlarının sayısı üçe 
çıkmış olacaktır. Kuran portör tesi • 
satı da hesaba katılınca bu üç hatla 
aynı zamanda 12 muhavere temin edi· 
lebilecektir. Fakat Türkiye•nin eft 
büyük iki şehri arasındaki telefon k<>"' 
nuşması ihtiyacı bu suretle dahi ta• 
mamen tatmin edilmiş olmıyacaktır• 

Onun için de umum müdürlük tedbir• 
ler almaktadır. Abonelerin hiç bek• 
lemeden, istedikleri anda İstanbul 
ile veya Ankara ile konuşabilmeleri 
için ihtiyacın icap ettirdiği nisbette 
devre vücuda getirmek için de bir 
yandan çalışılmaktadır. Bu itlerin 
939 senesi sonuna kadar bitirilmit ol· 
ması ve telefon işlerimizin hiç bir ti• 
kayete mahal bırakmıyacak mükeııı· 

meliyete varmaıı için hummalı bir 
gayretle çalışılmaktadır. 

Ankara Konservatuvarında 

yeni liyinler Kalifiye işçi yetiştirmek için hükü

metin bu kanunla atmış olduğu bu a
dımın yarın için çok faydalı netice-

ler tevlit edeceğine muhakkak gözü 
ile bakılabilir. Elinde ehliyetnamesi 
bulunmıyan bir işçi, sanatı ne olursa 

olsun, ehliyetnamelilerin yanında iş 
bulmakta güçlüğe uğrıyacağı için o 
da kurslara devama kendisini mecbur 

sayacaktır. Bu husustaki kanunla ve 
nizamnamede işçileri için kurs açmı

yan veya bu işe layık olduğu ehemi -
yeti vermiyen müesseseler ceza göre-

Müzik öğretmen okulu ve konserva
tuvar direktörü Bay Rauf Yener ra .. 
hatsızhğından dolayı vazifeıinden i.,. 
tifa ettiği için direktörlüğe eski Eı -
kişehir lisesi direktörü ve Edebiyat 
muallimi Orhan Şaik Gökyay tayin e
dilmiştir. 

ceklerdir. Bundan ba§ka i§ verenler 
kurslara devam eden işçilere de müş
külat çıkarmıyacak, faraza onların 
yevmiyelerini indirmek veya kesmek 

gibi kanunun ruhuna münafi hareket
te bulunamıyacaklardır. Bu şekilde 
hareket ettiği görülen müesseseler i
çin de kanun muhtelif cezalar tertip 
etmiş bulunmaktadır. 

Gerede' de de dolu yağdı 
Gerede, 20 (Telefonla) - Dün şeh

rimizde fasılalı surette dolu yağdı. 
Dolunun tiddeti yüzünden mezr1;1at 
yüzde elli nispetinde harap olmuştur. 

Müessesenin ba§muavin ve muavin
leri de değiştirilmiştir. 

Yeni İstanbul stadının plinı 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Dolma • 

bahçe tersanesi yanındaki sahada yapı 
lacak olan yeni stadyom hakkında be· 
den terbiyeıi iıtiıare heyetinin yap • 
tığı tetkikler ve verdiği karar Uı:erine 
italyan mımarı B. Vietti Violli on altı 
bin kişi istiap edebilecek biiyüklilkte 
yeni bir plin hazırlıyarak vermiıtir. 
Bir iki güne kadar memleketine eide
cek olan italyan mimarı ıtadyom tat
bikat planını hazırlıyarak ıehrimlz• 
döndüğü vakit hemen belediyeye ve
recektir. Stadyomun inpıı~ıa vakit ge 
çirmeden başlanılacaktır. 

Halbuki Fransa'da, köy ile fahri· 
ka, biribirlerinin "hayat sahaları,,
na hürmet etmektedir. oyler, kö
ye benziyor. Yani, sanay n hende
aesine teslim olmamıglard r. Top
rak Üzerinde çalıımanın ı an ruhu
na aııladığı emniyet, bu niyet'in 
verdiği serazatlık huzuru v bu hu
zurun köy evlerinde ve koy mima -
risinde ifadesini bulduğu varelik 
ve tesadüfilik, fransız koy ·nü, ır
makların kenarından kofmamıı, 
yamaçlarm Üzerine metre murabbaı 
hesabı üzerinden ölü keleb kler gi
bi mıhlamamıı ve fabrika bacaları
nın hoyrat teaallütlarına t alim et
memiıtir. Fakat bu, Frar s 'da sa• 
nayi yok demek deiildir. itaplar, 
bildiğiniz gibi söylüyor, aret te
yit ediyor ve güzergah an abyor ki, 
vardır. Hem de pek mük mmel bir 
sanayi vardır. Ancak, franaız hayat 
zekası, Sezar ile lııa'ya old iu gibi 
köy ve fabrika'ya da, hak ını ver
miştir. 
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Bu bakımdan, "hayat sahası" 
hakkında söylenecek b r çift söz 
vardır. Her "hayat sah ı,. her 
memleket için, evela, mer.ıl ketin i
çinde hatlar. "Hayat sah ı", eğer 
bir prensip ise, bu prensi memle
ketin içinde tatbik etmek mutlaka 
lazımdır. Çünkü bu yap 1 ıadı ve 
bir memleketin muhteJif lk taba-
kalarına ait olan "hayat haları,, 
başkaları lehine çiğnendi mi, mılli 
muvazene öyleıine bozulu r ki, bu
nu iade için, hatıra zarur olarak, 
batka memleketlerin "ha t saha 
Jarı,, na göz atmak lazım liyor. 

Fransa, dünya içinde k dine bir 
huzur yaratmak bahsinde 
ya'dan yaşlıdır.. Yani Alm nya ıçın 
bir misal ve Örnek tetkil e ek va
ziyetinde bulunmuıtur. Fa at Al
manya, iıtihsaller araaınd emle
ket içinde bir muvazene p litika11 
güden Fransa'ya bakaca ı a, bu 
muvazeneyi kurınak~a olduğu im
paratorluk ile dünya arasında tesi -
ae çalıtan lngiltere'ye bakmııtır. 
Ve, onu taklide kalkrımııtır. Ve hiç 
dit Ünmemiştir ki, içeride bozulan 
muvazeneyi dıgarıda tesise çalıımak 

Kamutaydalri müzakereler dolı
yısiyle son ıünlerde gazete sütun
larında ve halkın ağzında en fazla 
dola~an kelimenin "barem'' olduğu 
§Üphesiz. 

Bu kelimenin nereden geldiğini 
biliyor musunuz? Bilenleriniz de, 
bilmiyenleriniz de vardır. Biz, Nas
uttin hoca gibi: 

- Bilenler bilmiyenlere ölret
sinl 

demiyeceğiz. 
Barem, aslında 1640 ta Liyon'da 

doğup 1703 te Paris'te olen bir lran
sız matematik aliminin adıdır. "Ya-

pılmıı hesaplar,, isimli bir kitap 
yazmıştır. 

Bu adamın ismi bir nevi hesap 
cetvellerinin ismi olarak dile gir
miştir. 

Bu vesile ile Barem'in resmini 
de koyuyoı uz. T. 1. 

Tenkit ne demektir? 

İstanbul muharrirlerinden bi
risi "tenkit ne demektir?" başlığı 
altında uzunca bir fıkra yazmıf. 
Baıhğını gördüğüm bu fıkranın 
tamamını okuyamadım. Fakat 
mademki bu batlık bir sualdir, 
cevabını ben de verebilirim: 

Tenkit kelimesi, arapça tef'il 
vezninde bir mastardır ki kökü 
"nakd" kelimesidir. Nakdin pa
ra manaaına geldiğini bilirsiniz. 
Şu halde ondan gelen "tenkid" in 
de bir manası "paralamak,, ol
mak lazım gelir. 

Gerçekten, bizde birçok ten
kitler de ''paralamak,. teklinde 
yapılmaz mı? 

Soyaa•ız imzalar! 

Bir zamanlar, bütün isimleri 
soyadlariyle birlikte yazmaia i
tina etmek medeniliiini göıteren 
bir takım gazete ve mecmualan· 
mız, her nedense, son zamanlarda 
bu dikkat ve itinalarındaa vaz
geçtiler. 

Galiba, buna sebep, imzalan 
soyadlariyle birlikte yazmak au
retiyle onların ıöhretleri azalaca
ğı kaygısıdır. 

Bu ufak bezirganlık endiıesi 
ile medeniliğe uymıyan bir laüba
lilik yapmamalıyız: 

isimleri soyadsız &Öylemek an
cak, pok samimi doatlal' arasın
da hususi mektuplaıma ve konuı-

malarda caizdir. Netrettiii ma· 
kalelerdeki imzaları soyadsız ya
zan bir tek Avrupa gazete ve 
mecmuası gösterebilir misiniz 7 

Vaycleman! 

lılediii cinayetlerin, çevirdi
ii dalaverelerin, yakalanıtının, 

muhakemesinin tafailatiyle bütün 
dünya gazetelerinin, aütunlar 
doldurduiu katil Vaydeman ni
hayet asıldı. Batka gazeteleri 
bilmem, fakat bizim ıazetede bu 
idam haberine, ancak, üç, dört 
satırlık yer verildi. 

Herif hakkında yazılacak şey 
mi kaldı ki? diyeceksiniz. Fakat 
onun hapis yattığı müddet zarfın
da dünya sinirleri de o kadar 
fecaatlere kanıksadı ki, bir idam 
- tabirimi mazur görün! - ona 
vız geliyor! 

Sıhi paıtırma! 

Kayseri'de asri mezbahanın 
temeli atıldığmı öğreniyoruz. Bu 
habere kayserililer kadar biz de 
sevinmeliyiz. Çünkü bundan son
ra daha aıhi pastırma yemek im
kanına kavuıacağız demektir de 
ondan. 

Diyarbakır' da 32 derece 

sıcak var 
Şehrimizde hava kapalı, orajlı ve a

ralıklı yağmurlu ges;mif, rüzglr ıarp
ten saniyede 2 metre hızla eamiıtir. 

Günün en alliak suhuneti 11, en yük
sek husuneti de 23 derece olarak tea· 
bit edilmiştir. Yurdda hava Eıe'de 

cenup kısmında az bulutlu, doğu ve 
cenup Anadoluıu ile orta Anadolu -
nun şark kısmında bulutlu, diğer böl
gelerde yer yer orajlı ve yağı'lı geç
mi~tir. 24 saat içindeki yağıtların 

metremurabbalarına bıraktıkları su 
miktarları, Yozgatta 28, Kütahyada 24 
Tosya ve Dursunbey'de 16, Merzifon
da 14, Kaııtamonuda 13, Sapancada 10, 
Çubukta 9, Ankarada 8, Çorum ve 
Ardahanda 7, diğer yağışlı yerlerde 
1 ila 4 kilogram arasında düşmüttür. 
Rüzgarlar umumiyetle garpten ve en 
çok saniyede 7 metre esmiştir. En 
yüksek suhunet Nazilli ve Siirtte 30, 
Manisadı 31, Diyarbakırda 32 derece• 
dir. 
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Japonya ve i ngiltere 

ihr~ıak ıarkta.ki İngiliz - Japon 
llıi \~fı Pek vahim bir safhaya &ir
ç· fır, Japonyanm, iki sene evel 

•ne kar t · ~ · d h • §1 aarruza geçtıgı sıra a 
l>hgı o"bo h o o b" hA d' l'i b .,,ı ı, e emıyetınz ır a ııe-

tİJ' ahane ederek uzak ıarktaki in
~~.-~ .. nıenfaatlerinin tasfiyesi gibi 
İi !\Unullü bir teıebbüse giritJ!lek 
tele .h~lunduğu anlatılmaktadır. 

t httlafı doğuran hadise ıud~r: 
/r.nlerde bir japon tebaası dort 
t~ 1 ta~afından katledilmiş. Ve ka· 
L er Tıensindeki imtiyazlı mınta· 
ıı:a.,_ ·ı . 1 it . ı hca etmitlerdir. Japon ar 
a.tıu.. . k . . ı· d·ı ~l'İ :•.t'Jn endılerıne teı ım ~ ı .. m~-

tıı. ~ ıatenıitler. Tiensin'dekı huku
l>'et ıse, Londra hükümetinin taavi· 

1Yle ol • · edd · t' il ilca~ bu talebı r etmış ır. 
lll'\\ln .. k ı . . r u:ıerine japon as er erı, ım-
71.ı.tı lnıntakayı muhaaaı-a altına 
~flardır. Bir baftadanberi, mın
lc Ya kiınse giremiyor. Ve mmta-
tdan kimse dışan çıkamıyor. 

t Eter ihtilaf dört katil çinlinin 
ealj ... • · b Ik" " t ... ı ıle halledilebilse, e ı mu-
t\'aasıtların da yardmıı ite neticele-

llece'-ı· h""k"' t" • ] • ıı. ır. Fakat japon u ume ının, 
llgıJtere'yi şu iki şık karıısmda bı-

l'a.ktığı bildirilmektedir: 
l ç· . . t" k h - ın'deki "yenı vazıye ı,, a-

lı) "e tasdik etmek, 
• 2 - İıntiyazlı mıntakalardaki 
lll .•• 
f. Rı •ı ınenf aat ve alakalarmm tas
ıye. 

sıne razı olmak. 
Bu hareket her ıeyden evel J &• 

f0"Ya'nın Çin'de büyük :zorluklar
l~ lta.rşıla~hğını gösterir. Japonya, 
ıııt ·ı k ç· ,. h"· .?"Yon telefat verere ın m 

h\llun fehirlerini İ§gal etmi§; fakat 
a.rb· ih d' ..... B ı n ayetlen ırememırır. u 

~~ıiyetten iki devleti mesut adde· 
'Yor: Sovyetleri ve lngiltere'yi. 

~· Gerçi bu iki devlet u:zak şarkta
L ~ alalc;alarınm müdafaasında i~-
ııır)··· Fak h ik· ~gı yapmamışlardır. at er 
Ç l&ı de kendine mahsus sebeplerle 
t •nkayşek'e yardımda bulunmak· 
sadır. Japonya şuna kanidir ki eğer 
ıl 0"Yetleri ve lngiltere'yi Çin'e yar
~'llıdan vazgeçirecek olursa, Çan
... lYfelr: mukavemette dev&m ede
"ıe . 
.:ı. Yıp teslim olacaktır. Bu ıebeple-
"'t L• b b' • d d 111tı uzak şark ar ının evamın· 

ti.11.rt Çankay§ek kadar da Sovyetle
d' "e lngiltere'yi mesul addetmekte
d ır. Gerçi Sovyetler Çankanek'e 
d •ha büyük yardımda bulunmakta
,ıt1~•ı. F .. lqlt iauonlar uıak tarkta 
ıı/" ~uvetıeten bu devıet uzerme 
lleasır bir tazyik yapamazlar. 

d İngilizlere gelince; bugüne ka
h a.r Japonya ile Çin araamdaki 
lrbe kartı takip ettikleri ıiyaaet !11 0lınuıtur; harbe doğrudan doi • 

Jll'Ja tnüdahale etmemekle beraber, 
'Ponya tarafından yapılan emri -

\la.kileri de kabul etmemek. Ve f 'rıkayıek'e maddi yardımda bu
dllllttıa.k. Bu aiyaset japon devlet a • 
d •tutarını ıinirJendirmekte idi. Bu 
efa. Avrupa'da İngiliz • Alınan 

ltılirıasebetlerinin gerginlettiği bir 
'tr1.d1t Japonya vaziyetten istifade 
'lllı v kar . . Ev k ege ar vermı§tır. ger uza 
i'tkta "yeni vaziyet,, adını verdik
trj emrivakii lngiltere'ye tanıta
~ll.k olurlarsa, belki de bir müddet 
ili ·ı· gı ız menfaatlerine dokunmıya-
cıı.klardır. Fakat İngilizler, Çin'den 
b~llra. sıranın kendilerine geleceğini 

1ldikleri için japon tehdidi karşı
:~d.a boyun eğmemeğe karar ver-

•tlerdir. 
h' İngiltere Japonya'ya kartı ted • 

1
1r alabilir mi? Yalnız baıına silah

da ~ukavemet etmek bahis mezu~ 
erlidir. Fakat İngiltere aynı vazı

htte olan Fransa'yı ve bilhaasa A
ttıerika'yı bu mesele ile ali.kalandır-
~n. , ı· ~ -,,.a. çalı~maktadır. Fransa nın a a-
ası müemınendir. Fakat daha ehe

~~Yet}j unsur ~üphesi:ı Amerika'drr. 
t'er Amerika alakalanacak ve bu 

11.)'k d' a. a.yı J aponya'ya karşı iktısa ı 
tedbir almıya kadar ileri götürecek 
011.lrsa., Japonya'nın bu tazyike kar• 
:

1 trıukavemet etmesine ihtimal yok-
1.lr. Çünkü Japonya ham maddeye 
~lan ihtiyacmın büyük kmnmı ingi
tıı. dominyonlariyle Amerika'dan 
~darik ettiği gibi, mamul maddele
tınj de bu iki memlekete ihraç et• 
?l°ıektedir. Bu şartlar altmda her 
~el" AnıeriJ..-...,'w~ vaziyetine bağlı 
alıyor. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

D 0 N YA HA B E R L E.R İ , 
Bir İngiliz mebusa göre Filistinde bir gün içinde 

Çin' deki 
güçlükler 

altı tane bomba patladı 

Hükumetin güllüğü kölü 
politikamn neticesidir 

Ölenlerin sayısı 
26 kişiyi buldu 

Salisbury, 20 a.a. - Burada bir nu-
tuk söyliyen Herbert Morrisson de -
miştir ki: 
"- Japonya'nın bize yaptığı şeyler 

Çemberleyn'in seleflerini mezarların
dan sıçratacak mahiyettedir. Çin'de 
maruz kaldığımız güçlüklere, harici -
ye nazırlığında bulunduğum zaman 
Sir John Simon tarafından tatbik edi
len kötü rejimin ve 1931 senesinden -

Rişa civarında 

arasında mühim 

İngilizlerle 
bir çarpışma 

araplar 

oldu 
Yafa, 20 a.a. - Dün Yafa' da yeniden iki ve T elaviv' de bir 

bomba patlamış ve bu suretle dün ·pathya·n bombaların adedi 6 yı 
bulmuştur. 

beri hükümetin takip ettiği harici si - ---------,-- ---ı Tel-Aviv'de patlıyan bomba, bir a-

k 
j rap tarafından bir yahudi grupu üze-yasetin neticesidir ... 

Dünya siyasetinden bahseden hatip, 
sulhu seven bütün hukümetlerin bir a
raya toplanmasını istemiş ve demi§tir 
ki: 

Sovyetlerle ya p ı laca rine atılmış ise de kimseye bir şey ol-

"- Bu şekilde bir kombinezon, ta • 
rihteki kombinezonların en kuvetlisi 
olacak ve diktatörlükler daha sakin 
duracaklardır ... 

pakt uzakşark'a da 

teşmil edilecek mi ? 
Londra, 20 a.a. - Liberallerden Man 

der, yarın avam kamarasında Çember

leyn'e İngiliz - Fransız - Sovyet pak -

General de Llano tının uzak şarkta şamil olacak şekilde 
1 

tevsiinin faydalı olup olmıyacağını 

Al mo nya dan aynldı ıora~aktır. Çünkü paktın bu tekilde 
Ştütgart, 20 a.a. - General Quen de teşmili her üç devletin de menfaatle

Lano, Almanya'da 68 gün kaldıktanj rine hizmet edecektir. 
sonra erkanıharbiyesiyle birlikte tay- Diğer cihetten İngiltere hiikümeti
yare ile İspanya'ya hareket etmiştir. nin mutasavver İngiliz - Fransız • 

Hareketinden evel general, büyük Sovyet paktının uzak şarka da teşmi· 
Almanya'nın bilhassa içtimaı yardım tini derpiş ettiğine dair alman matbu
Hhasında vücuda getirdiği eser kar - tı tarafından israrla işaa edilen haber
şısında hudutsuz hayranlıklarını ifa - leri resmi mahfiller tekzip etmekte • 
de etmiştir. dirler. 

Çin Harbiye Nazırı Uzakıarktaki 

çarpışmaların bilançosunu yapıyor: 

Japonlar bir milyona 
yakın zayiat verdiler 

Japon subay 
bezginlik ve 

ve askerleri arasında 
hoşnutsuzluk başladı 

Şuıkin, 20 a.a. - Çin ajansı bildiriyor: Harbiye nazırı general 
Hoyingting, son iki ay zarfında aakeri harekatın ve vaziyetin in
kişafı hakkında. aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

:==l "-Bu devre içinde japonların faa -

1 
................... ..., ..... : ......................... ,,_.,. . ...,...,,.., . ...,, ............. ,,., .. ...,, ·"""""· ..., .. .,.,,..:Nı 1 Hyeti, in•an ihtiyatlarımn çabuk su-

.~~.~~.~ -~·I·!_ ~~.~~~.L~·~· ~~~=!~!~:~~r:;:?:::::;~~~ 
X Bolonya - Musolini, Plaisance, hususunda büyük güçlüklerle karşı 

Cremone, Parrna ve Modene şehirleri- la§maktadır. 

ni ziyaret ettikten sonra otomobille Muhasemata başlandığından 15 ma
Bolonyaya avdet etmiştir. Buradan yıs 1939 tarihine kadar, japonlar 964 
tayyare ile Rimini'ye hareket etmiş· bin 500 insan kaybetmişlerdir. Japon 
tir. .. subayları ve askerleri arasında bez • 

X Vaşington - Mebusan meclisi ginlik ve hoşnutıuzluk başlamış ve 
reisi Bankead, Cümhurreisi Ruzvelt japon milleti gittikçe fazlalaşan harp 
ile görüştükten sonra matbuata beya- yükünün altında ezilmekte bulunmuş
natta bulunarak meclisin 26 haziran · tur. 
da bitaraflık kanununu müzakere et
meğe başlıyacağını söylemiştir. 

X Stokholm - Bir lokomotifin ba
casından çıkan kıvılcımlar, İsveç'in 
şimalindeki muazzam ormanların 
muhtelif yerinde yangınlar çıkması
na sebep olmuştur. Yangın, büyük 
hasarat verdikten sonra söndüriile -
bilmiştir. 

X Saint - Chale - "Virginya" - Sa
int - Charles civarında bir kömür ma
denind 16 metre derinlikte vukua ge
len bir inhidam neticesinde iiçli ağır 
olmak üzere 6 madenci yaralanmıştır. 

X M oravska - Ostrava - Alman 
makamları şehirde sokol üniforması 
giyilmesini menetmiştir. 

X Varşova - Polonya matbuatının 
Prağ'dan öğrendiğine göre, alman ma 

Mayı• ayındaki çarpıımalar 

Nisan ayı içinde Çinde 827 çarpış -
ma olmuş, 53.845 düşman askeri ölmüş 
1066 kişi esir edilmiştir. Çinliler ga -
naim olarak 775 at, 2013 tüfenk, 99 ma
kineli tüfenk, 25 sahra topu, 171 tank 
ve zırhlı otomobil ve 68934 kurşun el
de etmiştir. Aynı ay içinde çinliler, 
104 kasabayı geri almış, japonların e
lindeki mıntakalard.a 90 kilometre ray 
ve 110 kilometre yol tahrip etmiş, 52 
tayyare diişürmüş ve 11 harp gemisini 
hasara uğratmıştır. 

Nisan ayındaki çarpıfmalar 

mamıştır. 

Yafada patlıyan iki bomba ise, polis 
merkezinin yanına atılmış ve bina ha
fif surette hasara uğramıştır. 
Diğer cihetten öğleden evel yapılan 

suykast neticesinde ölenlerin cenaze 
merasimi öğleden sonra yapılmıştır. 

Merasim esnasında hiç bir hadise vu
ku bulmadığı için ateş söndürme mec
buriyeti ilga edilmiş ve yahudi ma -
hallelerinde normal hayat avdet et -
miştir. 
Şehrin aşağı mahallelerindeki dük

kanlarla arap mağazaları henüz ke • 
penklerini açmamışlardır. 

Bir çarpışma 
Kudüs, 20 a.a. - Rişa civarında dün 

öğleden sonra müsellah bir çete ile 
ingiliz kıtalan arasında oldukça mü -
him bir müsademe olmuş ve asilerden 
8 kişi öldürütmüştür. Bu suretle dün 
ölenlerin adedi 26 yı bulmu§ oluyor. 

Yaralılardan biri esir alınmış ve bir 
çok silah iğtinam edilmiştir. 

Yahudi komitesinin toplantısı 
Kudüs, 20 a.a. - Yahudi milli konse 

yinin ilk umumi heyeti bugün öğle • 
den sonra yahudi ajansının icra ko -
mitesi azası hazır olduğu halde top • 
lauınıgtır. 

Celse açılınca, milli konseyin reısı 

ve yahudi ajansının siyasi direktörü 
yahudi tedhişçiliğini takbih etmişler
dir. 

Yahudi ajansının direktörü, yahu -
diler için beyaz kitaba karşı mücadele 
}erinde kendilerine dostlarının sem -
patisini temin ve hasımlarına karşı va
ziyetlerini takviye eden usuller kul -
lanmak lüzumunu ilave eylemiştir. 

Bir lağam · patladı 
Kahire, 20 a.a. - "Mukad

dem0 gazetesinin bildirdiJ.ine 
göre Sionistler, Hayfa'nın ye
mit çartııımda üçüncü defa ola
rak bir lağım patlatmışlardır. 
infilak neticesinde araplardan 
40 kiti ölmüı, 45 kiıi yaralan. 
mıştır. 

Polonya' da 
Alman aleyhtarhğı 

Varşova, 20 a.a. - D.N.B.: Tatilini 
doğu Galiçyasında geçirmekte olan al 
man vatandaşı Alois Sornik iki polon
yalı tarafından demir sopa ile dövlil -
müş ve Sornik hastanede ölmüştür. 

*** 
Thoon, 20 a.a. - D.N.B.: 1914 den-

beri burada oturmakta olan alman ka
dın vatandaşı Anna Brectsche üç gün 
zarfında Polonyadan çıkmıya davet 
edilmiştir, 

*** 
Thron, 20 a.a. - D.N.B.: Gromberg· 

deki Polonya makamları Die Wehrh -
macht veder Adler gazetesini müsade 
re etmişlerdir. 

Amerika' da 
Yoz;gat'ta doludan 

bir cocuk öldü 
'l ozgat, 20 a~a. - Dün saat 16 ya doğ ;u bir dakika devam eden şiddetli do

\\ Ve yağmur merkez ve mülhakatta 
~eıruata büyük zarar vermiştir. Dolu 
d~zı yerlerde yumurta büyüklUğiinde 
uşrnüş, bu yüzden Buğazlıyan kaza · 

'
1nda bir çocuk telef olmuştur. Dolu
~~n Yaptığı tahribat tesbit edilmekte-

1r. 

, kamları son günlerde 13 ten 15 e ka
dar birçok Çek çocuklarını tatil dev
resini geçirmek üzere Almanyaya 
gençlik kamplarına göndermişlerdir. 
Bu çocuklara nazilik aşılamak üzere 
hususi kurslar tertip edilmiştir. 

15.000 sivil layyare<i 

Mayıs ayı zarfında ise, 938 çarpış
ma olmuş, japonlardan 51.891 kişi öl
müş, 486 kişi esir edilmiştir. Çinliler 
936 at, 1587 tlifenk, 193 makineli tü • 
fenk, 13 top, 272 tank ve bir milyon 
küsur kurşun ganaim almıştır. 11 ja -
pon gemisi batırılmış, 24 tayyare tah-

rip edilmiş 66 kilometre ray ve 107 yetı• cfı'r·ııecek 
k_ilo~e~re yol kullamlmaz hale geti · ı ~ 
rılmıştır. Vaşington, 20 a.a. - Mebusan mec-

'f rabzon' da şiddetli rüzgarlar 
1'rabıan, 20 a.a. - Dün akıam esen 

"' . k §tddetle bir saat kadar devam eden 

11
1hle .. fındık mahsulünün yüzde onu-
u dokmüştür. 

X Patis - Repüblik istasyonunda 
iki metro katarı arasında fevkalade 
nadir olarak tesadüf edilen bir çarpış
ma hadisesi vukubulmuştur. Nüfusca 
zayiat olmamıştır. Fakat basarat mü -
himdir. 

X Var§ova - Japonya'nın Moskova 
ataşemiliteri binbaşı Niva, tayyare ile 
Var~ovaya gelmiştir. Mumaileyh, bu
rada bir kaç gün kaldıktan sonra gar
bi Avrupanın muhtelif hükmet mer -
kezlerini ziyaret edecektir. 

Çin harbiye nazırı, beyanatını bit: ,i:;i dlin sivil tayyarecilik bürosunda 
rirken şunları da ilave etmiştir : 15.000 tayyare pilotuna antrenman 

"- Milli mukavemetin ikinci saf patırmak salahiyetini veren bir kanun 
hasının başlangıcındanberi, Çin milli Hiyihası kabul etmiştir. 
ordus·· gerek kemiyet ve gerek key - Daha evel ayan meclisi tarafından 

fiye' ·,ariyle çok yükselmiştir. Bun kabul edilmiş olan bu proje, imza edil 
dan i. l, Gerilla kuvetleri de gittik · mek üzere Ruzvelt'e gönderilmiştir 

çe daha büyük muvaffakiyet ile ve da Kanunda bu sene 5.675.000 dolar ve 
ha geniş mikyasta olarak muntazam gelecek dört senenin beheri için aza -
ordu ile semereli işbirliği yapmakta - mi 7 milyon dolarlık tahsisat verilme· 
dır. ,, si derpiş edilmektedir. 
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D U N K U ) 

YENİ SABAH 

lngiltere'nin kabahatleri 
Hüseyin Cahit Yalçın, Paristen yazdı

tr bu başmakalede, alman gazetelerinin 
İngiltere hükümetine isnad ettikleri ka
bahatleri bahis mevzuu ederek, Alman
yanın, İngiltereden, mihver devletlerinin 
itine karışmamasını istediğini, bunun mi.
nası ise, t.9faliterlerin, zalimane bir ida
re ile etrafta dehşet salmalarına seyirci 
kalmak, hatta elinden gelen yardımı yap
mak oldu&unu söylüyor ve alman ııika
yetleri arasında mevcut, arap toprakla
rının İngiltere tarafından Türkiyeye 
terkedildiği iddiasını reddederek türk
lerin bir karış yabancı toprak isteme.di
diiini, Hatayı sulh muahedesiyle terk -
ederken onun Türkiyeye bağlıh~ını şart 
koşmu~ olduğumuzun almanlarca pek a
li malum bulundu&unu söylüyor ve mih
ver devletlerinin, kendi affedilmez cü -
rümlerini unutup Türkiyeye ait arazinin 
Türkiyeye avdetini İngilterenin bir ka
bahati gibi ıöstermelerinin nasıl bir şa~
kınlık eseri olduğ-ıınu kaydettikten son
ra, tecavüzkar hareketleri durduran sulh 
cephesine iltihak suretiyle yaptığımız 
hareketin isabetini tebarüz ettiriyor. 

Cümhuriyet Türkiyesi ve 
müslüman miHetler 

VAKİT 

C!ıaretler) sütunu muharriri Sadri Er
tem, türk - inıiliz anlaşması münasebetiy
le mihver devletleri tarafından yapılan 
propagandanın hedefi, büyük demokra
sileri ve 1918 ııenesine kadar bizim ida
remizde bulunup buıün müstakil olan 
yahut müstakil olmasını istediğimiz 
memleketleri bize karşı harekete ge • 
tirmek olduğunu söyliyerek, bu tahrika
ta rağmen cümhuriyet Türkiyesinin müs
lüman milletlerle olan münasebetindeki 
prestiş ve ıempatiyi tebarüz ettiriyor. 

CUMHURİYET 

Yeni bir Akdeniz devleti: Mısır 
Yunus Nadi, Abdülfettah Yahya paşa

nın Ankara ziyareti ve orada samimi bir 
sevgının canlı tezahürleriyle kar§ı -
)anması münasebetiyle yaztlığı bu baş
makalede, Ak.denizde hüriyet ve istikli
lini istird.ıt eden Mııırın yakın tarihi 
hakkında malumat verdikten sonra türk -
~ısır tarih münasebetlerini ve bug-ilnkü 
turk • Mısır kardeıliiini tebarüz ettiri -
yor ve boğazlarla kanalın Akdeniz emni
yetinin muhkem kapıları oldujJunu, bu 
emniyeti muhafaza için yeni bir Avrupa 
nizamı kuruluncaya kadar ıilihlır elde, 
eller tetikte nöbet beklemekten baıka 

Türkkuşu Başöğretmeni tayyare· 
ci Sabiha Gökçen lzmir'de 

Gazeteleri 
•·•· Mıtbuıt Servışı 

yapılacak şey olmadığım ve Abdülfettah 
Yahya paşanın şahsında müstakil ve kar
deıs Mısır devletini, kırahnı ve hüriyet 
ve istiklll aşıkı halkını ıeli.mlamanın bir 
zevk oldu&unu ilave ediyor. 

TAN ---
MihverciJer, Münih havası 
yaratmak istiyorlar 

Sadri Ertem bu başmakalede, mihver 
hükümetlerinin, İngiliz - sovyet anlaf • 
masına mani olmak için aadettikleri flY• 
retlerin, bu anıa,ma ile o devletlerin ne 
kadar alakadar olduklarrnı gösterdiğini, 
bu faaliyetler, mihver devletlerinin, son 
bir kaç aylık tevakkuf devrcıinden son• 
ra yeniden harekete geçmek üzere bulun· 
duklarına işaret olduğunu söylüyor ve 
totaliterlerin istila siyasetini tahlil edi
yor. 

Tüccarlara zorluk çıkarılıyor 
Almanyadan, ihracatçı tacirlere gön - ' 

derilen bir sirkülerde, haziranm on iki -
sinden itibaren Almanyaya ihraç edilecek 
mailerin münhasıran alman vapurlan -
na yükletilmesi, akai takdirde navlunla
rınm ödenmiyeceği bildirildiğini, tica· 
ret vekaletinin bu meseleye el koyması 
istendiğini yazıyor. 

Ziyaretin ilk ve mühim neticesi 
Ömer Rıza Doğrul, mısırlı misafirleri

mizin memleketimizi ziyaretlerinden a -
Jınan ilk neticenin, Türkiye ile Mısır a
rasındaki dostluk ve kardeşlik münase -
betlerinde kuvet ve samimiyetin yeniden 
tecellisi olduğunu söylüyor ve Milli Şe
fimizin, (Üzide hasletleri, yüksek me -
ziyetleri, insanları teshir eden samimiye
tiyle, misafirlerimiz üzerinde bıraktığı 
tesiri tebarüz ettirdikten sonra, bu ilk 
neticenin çok büyük kıymeti haiz oldu -
ğunu, cünkü bu derece kuvetli rabıtalır
la bağlı qlan milletlerle memleketler a
rasında her sahada en verimli teşriki me
sai imkanı bulunduğunu illve ediyor ve 
diyor ki: "Temel sağlam olduktan sonra 
onun üzerine kurulacak bina da. aailam 
olur.,, 

Y ahancı sanatkarlar 
(Günün meseleleri) sütunu muharriri, 

küçük esnafı himaye maksadiyle hazır -
lanmış olan kanunun mevcudiyetine rat
men, memleketimizin küçüklü büyiiklii 
i'azinolarında, muhtelif memleketlerden 
gelen kadrn ve erkeklerin yıldız, krraliçe, 
aanatkAr ünvanlariyle icrayı sanat et -
tiklerini söylüyor ve ıeçenlerde Ro -
manyaya gitmek istiyen kıymetli bir sa
natkarımıza Romanya hükümetinin bu 
müsaadeyi bin müıkülttla verdiiini ha
tırlatarak kendi aanatkirlaıımızı himaye 
etmek üzere bu mevzuun artık llyik ol
duğu ehemlyetle nazarı itiba.re alınma • 
aını temenni ediyor. 

T ürkkuıu tayyarecilerinin 
lzmir' de alınmıg bir resimle~ 

Türkkuşu filosu 

Konya'da gösteriş 

uçuşlar1 yaptı 

Konya, 20 a.a. - Türkkuşu filosu 
bugün öğleden sonra gösteriş uçuşla
rı yapmıştır. Uçuşlarda vali kor ko -
mutanı vilayet, parti, belediye erkanı 
ve binlerce halk hazır bulunmuştur. 
Filoda bulunan Türkkuşunun kız pi -
]otları diğer arakadaşları ile birlikte 
filo uçuşları yapmışlardır. Bu uçuşlar 
dan sonra akrobasi uçuşu yapan üç 
tayyareci halk tarafından büyük sev
gi ve heyecanla alkışlanmıştır. 

Yarın hava müsait olduğu takdirce 
yedi buçuk sekiz arasında filo Adana
ya uçacaktır. 

sahilden 12 kilometre mesafeye kadar 
her türlü seyrüsefer yasak edilmiştir. 
Manevralara Atina'nın ve civar mınta 
kaların bütün müdafaa hizmetleri iş ~ 
tirak etmiştir. 

Atina'do hava 
müdafaas• 

manevra lan 
Atina, 20 a.a. - Dün gece saat 21 Muazzam bir yolcu 

len 23 e kadar hava müdafaa manev _ı tayyaresi yandı 
raları yapılmıştır. 

Tehlike işareti verilir verilmez, A- Londra, 20 a.a. - Southampton • 
tina'nın, Pire'nin, Faler'in ve civar Nevyork hattına tahsis edilen "Con • 
mıntakaların bütün halkı kendilerine nemara .. ismindeki muazzam deniz tay 
evelden verilmiş olan talimata kati · yaresi dün benzin alırken çıkan bir 
yen riayet etmiştir. Halk, tarasalardan yangın neticesinde tamamiyle harap 
manevraları seyredebilmiştir. Hava olmuştur. 
müdafaa topları Körfez istikametinde İnşa edilmekte olan "Cathay" tay -
eski Faler sahillerindeki ziyalı hedef- yaresi bu yaz "Connemara" yerine biz 
lere hakiki ateş yapmıştır. Körfez'de mete girecektir. 
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Mecliste Barem müzakereleri 
Büyük Millet Meclisinin evelki 

giınkü toplantısında barem layihasını 
24 üncü maddesine kadar müzakere 
ettiğini yazmıştık. Dün ilk kısmını 
verdiğimiz görüşmelerin mütebakisi
ni bugün veriyoruz. 

Ücretlilerin kadrolardaki vaziyeti -
ne ait madde dolayısiyle vaki müta -
lealardan sonra söz alan Nafıa Vekili
miz General Ali Fuat Cebesoy şunla
rı söylemiştir: 

Ücretli memurların maaşa geçmeleri ve 
mütehassıslar meselesi münakaşaya sebep oldu 

-Şimdi bir kara nakliyatı ınUtelı 
sı dediğimiz zaman onun yeri~e d 
kimyager bir baytar veyahut bır a 
yeci konduğu zaman derhal b~!~ 
murakabe ile mükellef olan sıııcc 
Millet Meclisi azalarının harebO 
geçmesi lazımdır. İşte mürakabe 
le olur, istizah böyle olur. Binatrı 
leyh ben bu ihtisas mevkilerine "tı 
lecek olan bu şekildeki manayı eJ1 
bir tarif telakki etmekteyim. ıtet5' 
bu ihtisasın gayrım tatbik le b~ e S 
ihlal etmek mevkiine geldiği gu? o 
yük Millet Meclisi harekete geıır· 
nun içindir ki madde bence hut~:~ı 
mumiyesiyle maksadı temine ka 1 

takdir heyeti celilenindir. 

- Affedersiniz, bir nokta hakkın -
da arzı malumat etmek istiyorum. O 
da ücretlilerin derakap maaşa geçip 
geçmemesi. Bu, bir. 

Nihayet Bütçe Encümeninin metni kabul edildi 
Bir de ne kadar müddet sonra geçe

bilirler ve kamilen geçmek imkanı o
labilir mi, olamaz mı? 

Bu mesele en ziyade Nafıa Vekale
tini alakadar ettiği için müsaade eder
seniz bu husustaki fikirlerimi arzede
yim. 

Maliımualiniz bizim vekaletin üçte 
iki memurları mütehassıs, mühendis 
ve fen memuru kimselerdir. İşlerimiz 
ise günbegün inkişaf etmekte ve yeni 
yeni mütehassıs elemanlara lüzum 
göstermektedir. Öyle zaman oluyor 
ki, yeni bir iş çıkıyor ve bu işin icap 
ettirdiği yeni bir mütehassıs aramak 
lazımdır. Onun için elimizdeki kanun
lara tebeiyyet edecek olursak müm -
kün olmuyor, fakat işin icabı mutla -
ka arayıp, bulup getirmek lazım ge
liyor. Bu noktayı nazardan bütçe en -
cümeninde bir çok mütehassıs yerleri 
ayırdık. Aralarında ücretli bulunmak 
zarureti muhakkaktır. Hatta bunlar 
kafi gibi gelmiyor. Fakat prensipe u
yalım diye azami fedakarlık yaptık. 
Bununla beraber gene istikbal göste -
riyor ki, yeni yeni işler karşısında ye
ni mütehassıslara ihtiyaç hasıl olacak
tır ve oluyor. 

Halbuki bizde bu derece liyakatte 
bu işi görecek adam yoktur. Hatta bu 
gün büyük mühendis mektebimizde 
doçentlerimiz vardır. Yeni tekemmül
ler için Avrupa'ya gönderilmelerine 
lüzum görülmüştür. Binaenaleyh biz 
bu adamları nerede bulsak memleke -
tin ümuru nafiası bakımından alıp 
kullanmak mecburiyetindeyiz. Deva
iri devlette bu vaziy,.•te bulunanlara 
bu müsaadeyi bırakır a ızı rica ediyo -
ruz. 
İsmet Eker (Çoru ) - Şu halde 

maddenin kalması lazım. 
Abdurrahman Nac Demirdağ (Si

vas) - Dışardan mLh ndisler alın -
mak istendiği zaman remin 4lk de -
recesinden, yani 35 li adan başlanmak 
lazım geleceğini, böy e ikle 10 - 12 se
ne dışarda muvaffal ı etle çalışmıJ 
bir fen adamını kullarımak mümkün o
lamıyacağını söyledi e bu imkfi.nı ve
ren bir kayıt ilavesini t klif etti. 

Maliye Vikilimi2in İz.ahlan 

Bütün ücretlilerin ı aşa geçmeleri 
halinde bütçeye hasıl acak vaziyeti 
soran Dr. Ali Suha Delilbaşı'ndan 
sonra söz alan Maliye Vekilimiz şun
ları söyledi : 

- Arkadaşlar, maaş ücret diye -
rek iki nam altında e ilmekte olan 
muhassasat bugün kon muş bir esas 
değildir. 929 senesinde ı ilk tevhid ve 
teadül kanununda dahı :::retlerin ma
aşa kalbctmesine dair .,. hüküm ko -
nulsun denmiş ve bir n Met tayin e
dilmiştir. Demin Nafıa Vekili arka -
daşımızın vermiş olduğ izahat dahi 
teyi teder ki bu iş haki a en üzerinde 
durulması ve tetkik edi esi lazım ge
len bir iştir. Buyurdu] ki, ücretleri 
kaldırır maaşa kalbeder e bütçe üze
rindeki tesiri ne olur? nların hep -

sini maaşa geçirmek ve ücretli sınıfı 
kaldırmak lazımeden midir? Yoksa i
çinden her hangi bir sınıfın kalması 
icabediyor mu? Bunun için uzun uza
t!ıya bütçe encümeninde müzakere ya
pıldı ve hükümetin teşrini saniye ka
dar bu hususta tetkikat yapması ka -
bul edildi. Binaenaleyh bunun birden
bire kaldırılması bütçede büyük bir 
sarsıntı husule getirmesi muhtemel 
bulunduğundan bunun doğru olmıya -
cağı kanaatindeyim, Şimdilik madde
nin aynen kabuliınü dilerim. Takdir 
gene heyeti celilenizindir. 

Bundan sonra takrirler okundu. Re
cep Peker'in ücretliler için bir teka
ütlük vaziyeti bahismevzuu olursa, 
bunlar için bir üst derece temin edil
miş olduğundan bu geçmiş zamanı.n 
nazar itibare alınmaması hakkında bır 
formül bulunması yolundaki takriri, 
nazar itibare alındı ve encümen, böy
le bir hüküm ihtiva eden bir madde 
hazırlamak üzere takriri aldı. 

B. Fuat Sirmen'in bu maddenin ü
çüncü muvakkat mad.de ile. _beraber 
müzakeresi hakkındakı takrırı redde
dildi. 

lhtisa• meselesi: 
14 üncü madde müzakere edilirken 

buradaki ihtisas ve mütehassıs keli -
meleri üzerinde duran B. Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) ihtisas ve mütehas
:.ısın lehine tarifi yapılması lazım 

geldiğini söyledi: 
"- Encümen, kanun, hükümet bun

ları bize tarif etmelidir. Bunu yap
mazsak yarın hepimizin mütehassıs o
lacağımıza şüphe yoktur. Maliye Ve
kilinden rica ediyorum: şu mütehas -
sıs nedir, bize bir tarif etsin!" dedi. 

Refik İnce ayni görüşe iştirak etti. 
Yalnız konulan bu hükme muhalif o
larak kadroda bulunan vaziyetlerinin 
ne olacağını sordu. 

General Klzı.m SevUktckin (Diya.r-

bakır) - bütün vekaletlere ait ihtisas 
cetvelleri bulunduğu halde milli mü
dafaa vekaleti için bir liste olmadığı
nı aöylıyerek dedi ki: 
"- Milli müdafaanın top, barut ve 

saire fabrikaları var. Mesela burada
ki askeri fabrikalar umum müdürü 
mütehassıs olamaz mı?" 

Encümenin iz.ahları 

Bütçe encümeni namına B. Faik 
Baysal alınan esasların 1452 numaralı 
kanunda mevcut olduğunu söyliyerek 
dedi ki: 
"- Baktık ki herhangi bir şekilde ya
pılacak tarife umumi bir salahiyet ver 
mek bu barem kanununun istihdaf et
tiği esaslı gayeleri ihlal edebilir, ba -
zı hükümet ihtiyaçlarını da bozabilir. 
Bu itibarla hususi meslek bilgi kay -
diyle başlıyarak böyle istisnaen geti -
rilebilecek memuriyetleri tadat etmek 
suretiyle zaptü rapt altına almağı ter
cih ettik. Huzuru alinizde bulunan la
yihanın 73 üncü sayfasında bütün ve -
kaletler için hangi mevkileri bu mad
deye istinaden getireceğimizi tadat 
etmiş oluyoruz. Ayni zamanda burada 

ba~ka bir esası dahi mülahaza ettik. 
ihtisas sahibi olan veya bir meslek bil
gisine ihtiyaç gösteren bu vazifelerin, 
teşkilat dahilinde bulunan memurla -
rın, bu istisnai hükme istinaden yuka
rı bir dereceye birden geçmelerini 
menedecek esasları dahi burada der -
piş ettik. Binaenaleyh dairelere haki -
ki ihtiyaçları olan ve serbest hayatta 
çalışan btr mühendis bir doktor veya 
diğer saydığımız vazifelerin serbest 
hayatta çalışanlarının ancak İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile vazifeye geti· 
rilmesi imkanını vermiş bulunuyoruz. 
Bununla sanıyoruz ki koyduğumuz 
esaslardan istifade ederek artık her 
memuriyete mütehassıs diye memur 
getirme imkanlarını kapatmış oluyo -
ruz. Tetkik buyurulduğu sırada görü
lür ki gümrüklerde 3, sıhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinin kadrosunda, 
mütehassısları çok olan kadroda 19, 
Nafıa vekaletinde 30 veya 31 olarak 
tespit edilmiştir. Münakalat vekale
tinde tahdit edilmiştir. Ticaret veka
letinde 10 veya 12, iktısat vekaletinde 
6 ihtisas mevkii vardır. 

Bu itibarla bu maddedeki kaydu 
şartlara göre encümenin bu ibarenin 
hem kanun esasını tamamen mahfuz 
tutacağını ayni zamanda devletin ha -
kiki ihtiyacı olan vazifelerde de ha -
riçteki ihtisas sahiplerinin gelmesini 
temin edecek hükümler koyduğumu
za kani bulunuyoruz. Askeri kadrola
ra gelince: bu kanun askeri memurlar 
ve teşekkülleri sinesine almış değil -
dir. Ayrıca Müdafaai Milliye vekale
ti askeri memurlar bareminde müla
haza edilen noksan keyfiyetin düşü -
nülmesi icabediyorsa oradaki müte -
hassısları bir cetvele raptedelim. 

Muhakkak taril lazım 

Ziya Gevher Etili (~nakkale) -
İhtisasın bugün hayatımızdaki büyük 
yerinl tc;uaruz cıtırc:r.:s. ., ....... ""' ıu -
barla tarifini istediğini anlattı, dedi 
ki: 

"-Biz mütehassıs olarak kimin ge
tirileceğine ne karar vereceğiz, ne ka
rar vermek mevkiindeyiz, ne de anlı
yabiliriz. Demek ki kadrolar ihtisas 
mevkilerini tayin eden yalnız vekalet
lere o mütehassıslar için salahiyet 
vermiş oluyoruz. Tarifi olmıyan bir 
şeyi demek ki vekaletler yapacaktır. 
Güzel, arkadaşlar bu, büyük bir adım
dır. Ben bu meseleyi niçin ortaya 
koydum. Arkadaşlar bu mütehassıs i
şinde bizim manevi canımız değil 
memleketin bütçesinin canı çok yan • 
mıştır. Tasavvur edin bütün bu ihti -
sas işlerinin en birincisi iktısat veka -
Jetinin sabık teşkilatı, 600 - 700 - 1000 
- 2000 lira alındı. Bu mütehassısların 
bu memlekete ne kadar milyonlara 
mal olduğu ve ne yaptıkları meydan -
dadır. Neticede benim bu endişemden 
sonra tabii hükümet bize lazım geldi
ği bir günde cevap verecektir. Bu ve
kalete bağlı bir elektrifikasyon şube
si vardır. Yani elektrikleştirme işi ... 
Arkadaşlar dört senedir mi, altı sene· 
dir mi çalışıyor. Doğura doğura bize 

'' •••••• daha zacak bir çok ıeyler aklıma ge
liyor ... Ne fayda ı var? ••• Oturup saatlerce konuı
sak gene bitecek g bi değil •.. Halbuki biz beraber 
yaıamağa baılad k n sonra ne kadar az konuı
tuk ... Biribirimiz• öyliyecek bir ıeyimiz yok muy
du? Neden?... Neden uzun uzun dertleımedik? 

Belki o zaman bir ok feyler baoka türlü olurdu ... 

Bir aralık dudaklarından her zamanki "niçin?,, 
auali döküldü. Niçin? Bütün bunlara ne lüzum var
dı? Ne yapmııtı? Hangi hataaının cezasını çeki
yordu? Ve bu sil' ada, yazıp bıraktığı mektupta iate
diği kadar aamimi olmadığını zannetti ••• Ömer'e hiç 
kızmıyor değildi .•. Nasıl kızmazdı? Kendinden yaf
ça büyÜk, fazla okumuf, erkek olduğu için daha 
çok §eyler görmüı bir inaan nasıl olur da bir çocuk 
kadar düıünceaiz ıeyler yapar ve bu yüzden niha
yet baıka bir insanın feda edilmeaine meydan ve
rirdi? Macide kendini yabancı biri gibi düıünüyor 
ve adeta hakaı:z:lığa uğrıyan bir zavallıyı müdafaa 
ediyordu ...• 

Sonra, yazdığı mektubun bir yerinde daha sa· 
mimi olmadığını hissediyordu... Fakat bunun Üze
rinde düıünmeğe vakit kalmadan merdivenlerden 
koıarak çıkan ayak aesleri duydu ve hemen bütün 
kağıtları toplıyarak yorganın altına aokuıturdu. 

'.Artık yeter ıer! .•• Sana kızgın değilim ..• Sa· 
.ta kızamıyacak a dar seni iyi tanıyorum .•• Sonra 
seni aeviyol'urn... den sevdiğimi bilmeden aeviyo
rum ..• Bu sevgiyi h r gittiğim yere beraber götüre
ceğim •.. Allaha ı arladık ••• Güzel dudaklarını ö
perim ••• Sen de b na kızma ••• Baıka türlü yapa· 
mazdım •.• Allaha marladık .•• " 

Yatlar yanaklarından süzülmekte devam edi
yordu. Yazdığı k ğıtları alt alta aıraladı. Kırmızı 

abajurun aydınlattı •ı odaya ıöyle bir göz gezdirdi. 
Hiç bir zaman pe evmemiı olduğu bu eıyaya te· 
ker teker bir bağ d ğı bulunduğunu hissetti. Elle 
tutulan yerleri ya 1 tmıı kalın perdeler bile bu ak
ıam daha sıcak yiızlü idi. Sanki her ıey onu bir ta
rafından çekip al l)ymağa çalıııyordu. Masanın 

bir kenarında, öğl den kalma bir çay fincanı var· 
dı. Dibindeki kurum lf ıekere bir sinek musallat ol
muı, kalkıp iniyor ve hazan uzunca bir müddet ka
lryol'du. Macide gözlerini o hayvana dikti ve dal
dı. 
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Kapıyı hızla açıp içeriye giren Bedri idi. Yüzü 
sapsan ve heyecanlıydı. Macide ıaıırdı. Eski hoca· 
aının bu kadar telaıh halini hiç görmemitti. Bedri 
dikkatle Macide'nin yüzüne baktıktan sonra: 

"Ağlamııaınız! Demek haberiniz var!,, dedi. 
Macide bir şey anlamadı. Bedri her halde Ö

mer'in bir kadınla beraber sinemaya gittiğini söy
lemek istemiyordu. 

Genç adam itidalini tekrar elde etmeğe uğra -
ıarak devam etti: 

''Şimdi tel at etmekten ve ıaıırmaktan bir fayda 
yok ••• Sükunetle düıünmek ve bir çare bulmak la -
znn! Ben Ömer'in bu itte bir alakası olmadıfına e
minim ..• Onun böyle ıeylere burunun ıokmak adeti 

iki tane proje doğurmuştur kocaman 
büro. Bunun birisi Zonguldak hattı -
nın elektrikle işlemesi o da işliyebilir 
mi? Proje ile işliyemez mi onu da 
milyonlar sarfettikten sonra öğreni -
riz. 

İkincisi de Kütahya linyitleriyle 
Orta Anadolu'nun tenviri işi. Arka -
daşlar bu bize 450.000 liraya mal ol -
muştur." 

Hikmet Bayur (Manisa) - İhtisa

sın daima ucuz olduğunu söyledi ve 
misaller verdi, beş altı doktor yerine 
bir mütehassıs doktorun maddi mane
vi bakımlardan tercih edileceğini an
lattı, elektrifikasyon işine temas ede -
rek bunun çok güç, çok esas!ı tetkik 
istiye nmühim bir teknik mesele ol -
duğuna işaret etti. 

Doktor Saim Ali Dilemre vesikanın 
ihtisasla alaka derecesi üzerinde dur
du, mütehassısın ihtisasının vekalet 
tarafından tespit edilmesi lazım gele
ceğini söyledi. 

istisnai hükümler 
• 

Bundan sonra Mümtaz Ökmen (An-
kara) söz aldı, dedi ki: 
"- Devlet memurları maaşlarını 

tevhit ve bu maaşlar arasında taadülü 
temin eden bir kanun mevzuubahis ol
duğu zaman temenni ederim ki vahde
ti ve adaleti bozacak hiç bir istisnai 
hüküm bu kanunda yer almasın. Maa
lesef görüyoruz ki bazı idari zaruret
ler dolayısiyle bu kanunun içine de 
memurların maaşları hususundaki 
vahdet ve taadülü ihıa.I eden hüküm -
ler konması icabetmiş ve nihayet za -
ruret kendisini gösterince istisnai ka
idereleri kabul etmek lazım gelmiştir. 
Fakat bilhassa bu kanunda şuna dik
kat etmek lazımdır ki bu istisnai kai -
deler hakikaten çok zaruri olan ahva
le tatbik edilir. Bu itibarla bendeniz 
Dr. Saim Ali ve Ziya Gevher arkadaş
larımın fiKirleri hilafına ihtısasın ve 
mütehassısın kanunda tarif edilmesi
nin ve bu tarif dahilinde icra Vekille
ri heyetine veya her hangi bir vekile 
mütehassısı tefrik ve tayin etmek sa
lahiyetini vermenin tabirim mazur 
görülsün suiistimale kapı açacağına 
kani bulunanlardanım. (Doğru sesle -
ri). İhtisas mevki ve makamının ne ol
duğunu ancak Büyük Millet Meclisi 
tayin etsin. Ve kanunda bu mevki ih
tisas mevkiidir, bu mevki değildir 
desin. Buna rağmen burada ihtisasta 
tam bir isabet yaptığımız kanaatinde 
de değilim. Vekaletlerin hukuk müşa
virleri mütehassıstır diyoruz. Hangi 
hukuk müşaviri mallımatı meslekiye -
si itibariyle bir ticaret mahkemesi re
isinden veya bir temyiz azasından ve· 
ya her hangi bir hukuk hakiminden 
daha fazla bir mallımata sahiptir veya 
sahip olması lazımdır. Sonra gene bu 
kanunda diyor ki falan vekaletin hıf
zıssıhha enstitüsü müdürü mütehas -
sıstır. 

Fakat buradaki ihtisası Nümune 
hastanesinde kalp gibi. dimağ gibi en 
ince uzuvlar üzerinde ameliyat yapan 
doktorun ihtisasından daha mı ilmi, 

. 

daha mı yüksektir. O halde bu tefriki 
bize yaptıran zaruretlerdir. İhtisası 
bir tarifle çerçeveleyip bu çerçeveye 
giren herkes mütehassıstır demek vah
detin ve taadülün önüne geçen bir hü
küm olur. Eğer zaruret varsa, encü -
menin yaptığı gibi, o makamları kanun 
da gösterelim. Yoksa bir tarifle vekil
lere veya icra vekilleri heyetine bir 
salahiyet vermiyelim. Maruz.atım bun
dan ibarettir. 

B. Mümtaz Ökmen'den sonra Dok -
tor Saim Ali Dilemre ve Ziya Gevher 
Etili fikirlerini izah ettiler. 

Doktor Saim Ali, bu işin muhakkak 
vekile bırakılması lüzumuna kani ol -
duğunu söyliyerek dedi ki: 
"- Onun için ne yapsak bundan 

pratikman kurtulmak için başka çare 
yoktur ... Devletin sekiz on vekili var, 
onları biz oraya koyduk ... " 

Bayan Mebrure Gönenç (Afyon) -
Elektrifikasyon işi üzerinde durarak 
bu işin ehemiyetini işaret etti: 
"- Her halde bu iş çok mühimdir. 

Bunun başına getirilen nadir bulu -
nan mühendislerden biridir ve bunun 
türk olmasiyle iftihar ediyorum." 

ihtisas tarif edilir .mi? 
Mümtaz Ökmen (Ankara) - Tek

rar söz aldı: 
"-Kanun sarih. Ve benim sözümle 

metni layiha arasında fark yoktur. 
Kanun demiyor ki, İcra vekilleri he
yeti ihtisas makamı tayin etsin. Ha -
yır. Bilakis kanunun tayin ettiği ihti
sas yerlerine münasibini İcra Vekil -
leri heyeti tayin etsin, diyor. Biz bura
da ihtisası tarif edersek ne yapmış o
luruz? Bu tarife giren bir devlet me
muriyetine tayin olunursa mütehas -
sısların haiz olduğu hukuku haiz o -
lur. 

Saim Ali Beyin dediği gibi alaka -
d;ı.rla.ra ihtişas II)~elC$ini tavin ,.tm,.. 
sı salahiyetı veruırse bu kanunun ya-
pılmasına ihtiyaç kalmaz. Halbuki bu 
kanun bir çok yolsuzlukları bertaraf 
etmek ve memlekette umumi ıstırap 
doğurmuş olan hadiselerin, teadülsüz
lüklerin önüne geçilmek için gelmiş -
tir. Kaideden inhiraf etmemek veya 
istisna teşkil edecek her kaideye ku -
vetle mukavemet etmek hepimiz için 
vazifedir. 

Bendeniz diyorum ki, ihtisasın ka • 
nunda tarif edilmesi yerinde değil -
dir. Hatalıdır ve bilhassa hangi ma -
kamların ihtisas yeri bulunduğunu ta
yin keyfiyetini İcra Vekilleri heyeti
ne vermek bu kanundan maksut olan 
faydayı fevteder. İdare başında bulu
nanlar diyorlar ki, şu şu yerler ihtisas 
yerleridir ve o yerlere ancak ben bol 
para vererek dışarıdan adam getirebi
leyim. Biz burada onu tetkik ediyor 
ve kanuna burası ihtisas yeridir diye 
hüküm koyarız. Layihaya uygundur. 
Bütçe encümeninin noktai nazarını bu 
suretle kabul etmek zannederim, en a
meli bir yol olur. 

Refik İnce, bütçe encümeninin yap
tığının en doğru şekil olduğunu söy
ledi. Dedi ki: 

18 inci madde t:-örüşülürketı; b~t 
maddenin umumi, mülhak, hususı 

0 
çelerle belediyeden maaş almak~ Jı 
lan kimselerin veya gerek bulun/ i 
lan dairede ve gerek onun dışın ~ ~ 
kinci bir nam altında maaş, ücreıdır 
yevmiye almalarını menetmekte 0.ıc' 
ğunu söyliyen B. Fuat Sirmen (~1• 
bütçe encümeninden şunları sor~.ıı·e· 
"- Şimdi bendeniz bütçe encuıt'111 

ninden şunları sormak istiyorıııl' 
bir kimsenin uhdesinde tek bir~~ 

1
• 

!imlik var. Devletin başka bir ınue ~ 
sesesinde olması dolayısiyle aylık 
maktadır. ııll 
Şimdi bu iki yerden aldığı aylı 

rın tutarı bu kanunun azami te•P. 
ettiği 600 lirayı geçebilir mi.? ~eÇ:r 
mez mi? Rektörün iki muallıınlık V 
dığı takdirde bu kanunun koyd~rı· 
hadler dahilinde alacağı para 600 11 

111 
yı geçebilir mi? Geçemez mi? .aebif 
buradaki hükme göre 3 mualliın~ı~ of• 
kimsenin uhdesinde toplanabılıY • 
Binaenaleyh bunlardan alacağı P.ar• 
nın yeklınu 600 lirayı geçebilir ı:nı. ~ 
çemez mi? Biz kanunun içinde bu •:jr 
mi had olan 600 lirayı geçebilecek ~· 
kayıt görmedik.Eğerge<ierse bu )caıtıı· 
nun ana hükümleriyle, koyduğu pr~ , 
siplerle nasıl kabili teliftir. Geç~~. 
yorsa zaten mesele yoktur. Bunun 1 

hını rica edeceğim." ı· 
Kendisinin maddeye muteri:ı ~i· 

madığını söyliyen Ziya Gevher E 
li, , 

(Tabiplerin ve mühendislerin ~e. 
ruhte edebilecekleri mesleki vazife~· 
rin adedi ve bundan dolayı kendile.,. 
ne verilecek maaş veya ücretlerin ııı, 
peti uhdelerinde idari vazife bı.ıl'~ll! 
du2"una veva bulunmaıiı~ına ~ö~\111"" 
ıumnıer ıçın yuıtaraa .ifonuıan n 
lere tabidir.) 1,r Fıkrası üzerinde durarak bir at• 
sözünü hatırlattı: .,__.j 

"- İki karpuz bir koltuğa ııgı•;_. 
deriz. Acaba üç karpuz bir koltuğa 
sıl sığacak?" ralı 

Hatip, doktorlar üzerinde dur• 
dedi ki : . . ,tC 
"- Bir tabip ki bir hastaneyı ıd d'' 

ediyor, bunun burada saat üçe .. ıc• ıJıl 
vazife başında kalması mecburıdır. rt 
idare vazifesidir. Bu vazifeden so;.ı 
ikinci bir vazife alıyor, orada d~ r· 
üçe kadar bulunması mecburiyetı .. ~jr 
dır. Bu da yetişmemiş gibi üçünc\1 ti 
vazife alacak. O halde vazifei asliYe,. 
olan hastaneyi ihmal edecek ikinci ~,ı 
zifesine bakamıyacak, bakamadığı .. ii• 
de lütf olarak para alacak. üçüncu9 

1• 
ne hiç uğramıyacak gene bir ıutuf 0

, 

mak üzere para verilecektir. Bend;,. 
niz burada bir yanlışlık olduğuna ı 
ilim. Bu kadar takyidat yapıyorıl; 
sonra da üç vazifeyi birden veriyorıl 1 
Bu ancak muallimlikte olabilir. ld•' 
vazifesi vardır. Bir mektep veya re1'' 

(Sonu 6 rncı sayfada) 

değildir ••• Bu Nihat köpeğinin narına yandı ..• ,. duymaz hemen buraya geldim ... NihAt'ın arkadat· 
larmdan biri söyledi. Profesör Hikmet'in serbest bı
rakıldığını da onda nöğrendim!,, dedi. Bir müddet 
genç kadının yüzüne baktıktan aonra ağır ağır de• 
vam etti:: 

Macide Nihat lafım duyunca uykudan uyanır 
gibi oldu... Korkunç bir §eyler sezdi ve Bedri'ye 
doğru bir adnn atarak: 

"Bir ıey anlamadım ..• Ne Nihadı? •.• Ne oldu? 
Benim haberim yok!,, dedi. 

Bedri ıaıırdı: 
"Nasıl olur? Peki niçin ağladınız? Demek duy· 

madınız? Öyle ya, nereden duyacaksınız... Bir iki 
saatlik bir iş .... ,, 

Macide daha çok telaşa düştü: 
"Söylesenize ne oldu? Ömer'e bir §ey mi oldu?,, 

dedi. 

"Evet ••• Dairesinden çıkacağı sırada tevkif et -
tiler. Nihat'la yanındaki çocuklardan birçoğu da 
yakalanmıt··· Profesör Hikmet'i de çağırmıtlar, fa· 
kat herif bir kolayım bulup yakasını sıyırmış ... Hiç 
değilse tevkif edilmedi. Nüfuzlu ahbapları var, her 
halde onlar müdahale ettiler!,, 

Macide bir iskemleye tutunarak : 
"Neden? aebep ne imiJ? •• Veznedar meselesi 

mi?,, diye sordu. 
Bedri : 
"Ne veznedarı?,, dedi... Ömer'in bir zamanlar 

kendisine anlattığı bu vakayı hemen hatrılıyama

mışh. Macide ısrar ile sormakta devam etti: : 
"Siz nereden haber aldınız? Sebebini öğrene· 

mediniz mi? Ömer ~imdi nerede ..• Hemen gidip gö. 
re bilir miyiz?,, 

Bedri Macide'ye bir it.kemle göstererek: 
''Oturun ••• Tela§ etmeyin ••• Karakoldalar •.• Ga

liba bu gece orada kalacaklar... Görütmek belki 
mümkün olmaz, §İmdilik doğru da değil... İtin ntt 

olduğunu öğrenelim ..• Ben mefgul olurum ••• Quyar 

"Bunun böyle olması korkunç bir şey ••• Hiç bek• 

lenmiyen bir şey .•• Kim bilir? Dün aktam nerelere 

gittiniz? Nihat beraber miydi? Değildi ••• Öyle ya, 

onlar Bayazit'ta habersizce ayrılıverdiler ••• Yanın

daki çocuklarla beraber ... Ben başka herhangi bir 

şeyden fÜphe etmiyorum. Zaten bana haber veren 

çocuk da bir parça çıtlattı. Bu meselelerle alaka· 

dar bir it olacak .•. Fakat tevkife kadar götürecek 

ne yaptılar acaba? Siz Ömerin hiç bir ıeye kant• 

madığına eminsiniz değil mi?,, 

Nihatla yanındaki delikanlılar buraya ınk aık 

gelirlerdi. Fakat manasız münakaıalardan baıka 

bir ff!Y yaptıkları yoktu.,, 

"Neyse, bunları anlarız .•. Hepsini öğreniriz .•• 
Sükunetinizi muhafaza edeceğinize emin olsam 
hemen timdi gider öğrenirim. Fakat sizi yalnız bı· 
rakmaktan korkuyorum .•• ,, 

Macide: korkmağa lüzum yok demek istiyen bir 
gülümaeme ile başını salladı. 

Bedri: 
..Peki, gidiyorum. Beni bekleyin... Geç kalır· 

sam yann sabah gelirim. lstanbula geçeceğim .•• 
Karakola sokmazlarsa arkadaıları filan arayıp bir 
ıeyler öğrenmeğe çalııacağım... Allahaı&ınarla• 
dık!,, 

Elini uzattı. Biribirlerinin gözlerine baktılar ••• 
(Sonu uar) 
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Radyo dinlerken ... 
d' Radyoyu aevmem ve dinlemem tellerinin ıiıkinliğini kapattıktan 

1 'Yenıezsiniz. Kendiniz ondan hoş- başka, ıişkin oldukları için çabuk 
a.rırııadığınız için, çocuklarınızın yorulan o telleri de rahat ettirir ••• 
Yalvarmalarına dayanarak, radyo• Ses ile böbrekler arasında münase· 
)\ı evinize sokmamış olsanız bile 
a.11 bet bulunduğunu hatırlayınca rad-
. tak onun taksitlerini, bir de ha • 

ltra. · k yoda itittiğiniz aesin az veya mü-lc n ıçinde vergisini ödeme ten 
d Urtu\abilirsiniz... Radyonun aesin· balagalı titrek olmasına göre aahi-
eıı kurtulmıya imkan yoktur. O- binin albümin çıkarıp çıkarmadığı

lltrduğunuz apartımanın başka kat- na da hükmedebilirsiniz. 
la.rında olmasa da, sağdan veya Sese göre hormonlarm halini da· 
•oldan, ön taraftan veya arka ta- ha önce yazdığım için tekrar etmi· 
raftaki komıulardan birinin evin· yeceğim. Hormonlar iyi olunca er
~en tnutlaka bir radyo sesi gelecek· kek sesi kalın, kadın sesi de ince o· 
lır. lur. Aksine olması erkeklikle kadm· 

Radyoyu sevmiyenlerden bazıla- lık hormonlannm fazlaca kanımıt 
l'J onun sesini ititince sinirlenirler, olduğuna delalet eder. 
kendilerini üzerler. Bunun hiç bir [ Kulakların iyi ititmemesi, hatta 
fllYdası olamıyacağı, hatta zararlı hiç itilmemesi büyük kompozitör 
olduğu şüphesizdir. Onun sesinden olmağa mani değildir. En büyük 
rahatsız olmamak için tek bir çare misali Betoven. Fakat türkü 11öyli • 
0tuınıa ho§ geçinmektir. Dünyada yen artistin kulaklan iyi i§itip işit
en büyük hüner sıkıntıdan kendisi • mediği pek çabuk belli olur. Kulak· 
ne zevk çıkarmaktır, demitler. Sı· lan iyi ititıniyen artist sesini alçal· 
ltıntıdan kendine zevk çıkartmak i- tıp yükııehmek lazım olan zaman • 
Sin en iyi çare de sıkmtı veren §eyi lan iyi takdir edemez. Onun için lü
letkik etmektir. o zamanu sıkıntı zumsuz yere fazla bağıran, yah~t 
~tren §ey adeta bir eğlence yerine yüksek aes lazım olan yerlerde sesı· 
teçer. ni kısaıı arti&t ititirseniz onun ku· 

Mesel A r dyo sesi en ziyade ye- laldarmın iyi iıitmediğini kuvetl~ 
trıeklerd a, a r geldiği için, rad- tahmin edebilirsiniz. Hem de ke~~ı-

en son a . d .. .. k .. k l - - 1 .. 1 l'odan · l zatın ilkin sesine sın en once, çun u u agı agır ,.. • 
tör.-. hseaı ge 'ehn n halı"ni anla- ten artistin kendisi bunun farkına ... azım cı azmı 

trırya çalııırsınız. Hazım cihazı dit· 
lerde başlar. Ama radyoda türkü 
•Öyliyen zatlardan hemen hepsi ÇÜ· 

tiik ditli gibi gelir. Bundan dolayı 
hepsinin dişleri çürük olduğuna 
hüknıedilemez, çok kimselerin dit
lerini.i. çürük zannettiren radyo ol· 

'' gerektir. 

varamaz ..• 
Radyodan ıinirlendiğiniz vakit, 

bunları düşünürken sinirleriniz ya • 
b§ır, hazmınız yolunda gider. O 
vakte kadar bir hayır sahibi konfe· 
ransçı önündeki kağıtları okumıya 
baılaraa komıunuz radyosunu ka· 
patır, siz de i§inİze gücünüze batlı· 
ya.bilirsiniz... G. A. 

-
Cenubi Bohemya'da 
şiddetli feyezanlar 

Buna kar~ılık, radyoda türküsü
nü İ§ittiğiniz zatın midesinin ne hal· 
de olduğunu anlamıya çalııınanız 
hiç aldanmazsınız. Sea biraz boğuk 
te bulanık geliyorsa artist ak§aın 
hnıeğiııi bolca yemit, midesini dol
~Urtnuş demektir. Onun için, sesle· 
~ intizamına mera~.lı olan ar· 
tl ı · k Prag~, 20 a.a. - Cenubt Bohemya'da at er sanat ıaatinden once pe az f 
~· _ıd ~ «iddetli yağmurlar sebebiyle her tara lYerek midelerini d1.A urmamaga ~ . B .. ·· 
d'ıLk ' d 1 H 1 d d ku ta feyezan hüküm sürmektedır. utun 

il; at e er er... e e ra yo a 0 • • • ld · 
• "hn t k.d rakı 1·çerek ıaz nehir ve suların sevıyesı norma en ı· 

za , eı ı en . k k d d 
""''-"'"' .ı. Juıl ursı-- ses buııq ,_!tı buçu metre yu arı a ır. 

' 

~ek belli e~:r~\;un~ rakının tesırı Vremmu'da 17 köylü evini sular a
de hasıl olan karaciğer dolgunluğu, lıp götürmüş, bir çok köyler de halen 
0ndan ileri gelen inkıbaz ve bunun mahsur bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
t~ıiriyle kara kan damarlarının ıiı· yalnız bir kişinin boğulduğu bir kişi
~1nliği aes üzerine tesir ederek ar- nin de öldüğü bildirilmektedir. 
tiıtin sesini mutlaka daha ziyade bo· 
iuk yaparlar ••• 

ATİNA KAÇAKÇILARI 

(Almanca sözlü) 

Hana Al bert 
Baştanba§a heyecan aşk ve 

ıergilzeşt filmi ... 

Ayrıca yeni jurnal 

Y enişebir ULUS ıineınasmda 
14,30 - 16,30 • 18,30 ve 21 de 

Radyoda, itittiğiniz sese göre, 
t\irkü aöyliyen artistin böbrekleri
l'li de anhyabilirsiniz. Böbreklerde 
hafif bir iltihap bile, boğazda aeı 
S•karan tellerin kenarında titkinli
ie &ebep olur. Artistlerin boğazını 
•Yıla.da muayene ederken böbrek 
hıı.atalığmı teıhia eden hekimler bi
le vardır. Boğazdaki teller titince, 
hu ıefer, ses boğuk yahut bulanık 
değil titrek olur ..• Vakıa bizim ala
turka §arkılarda sesin titrek olması 
ll'tiıtin boğazmdaki tellerin tiıme
•inden mi, yoksa türkünün aalmdan 
tı\ı geldiğini ayırdetmek biraz güç· 
tiir • Bilhaasa eski musiki üstatları· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • '• • • • • 

12,15 matinelerinde 

ÇALI KUŞU 

lııız, galiba böbreklerinde bozukluk 
Olduğundan, kendi seslerinin titrek 
0lduğunu belli etmemek üzere, tÜr· 
~ii söylerken sesi titretmeği haylice 
lfl'ata götürmü~ılerdjr. Türkü söy- .._"1111 ____ Ti: 219~----~· 
lerken sesi titretmek boğazdaki sea 

MAVi SU 
Yazan: Major W REN 

\7e ziyaretci giderken beş liralık bir 
banknotu cebine atmak da kendisi i · 
!rin bir saadetti. Leydi Brandon'un ba· 
ba.~, yanında uşak olduğu devirlerden 
beri Corc kendisi için hakiki bir ka • 
~anç menbaı olmuştu. 

Eski dostun daima memnuniyetle 
karşılandığını bilen Burdon: 

- Bayan bahçededir, dedi, eğer ya-
l'lına gitmek istiyorsanız? 

Burdon yolu gösterdi. 
Lavrens sordu: 
- Leydi Brandon nasıldır? 

. - Her şeye rağmen sıhati pek ye -
tındedir. 

- Her geye rağmen ne demek? 
- Yani her şeye demek istiyorum. 
Cevap mahirane idi. 
Lavrens tebessümünü gizledi. 
- Ya şato sahibi nasıl? 
- Acai p, bayım. Git gide acaipleşi-

}'or; ah, zavallı adam 1 
- Fena haber. B. Maykıl burada 

mı? 

- Hayır, diğer delikanlılar da yok· 
lar. 

b· İhtiyar metrdotelin sesinde garip 
ır ton vardı. 
Gül bahçesinin ve bir kaç tenis kor-

16-:=::;... 

tunun yanından ~eçtikten sonra asır
lık ağaçların gölgesinde bir yolda ko
ruya doğru yürüdüler; bu yolun so • 
nunda büyük ağaçlarla çevrili bir çi • 
menlik vardı. Sağda, eski kurşuni bina 
vardı; nihayette ufuklara kadar man
zara muhteşemdi. 

Çimenlik üstünde, halillr bir masa -
nın yanında, bir bayan bir şezlonga u
zanmıştı. 

Elinde bir kitap vardı ve arkasını 
yola dönmüştü. Onu görür görmez 
Lavrens'in kalbi birdenbire durdu, 
sonra çok daha hızlı çarpmıya başladı. 
Sanki kaybedilmi§ zamanı kazanmak 
istermiş gibi. 
Yanına yaklaşınca, metrdotel BksUr

dü. Leydi Brandon başını çevirince, 
Burdon ziyaretciyi haber verdi, bir 
hasır koltuk ileri sürdü ve çekildi. 

Leydi Brandon'un gUzel kontralto 
sesiyle telaffuz ettiği yegane keli • 
me: 

- Corc ı oldu. İri kurşunt gözleri 
aydınlandı ve ditlerinin beyazlığında 
tebessümü ıtıldadı. Fakat ne kızardı, 
ne aarardı. TeneffU.ünUn ritmi hız • 
!anmadı. Bilakis erkek, bu karıılaşma 
kendisi için beklenmedik olmamakla 

Yarının dünyasını 
tarihten misallerle 

anlatamaytz!· 
N evyork (Hususi muhabiri

mizden) - Dün Nevyork'ta 
dolaşıyorduk, santralpark ile beşin
ci avenünün birleştiği köşede, Pla
za oteli önünde iki adama rasgel
dik. Birinin boynunda "N egrin gi
bi kırmızı liderleri memleketimiz
de istemiyoruz!" ötekniin boynun
da, "İspanyol kızıllarının, İspanyol 
kiliselerinden çaldıkları hazineler 
nerede?., yazılı iki büyük levha a
sılı idi. Bunlara sorduk; . 

- N egrin bu otelde mi oturuyor? 
İki haftadanberi, dediler. Biri a· 

tıldı; 

- Tam oniki apartımana yerleş
dil 

Teşekkür ettik, yürüdük. Tam 
karşı kaldırıma geçeceğimiz sırada 
yanımıza başka bir adam geldi, 

Bu çapkınların söylediklerini ve 
yaptıklarını ciddi mi telakki edi
yorsunuz? 
diye sordu. 

- Onları buraya kim gönderdi, 
gündeliklerini kim ödüyor, karın -
larını kim doyuruyor? 

Sesini onlara işittirmek için yük
seltti, 

"'"'!~•t "S"ı.ı .. n .. ~:\tılmısh:ır .. t 

S ergideki lokantalardan birin· 
de, biri cezayirli (Fransız) 

öteki italyan, iki garson kavga e· 
diyorlardı, tam yumruklaşacaklan 

sırada araya başkaları girdiler. 
Garsonlardan biri müdahaleyi red
detti, bana, dedi: 

- Kimse elini süremez, ben Ame 
rikalıyıml 

S ergideki küçük satış yerle
rinden birinden öteberi alı· 

yorduk. Dükkanın biri kısa boylu, 
sarışın, öteki uzun boylu, esmer iki 
sahibi vardı. Bir aralık tereddüt 
ettik, aramızda türkçe konuştuk, 

- Şunu mu alsak.bunu mu alsak .. 
Diye. Küçük dükkanın iki -sahi

bi birden işlerini bıraktılar. 
,- Birini bizim hediyemiz olarak· 

ötekini parasını vererek alınız 1 
Konuştuk. İkisi de İzmirli imiz. U
zun boylunun adı, Jak Bonomo, Ö· 

teki de söledi ama anlıyamadım. 
Kırk sene evel Amerikaya tahsil i
çin gelmişler ve kalmışlar. İşlerin· 

beraber, heyecanını saklıyamadı. 
İki elini birden uzatarak: 
- Patricia, dedi. 
Kadın samimi ve sade bir jestle bu 

elleri ellerine aldı. Ziyaretti eğilerek 
bu aziz elleri ihtimam ve hürmetle öp
tü. 

- Nasılsınız, azizem? 
Corc kırk yaşında olmasına rağmen 

buruşuksuz, enerjik, zeki, senelerin ü
zerinde hiç bir iz bırakmamış olduğu 
kadın yüzünü uzun zaman seyretti. 

- Hakikaten 1 ... dedi. 
- Hakikaten ne? Corc 1 
- Hakikaten, siz her zamanki kadar 

güzel, her zamanki kadar gençsiniz. 
Bu sözleri, hiç bir nezaket özentisi 

olmadan, bfr v~.ltıayı müşaheqe et
mekten hoşlanan bir adamın ciddi ve 
samimi toniyle söylemişti. 

- Siz de her zamanki gibi çılgınsı· 
nız, Corc. Oturunuz ve bana evlenme· 
den evel buraya gelmelı: suretiyle ne • 
den itaatsizlik ettiğinizi anlatınız, fa
kat belki de evlisinizdir, Corc? diye 
tebessümle sordu. 

- Hayır Patricia, evlenmiş deği -
lim ; ve Leydi :Brandon'un ellerini u
sulca bırakarak ilave etti: doğru, size 
itaatsizlik ettim, fakat bunun sebebi ... 
Bana ihtiyacını:t.. olduğunu umuyor
dum ... Sizin sıkıntıda olmanızdan en
dişedeydim, icabında size yardımımı 

arzetmiye geliyordum. 
Leydi Brandon Lavrens'e nüfuz e -

dici, şüpheli, fakat korku ve telaştan 
ar1 bir nazarla baktı. 

- Sıkıntı mı? .Yardım ihtiyacı mı? 

Yo%an : 

Neıet Halil Alay 
den, kazançlarından memnunlar. 
Bonomo; 

- Üç tane de çocuğum oldu! de
di. İkisi kolejde, biri üniversitede 
okuyor! 

Evinin adresini verdi. 
- Bir tatil gününü beraber, ge

çirir, memleketi konuşuruz 1 dedi. 
Bonomo bizimle konuşurken, ne 

kendisi, ne de arkadaşı öteki müşte· 
rileri ile alakadar olmuyorlardı. Na 
zarıdikkatlerini celbettim; 

- Bir taraftan da işinizi görse· 
niz! 
Omuzlarını kaldırdılar, 

- Kırk yıldır zaten başka birşey 
yapmıyoruz ki 1 

Bonomo acı acı güldü, kısa boy· 
lu, sarışın hemşerimizin yüzü ağlar 
gibi bir hal aldı, insan, dediler; 

- Yaşı ilerledkiçe geçmişe daha 
çok bağlanıyor. Amerika eyi, ameri 
katılık eyi, hepsi eyi ama neye ya
raı, Liz İzmirde doğduk, biz türlri
yeliyiz f 

M eksikadan geliyormuJ. Adı 
Kohen. Yetmişlik var. Salı

na, salına devlet pavyonundan içe· 
ri girdi. Sıcaktan şikayet etti. 

- Sergi açıldı dediler, gideyim 
mi, gitmiyeyim mi? sonra gazete 
de gördüm, radyoda dinledim. Siz 
de gelmişsiniz İşte böyle oldu, de· 
di; 

- Kalktım geldim. Galiba top
rak çekti... 

Ciddileşti ; 
- Memlekete aid haberleri günü 

gunune öğrenirim, terakkılerden 

fevkalade bahtiyarım, ne yazık ki • 
ben artık memlekete dönemem. Yol 
uzak, çocuklarım büyüdüler, bura
ya yerleştiler, evlendiler, iş güç sa
hibi oldular .... 

Dik dik yüzüme baktı, çok defa 
dedi; 

- Söyliyen başka, dinliyen başka 
türlü düşündüğü için manası pek e· 
yi anlaşılamıyan bir temenni vardır, 
bunu size söylersem, bana eyi anlı-

Bu da ne demek? 
Fakat şato sahibesinin gözlerindeki 

bütiln canlılık sönüvermişti. 
- Size anlatacağım hikaye biraz u

zuncadır. Fakat Güzel Cest'in Uiyet
te ve "Mavi Su"yun emniyette oldu
ğunu bana söylerseniz beni dinlemek 
zahmetine katlanmıyacaksınız. 
Muhatabı birdenbire: 
- Nasıl? diye haykırdı. 
Şimdi Leydi Brandon'un telaşı aşi

kardı; biraz benzi de solmuştu. Biraz 
kaşlarını çattı ve sordu: 

- Nelerden bahsediyorsunuz, Corc? 
- Sadece Güzel Cest'le Mavi su' -

dan, Patricia. Size söyliyeceklerim 
ciddidir; tabil anlatacaklarım size 
pek acaip görünecektir, fakat sözleri
min delilini ibraz etmiye hazırım. 

- Maykıl'ı gördünüz mil? Ve nere
de gördünüz? Söyleyin. 

- Hayır, onu görmedim, fakat ... 
- Şu halde bu sözler ne demek olu-

yor? Ne biliyorsunuz? 
Heyecanını gösteren bir hararetle 

konuşuyordu. 
- Bir şey bilmiyorum, Patricia, si

J:e bunlardan bahsetmemin sebebi şu
dur ki pek garip bir tesadüfle bir ve
sika elime geçti, bu vesikada Güzel 
Ceıt Mavi su'yu çalmış olduğunu iti· 
raf ediyor. 

-Ya, demek ki... 
- Demek ki ne, Patricia. 
- Devam edin, dostum. Bu itirafı 

nerede ve nasıl ele geçirdiniz? 
- Bu uzun bir hikayedir. Dö Bojo

le bu itirafnameyi fransız Sudanı'nın 
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yacağınızı ve sözünüzü tutacağını
zı vadeder misiniz? 

- Memlekete dönünce, onun top· 
rağını ihtiyar Kohen'in son dileği 
idi diye öper misiniz? 

Gözlerini mendili ile kapadı, &il· 
rüklene, sürüklene paviyondan çık
dı gitti. 

Size şimdi anlatacağım müşahe
denin, yukarıkilerle münasebeti var 
mı, yok mu pek kestiremiyorum, O
kuyunuz, eğer amerikalıların müna 
kaşa kabiliyetleri hakkında küçük 
bir fikir verebilirse, bence lüzum
suz bir nakil sayılmaz. 

Sergi heyetinin Newyorkun belli 
başlı gazetecileri şerefine verdiği 
akşam yemeğinde, yanımda, John
son adında eski bir gazeteci, karşım 
dada "Sun" gazetesinin sergi muhar 
riri vardı. Konuşuyorduk, laf bir a· 
ralık tarihe intikal etti. Sun gazete
sinin muharriri tarihci imiş, . 

- Sümerleri tanıdım, dedi. 
- Hititleri ? 
- Hayır! 
Menünün üzerine, beraber bir As

ya haritası çizdik büyük hicretten, 
yerleşmelerden bahsettik, tam anla
şacağımız sırada, J ohn&on gülerek 
söze başladı, 

- Yarının dünyasını vermeğe ça
lışan sergide sizi ieriyc dönmek
ten ve geriyi düşünmekten men· 
ederimi 

Peygamber Lut'un hikayesini an
lattı: 

- Allah, Lut ile karısının kendi
sine sadakatlerini denemek için on· 
lara; buradan çıkınız ve katiycn ar
kanıza bakmayınız demiş. Lut ile 
karısı çıkmışlar, yürümüşler ve 
tam eski yurdlannı gözden kaybe
decekleri sırada Lut'un kansı daya· 
namamış başını arkaya çevirmiş, çe 
virir çevirmez d_e buz oluvermiş! 

Sun gazetesinin muharriri gül
medi, çok ciddi bir şeyden bahseder 
gibi, sakın, dedi; 

- Yarının dünyasını, tarihden ön 
ceki misallerle müdafaaya kendini
zi alıştırmayınız 1 

• 
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TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q . 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

ÇARŞAMBA - 21-6-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÖİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete -

oroloji haberleri . 
13.15-14 MÜZİK (Karışık program • Pi.) 
19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Melodiler - Pl.) 
19.15 TÜRK MÜZİÖİ (Fasıl Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete • 

oroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar • R. 
20.20 TÜRK MÜZİÖİ (Müşterek ve solo 

teganni) : 
1 - Rauf Yekta - Eviç peşrevi 
2. Rauf Yekta - Eviç bestesi - Halkai 

zülfü siyahın. 
3 - Selihattin Pınar - Eviç ıarkı .. 

Göz yaşlarınız. 
4- !sak Varon'un - Eviç şarkı - Kal· 
bimde açılmış 

5 - Bimen Şenin - Segah şarkı • Sunda 
içsin yir elinden aşıkın 

6 - Ahmet Rasim in - Segah şarkı - Be
nim sen nemsin ey dilber 

7 - -·····---- Eviç halk türküsü - Şaha
ne gözler şarane. 

8. --·-····-- Eviç halk türküsü - Elve
da dost deli gönül. 

9. Leminin • Hicazkar şarkı • Pcm • 
belikle imtizac etmiş tenin 

10 - Osman Nihadın - Hicazkar ııarkı • 
Ellere uzaktan bak. 

21.00 Konuşma 
21.15 MÜZİK (Opera aryaları - Pl.) 
21.45 Haftalık posta kutusu. 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkestra - Şef: NE· 
( CİP AŞKIN) : 

1 - Kutsch • Macar marşı 
2 - Keler Bela - Ren nehri kıyılarında 
3 - F~icd Walter • Rüya - Keman solo 

ve orkestra için. 
4 - Bela Vollgraf - Kalbim aşkla dol

du (Ağır vals) 
S - Sshicder - Dinle - - • - • Kcmaı:s 

ne söylüyor (Tango) 
6 - Hans Thaler - Kukuk (Polkal 
7 - Robert Stolz - Pratcrde ağaçlar 

tekrar çiçek açıyor 
8. Victor Aubert - Göbekliler resmi 

geçidi 
9 • Leopold - Macar fantezisi 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham ,tab 
villt, kambiyo - nukut borsuı (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.5S-24 Yarınki program. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER : 18.45 Droyt4 
viç - 19 Sof ya - 20 Beromiinster -
20.15 Berlin - 20.30 Lil, Nis - 20,50 
Monte Ceneri - 21.30 Kolonya -
21.50 Droytviç. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN • 
FONİK KONSERLER: 15 London 4 

Recyonal - 18.45 Berlin - 20.45 Ber 
lin, Brüksel, Sottens - 23 Praı -
23.25 Hamburg - 24 Breslav 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münih - 22.20 Doys; 
land Zender - 22.30 Sarbrük. 

SOLO KONSERLER!: 15.25 Hamburg -
17 Beromünster - 18 Pariı - P.T.T. 
- 18.20 Doyçland Zender, Viyana -
19.30 Varşova - 20 Monte Ceneri -
20.30 Paria - 21 Varşova - 22.40 
Kolonya - 22.45 Hamburı. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.ı.): 6.30 Bres 
lav - 8.30 Breılav - 12 Breslav, 
Frankfurt, Kolonya, Laypzig - 18.30 
Prag - 19.15 Doyçland Zender -
19.20 Brno - 20.30 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
17.30 Hamburg - 19.15 Berlin -
20.15 Frankfurt - 22.30 Laypzig. 

HAFİ FMÜZİK: 18 Hamburı, Ştütgart -
20.15 Breslav, Laypıig, Ştiitgart -
Zl.15 Stokholm - 22.30 Viyana . 

HALK MUSİKİSİ: 18 Kön!gsberg- 18.20 
Laypzig- 20.15 Viyana - 22.30 Ko -
penhag - 23.30 Budapeşte (Sigan Or
kestrası) 

DANS MÜZİCİ: 19 Berlin - 21.30 Flo • 
ransa, Tuluz - 22 Sofya - 22.S Sot
tens - 22.10 Brüksel - 22.15 Stok • 
holm - 22.45 Paris - Eyfel kulesi -
22.50 Lüksemburg - 23 Floransa, 
Mil~no, Roma - 23.10 London • Rec
yonal - 23.20 Droytviç. 

i!E±!± 

göbeğindeki bir karakolda, bir ölünün 
avucunda bulmuş. 

Leydi Brandon sordu: 
- Maykıl'ın mı? 

- Hayır bir fransızın; Tuareglerin 
bir taarruzu esnasında kaleye kuman
da eden bir küçük zabitin. 

- Dö Bojole · mi dediniz? Bizim 
Hanri dö Bojole mi? Sizin eski mes· 
lek arkadaşınız, Roce Tari'nin oğlu? 

- Evet. Bu suali sormama müsaade 
edin: yakut çalındı mı, Patricia? Eli
ni yeleğinin cebine atıp bir zarf çı -
kararak devam etti: bu, Güzel Cest'in 
yazısı mı? Ve zarftan kirli ve lekeli 
bir kağıt parçası çıkarıp uzattı. 

Leydi Brandon kağıdı aldı, tetkik 
etti; yüzü ıert ve muammalıydı. Al
nının aükfinetini bir endişe hattı bo • 
zuyordu. Muntazam çizgili ağzı her 
zamankinden daha kısıktı. 

Uzakta yolun münhanisine, yeşil ve 
mütebessim kıra baktı. Vereceği ce -
vap hususunda sanki tabiatin fikrini 
alıyor gibiydi. 

- Hikayeniz ne kadar uzun olursa 
olsun, bana hepsini anlatınız. Fakat a
cele ediniz. Maykıl ve Mavi su hak • 
kında başka bir bildiğiniz var mı? 

- Hiç bir şey bilmiyorum, azizem. 
Bu cevap üzerine Leydi Brandon'un 

alnındaki endişe hattı silindi. 
Leydi Brandon kafıdın üzerindeki 

yazının yeğenine ait olduğunu ne tas
vip, ne de reddetmişti. Lavrens bu sti
ktlta aldanmadı. Muhakkak ki gayri 
tabii bir ıeyler cereyan etmişti. Güzel 
Cest'in burada olmayııı, nerede oldu-

ğunu bilmek imkansızlığı, esrarı art
tırıyordu. 

Sorulan sualler cevapsız kaldığına 
göre yapılacak bir tek şey vardı: bü· 
tün hikayeyi anlatıp sonunda şunu 
söylemek: "Mavi su burada değilse o· 
nu Zindernöf'de aramıya gideceğim." 

Bunun üzerine Mavi su'yun çalın ~ 
mış olup olmadığını ister istemez söy
lemiye mecbur olacaktı. 

Lavrens tabii Leydi Brandon'dan 
daha büyük bir itimat görmek ister • 
di. "Azizim, Corc, Mavi su benim ka -
samdadır ve Gilzel Cest mükemmelen 
aıhattedir.", veya "Mavi su kayboldu, 
Maykıl keza" demek o kadar kolaydı 
ki... 

Leydi Brandan yalan söylemesini 
bilmediği için, her halde önünde bo· 
yun eğilmesi lazım gelen bir sebep o
nu bu şekilde harekete mecbur ediyor
du. Bununla beraber, imkansız sanı -
lan şey hakikatse, hakikaten Güzel 
Ce&t mücevheri çalmışsa, Leydi Bran
don'un yeğenini bir hırsız olarak ka • 
bul etmekten çekinmesi pek tabiiydi. 
Fakat kendisini ilk gençlikten beri 
seven, en aziz dostu dediği birine kar
şı böyle çekingen davranmak doğru 

muydu? 
Fakat ne ehemiyeti var ... Lavrens o

na kendisinin istediği şekilde hizmet 
etmekten hoşlanıyordu. 

Leydi Brandon: 

(Sonu var) 
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Mecliste Barem müzakereleri 
(Başı 4 üncü sayfada) ı maaşlarını tesbit etmiş bulunuyoruz. ki terfi dereceleri hakkındaki nizam- ediyorum. Bunun için de bir takrir 

tör filan her hangi bir yerde ders ve- Şahısların bu vazifelerde alacakları name ile gösterilen esaslar bu kanun takdim ediyorum. Kabulünü istirham 
rcbılir. Bir muallim haftada şu kadar paraların yekunu umumisi hakkında esasları dahilinde nizamname yapmak ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 
saat filan yerde, şu kadar saat de filan bir hüküm ne 1452 numaralı kanunda için vekaleti aidesine salahiyet verir Refik İnce (Manisa) - Efendim, 
lisede de ders verebilir. Esasen buna ve ne de bu kanunda derpiş edilmiş bir hüküm mahiyetindedir. eve la bir noktayı tavzih etmek isti. 
mecburiyet de vardır. Onların mesai - değildir. Ve buna göre bir hüküm ko-ı Fuat Sirmen arakadaşımızın o mad-ı yorum. Biz bu kanunun birinci mad -
sini haftada şu kadar saatle hesap et - nulması da düşünülmemiştir. Bu iti- de de okuduğu bazı tayfalara verile - desini kabul ederken tekaüt ve har
rnişizdir. Başka türlü de bunları do • barla hakikaten kabul ettiğimiz bu cek zamlara ait hükümler vardır. Bu cirah hesabında bu esas ittihaz oluna-
yurmağa imkan yoktur. Bu suretle maddede asla iki vazifenin bir şahıs kanunda hususi sarahat olmadıkça u- cak denmişti. 

1 
onlara iki yerde iş verebiliyoruz. Dev· uhdesinde toplanamıyacağını tasrih mumi olarak tahsisat verilmemesini e- Bu madde, muhtelif şekilde tekaüt 
Jet memuruna bir başka yerde para a - etmiş bulunuyor. Yalnız müstesna o- sas olarak kabul etmiş bulunuyoruz. olanların devlet ve müesseseler hiz -
lamaz diye ta kanunun başındanberi larak mühendislik ve muallimlik var- Onun içindir ki vazifelerin hususiye- metinde tekrar çalışmaları takdirin. 
söyleyip gelirken. bütçe encümeni de dır ki, bunlar için evelce kabul edil- tine göre çamaşır masrafı ve saire o- de, ücretli veya maaşlı olanlarına gö
b5yle olduğunu söylediği bunu kal - miş olan kanunlardaki hükümleri te- larak buraya koy,rnağı kabul etmiş bu- re alacakları gösteriyor. Şimdi esaslı 
dırmışız dediği halde böyle üç yerde yit etmiş bulunuyoruz. Müteaddit va- lunuyoruz. Devlet demiryolları ve li- bir noktanın hallini rica ediyorum. 
nasıl vazife görür, nasıl para alır?" zife alan muallim ve mühendislerin mantarında dahi hizmetlerin mahiye - Bilmiyorum, başka maddeler de var 

Doktorların vaziyeti 

Bundan sonra, doktor Süha Delilba
şı (Kütahya), söz aldı ve doktorların 
muallimlerle mukayese edilmeleri ca
iz olmadığını, bu itibarla da, 18 inci 
maddenin son fıkrasından istisna edil-
melerini istedi. 

Doktor Ali Riza Esen (Siirt), mes
lek erbabı veterinerlerin de muallim
lik yapmalarına müsaade edilmesini 
rica etti. 

Refik İnce (Manisa), muayyen kıs
taşın herkes hakkında seyan tatbik 
edilmesi lazımgcldiğini, maksadın, 
memµrlar arasında vahdeti temin et -
mek olduğunu söyledi. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), mu
allim ile doktor arasında bir fark gör
mediğini, bir insana iki vazifenin kafi 
geleceğini söyledikten sonra, ezcüm -
le dedi ki: 
"- Muallim de, doktor kadar, mü -

hendis kadar okuması, onlar kadar 
her gün çalışması, <lersleriyle meşgul 
olması ve en yeni çıkan neşriyatı ta -
kip etmesi, meslekinin icabıdır. Ken -
dilerinin ellerine tevdi olunan çocuk
ları yetiştirmek için dünyanın en i -
Jeri hareketlerini günü gününe takip 
etmek mecburiyetindedir ... 

Ondan sonra tekrar söz alan, dok -
tor Süha Delilbaşı (Kütahya), doktor
larla muaJlimler arasında, meziyet iti
bariyle değil, gördükleri vazife bakı -
mından fark bulunduğunu söyledi. 

Nazmi Trak (Tekirdağı), muallim
lerin munzam vazifeler; kabul etmek 
mecburiyetinde oldukl r nı, ancak bu 
takdirde ücretin tam ilmesi daha 
muvaf ın olacağını kay tti. 

Doktor Osman Şevk Uludağ (Bur· 
sa), memleketin bazı erlerinde kafi 
derecede doktor bulunamadığını, bun
dan dolayı kendilerine ıüteaddit va· 
zifeler vermek zaruret lduğunu söy 
ledikten sonra dedi ki 

"-Bütçe encümeninden bir sual sor 
mak istiyorum; acaba Uteaddit va
zifeler almış olan dokt r arın alacak-
ları ücretlerin muayye bir haddini 
çizmek suretiyle, mese 100 liradan 
fazla olduğu takdirde, u şekilde ke
silir, derlerse olmaz mı? Yoksa, bir 
dotorun üç vazifeye m abil alacağı 
78 liradan fazla bir şey mıyacaktır. 

Kemal Ünal (İsparta Belediyeler 
ve hususi idareler bütçe erine bu hu
susta konan tahsisatın, aten ikinci 
bir munzam vazife göz onünde tutu
larak konduğunu, bumu a üçte bi'ri 
veya yarısı verilince, m ksadın hasıl 
olmıyacağını söyledi. 
Hakkı Suha Delilbaş (Kütahya), 

doktorluğun bir itimat me elesi oldu· 
ğunu, binaenaleyh, her d iti-
mat ettiği doktoru tavzi ça-
lışacağını söyledi. 

Encümenin izahları 

Bundan sonra, söz alar Faik Bay -
sal (Kayseri), dedi ki: 

"- Bu maddenin bu c: li alması -
nın mesnetlerini arzedec m. Maaş 
kanununa şôyle bir bükü ıı:onulmuş
tur. "Asaleten iki vazif bir şahıs 
üzerinde .... yalnız muaı mler, tabip 
mühendisler bu hükümd müstesna
dır . ., Böyle 3 sınıf erbal çin müte
addit vazifelerin bir şal: üzerinde 
içtima edebileceğini vaz kanun ka
oul etmiş bulunuyor. B dan sonra 
1452 numaralı kanun mur mlerin va
zifesini tahdit etmiş bı 1 nu)or. Ve 
orada alabilecekleri ücre miktarları
nın nispetlerini de tespi tmiş bulu
nuyor. Biz o madde hi 
1452 numaralı kanunun h 
mamen aldık. Yalnız a ı vaziyette 
bulunan meslekler için nı zaruret 
gorüldüğünden dolayı or rı da almış 
bulunuyoruz. Burada al 
aşlar da gösterilmiş ve üncü vazi
f clerinden alacakları par 1/3 e indi
rilmiştir. Yani bu suretle !rci üç va· 
zifenin bir meslek erbabı a toplana· 
bileceğini göstermek iç ir. Bunu 
tasrih etmek ihtiyacını yeti celile 
tasvip ederse encümenin buna mu
arız değildir, bunda mu r da değil
dır Esasen bu maksat mıd enin met· 
ni'1de mündemiçtir. 

Sonra Fuat Sirmen ar iaşım bil
hı.>ssa bu vazifelerin bir lııs uhde -
sinde içtimai neticesinde bir şahsa 
600 liradan fazla, yani bu anunun bi
rinci derece olarak kabul ettiği ma
aştan fazla bir ücret ahı alamıyaca
ğını sormuş bulunuyorlar. Biz bura -
da vazife dereceleri ve derecelerin 

bu maaşlarını tenkis etmek suretiyle tine göre bazı masrafların müstahdem mıdır ? Bu kanun çıktığı zaman te-
konan hükmü bu kanun layihası ile !ere verilmesi kabul edilmiştir. kaüt olan bir memurun vaziyeti han-
de teyit etmiş olduk. Bu itibarla haki- gi esas üzerinde olacaktır? Bir memu-
k b '"k k k 1 d Belediye müesseselerine gelince aten azı yu se me tep er e müte- run bu bareme göre aldığı vaziyet, 
addit vazifeleri deruhte etmiş ve bil· Belediye müesseselerine gelince; kendisinin derecesinin inmesini iııtil-
hassa aynı zamanda memuriyet vazi - bittabi belediye müesseseleri de bu zam edecek bir vaziyet ise ve yahut 
fesini de alanlarda bu derece maaşı- kanundaki esaslara tabidir. Ancak on- müddeti hizmetine göre alması Jazım
nı geçmek ihtimali mevcuttur. ları müesseseler baremine tabi tut_ gelen dereceyi kadro noksanı dolayı-

Refik İnce arkadaşımın i aret etti· mak onların da bünyelerinde daha zi- siyle alamamışsa vaziyeti ne olacak -
ği nokta, bu kanuna göre kaydının yade ticari veya sınai maksatlar ol · tır? 
ilave edilmesinde hiç mahzur görmü- duğuna göre oradaki esaslara bu mü- İkinci bir nokta; birinci fıkranın 
yoruz. Metin hakikaten bu kayıtla esseselerin tabi tutulması lazımdır. sonunda, maaş asıllariyle tahsisatı 
daha vazıh olur. Esasen maksadımız Bu miıesseseler kanunu mütalea edil- fevkaladeleri birleştirilmek suretiyle 
bu kanundaki esasları tarif eder ve diği sırada icabediyorsa bunu tasrih bir kalem olarak ahkamı mevcudeye 
bunların dahil olduğunu ifade etmek- etmek burada, bu müesseselerde çalı- göre verilir, deniyor. Buradaki ahka-
tir. şan memurların müddeti hizmetleri. mı mevcude nedir? Ahkamı mevcude-

Gemi tayfaları nin sayılması, müddetleri tayin eden ye göre verilir kaydından kastedi

Tekrar söz alan Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale), müteakip maddedeki, 
gemi tayfalarının amele olmadıkları
nı ve muayyen ihtisas sahalarında ça
lıştıklarını ileri sürerek, onların mad
de dışına çıkarılmalarını rica etti. 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Eğer 
çıkarırsak, onların aleyhine olur. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Aleyhinde mi? Öyle ise, encümen lut· 
fen izah etsin. 

Faik Baysal (Kayseri) - Bu ka -
nunda bütün ücretli, müstahdemler 
için ilk hizmete girişlerinde, kezalik 
terfilerinde birçok şartlar, kayıtlar 
konulmuştur. Tahsil dereceleri. müd -
deti hizmetleri aranacak, vesaire. Hal
bu ki bu vazifeler mahiyetlerine göre 
bu kayıt ve şartlara tabi olmazlar. Yi
ne Meclisi alinin mürakabesinden ge
çen kadrolarında konulan maaşlarını 
almaları için bu kanundaki kayıt ve 
şartlara tabi tutulmamalarını teminen 
bu istisna konulmuştur. 

Mülhak bütçeli daireler hangi 
baremi ta tbiAr cd eceArle r? 

Reye arzedilen madde kabul edil -
dikten sonra, Fuat Sirmen (Rize), ba
rem kanunu Meclisce kabul edildik -
ten sonra, 20 inci madde münasebetiy
le, Devlet deniz yolları ve limanları 
umum müdürlükleri hakkındaki teşki· 
lat kanununun 32 inci maddesi hük • 
mü yaşıyacak mıdır Sualini tevcih 
eti. 

Ali Muzaffer Göker (Konya), arka
daşlar, şimdi müzakeresi başlıyan me
tin içerisinde mülhak bütçeli daireler 
hususi idareler ve belediyeler dahi bu 
kanun hükümlerine tabidir deniliyor. 
Tatbikat bakımından tenevvür etme -
miz lazım gelen bir iki nokta var. İler 
de kanun tatbik edecek olanlar her 
türlü tereddüdü izale edecek bir me -
tin karşısında kalacak olurlarsa işleri
ni tabiatiyle daha iyi görürler. 

Bu iki nokta hakkında bizi tenvir 
etmelerini rica ediyorum. Bu nokta -
lar da şunlardır: Birisi belediyelere 
merbut olan müesseseler. hu kanun 
hükümlerine dahil midir, değil midir) 
Yani bu memurlara, memurlar baremi 
ni tatbik ediyor muyuz? Buna cevap 
vermelerini rica ediyorum. Yalnız bu
na cevap vermeden kendimce zannedi· 
yorum ki tatbik ediyoruz. Tatbik ede· 
cek olursak bu müesseselere doğrudan 
doaruya devlet memurları baremini 
mi tatbik edeceğiz, yoksa sermayesi 
devlet tarafından konulmuş müessese
ta tatbik edilecek olan baremi mi tat
bik edeceğiz? 

Bu üçüncü vaziyet de bunların hiz
met müddetleri ne şiklde tanzim ve he 
sap edilecektir. Bu noktalar üzerin -
de de izahat verilmesini rica ediyo -
rum. Verilecek izahattan sonra gerek 
maddenin bu kısmında ve gerek bu 
kanunun ikinci muvakkat maddesinde 
veya müessesata ait baremin birinci 
muvakkat maddesinde, her nere ise 
bir yer bulup ilave edilmesi lazım ge· 
lecektir. Eğer böyle yapılacak olursa 
hem vazife sahipleri ve hem de hak 
sahipleri karşılıklı olarak hak ve va -
zifelerinin neden ibaret olduğunu bi· 
lirler. 

Bunlar hakkında Hitfen izahat veril
mesini rica ederim. 

Denizyolları idaresi 
memurlarının vaziyeti 

Faik Baysal (Kayseri), Deniz yol -
!arı ve limanları idaresi teşkilat ka -
nunları bu kanundan evci huzuru ali
nize gelmiş ve kabul edilmiştir. Bu 
kanun ise bittabi bugün heyeti aliye· 
nizde mütalea edilmektedir. Buradaki 
esaslara sarahat verilmedikçe bundan 
evclki kanunda kabul edilen esaslar 
tadil edilmiş olur. Binaenaleyh orada-

maddesinde işaret buyurdukları hiz- len mana nedir? 
metlerin nazarı itibare alınması müm-
kün olur. Suallere encümenin cevapları 

Yüz lira bu gibi müesseselerdeki 
müdürü umumilere yüz lira kadar bir 
munzam ücret vermeği kabul ediyo
ruz. Çünkü bugüne kadar esasen al
makta oldukları ücretlerin yüksekli -
ğini ve o makamların masraflarını da 
mütalea ederek maaşlı derecelerdeki 
birinci derece memuriyet maaşı alan 
memurların maaşiyle onların tekaüt 
haklarının bulunmamasını mütalea e
derek bu vazifelerdeki mahrumiyet 
ve itimatsızlıklarına mukabil müdürü 
umumilere burada saydığımız yüzer 
lirayı kabul ettik. 

Galip Pekel (Tokat) - İdarei hu
susiyeler belediyelerin bütçelerine bu 
kanun ne gibi bir masraf tahmil ede
cektir. İkinci ricam da belediyelerin 
ve bu kanunun tatbiki, memlekette 
500 küsur belediye vardır: belediyele
rin her birine bu kanunun hükmü tat
bik olunacak mıdır? Ve bunlar kanu
nun yüklerine tahammül edebilecek· 
ler midir? 

Faikl3aysaI (Kayseri) - Bu kanu
nun idarei hususiye ve belediyelere 
tatbikinden dolayı tahmil edeceği kül 
fet mevzuu, ayrıca encümenimizde 
tesbit edilmiş değildir. Bu idareler 
bu kanundaki esaslara göre intibak et 
tikleri takdirde, kendi bünyelerine 
göre intibak keyfiyetini yapmış ola
caklardır. Yani, dereceleri tesbit eder 
ken kendilerinin vaziyeti müsait ol· 
madıkça, kendi mali kudretlerine gö
re intibak yapmış olacak ve aşağı de
receye memur aldıkları zaman, onla
ra hakkı mükteseplerini vermek su
retine yeniden hiç bir külfet yapmak
sızın bu kanunu onların da tatbik et
melerine imkan olduğuna kaniiz. 

Ziya Gevher Etili, yirminci madde
nin kanunun esas gayesi olan muade
let hissiyle bağdaşmadığını izah etti. 
Ve bazı umum müdürlere verilecek 
100 lira munzam ücretin burada yeri 
olmadığını, nihayet 600 lira olan dev
let memuru aylığının herhangi bir se
beple arttırılmasının lüzumsuz bulun
duğunu, bu gibi daireler umum mü -
diirlerinin üstelik hazı imkanlara ve 
kolaylıklara sahip olduğunu izah et
ti ve bu 100 lira munzam ücretin kal
dırılmasını istedi. 
"- İcabederse bin lira maaş vere -

lim. Fakat istisnalar yapmıyalım .. de-
di, bu munzam ücretin kaldırılması 

hakkında bir de takrir verdi. 
Bundan sonra, Ziya Gevher Etili

nin, bu takriri ile Pekel (Tokat), A li 
Muzaffer Göker (Konya) in takrirle
ri reye arzedilerek, nazarı dikkate a
lındı ve encümene verildi. 

Y irmi dördüncü m adde: 

Bundan sonra 24 üncü maddenin 
müzakeresine geçildi. 

Hüsnü Açıksöz (Kastamonu) Mü
tekaitlerin devlet hizmetinde çalıştı
rılmamalarını istedi. Fikrini uzun 
boylu izah etti ve bu hususta bir de 
takrir verdi. 

Doktor Osman Şevki Uludağ (Bur
sa), mütekaitlerin ikiye ayrılması la
zımgeldiğini ileri sürerek, bilhassa 
harp malullerinin vaziyetlerini teba -
rüz etti9l'1iŞ ve demiştir ki: 
"- Harp malulü demek, gençliği

ni, ihtiyatını, her şeyini bir yana bı· 
rakmış, manen ölmüş ve sönmüştür. 
Hayatları imtidadınca bunlara ufak 
bir şey vermek için eski Büyük Mil· 
Jet Meclisinin yapmış olduğu cemile
yi bizim de tekrar yaşatmamız yalnız 
orduda değil her tarafta kemali mem
nuniyet ve şükranla karşılanacaktır. 
Binaenaleyh harp malUlleri istihdam 
olundukları takdirde tekaüt maaşla -
rından bir şey kesilmemek üzere hak
larında muamele }".apılması için r ica 

Faik Baysal (Kayseri) - Bende -
niz sorulan suallere cevap arzedece -
ğim. 

Barem kanunu çıktıktan sonra te • 
kaüt maaşlarının ne olacağını Refik 
İnce sual buyurdular. Bu kanun teka
üt maaşlarına hiç bir suretle müe.ssir 
değildir. Birinci madde ile tesbit etti
ğimiz esasa göre tekaüt kanununun 
maaş tahsisi barem kanununa intihale 
ettirilmiştir. Tekaüt kanununda maa
şı aslilere göre tekaüt maaş tahsis e
dilmiştir. Mevcut hükümler cereyan 
etmektedir. Hiç bir değişiklik yapıl
mamıştır. Mütekaitlerden bir vazife
de istihdam edilenlerin maaşları ile 
tahsisatı fevkaladelerinin birleştiril -
mesi suretiyle ve ahkamı mevcudeye 
göre tesbiti hakkındaki hükümde yi
ne bugün tatbik edilen muameleyi te
mine matuf bir hükümdür. Çünkü talı 
sisatı fevkalade kanunu yoktur. 1452 
No. lı kanun dahi bu hükmü bu se -
benle esbit ~ ..... : •• ; T..an•İ ••t..l fevka
lade hakkındaki hükümler kalkmış -
tır. Yeni kanunun emsali hasılları tah 
sisatı fevkalade değildir.,. 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) 
nın harp malüllerinin madde hükmün 
den istisnası hakkındaki t akriri al -
kışlarla kabul edildi. 

24 üncü madde müzakere edilirken 
Refik İnce (Manisa) "İşbu kanuna 
muhalif olan hükümler mülgadır,. fık 
rasına itiraz ederek bu muhalif olan 
hükümlerin teker teker tasrih edil · 
mesi lazımgeldiğini anlattı. 

Vakit çok geçmişti. Kamutay bu· 
gün saat 15 te toplanarak müzakere -
lere devam edecektir. 

Mareşal Bodoğlio'nun 

Tiran'daki teftişleri 

Tiran, 20 a.a . - Mareşal Badoeiio, 
dün Arnavutluk hükümetinin erka -
n iyle bazı askeri ve siyasi İtalyan ri -
calini kabul etmiştir. 

Bugün Tiran garnizonu kıtalarını 
teftiş edecektir. Tiran garnizonu, 10. 
bin nefer, 500 zabit, 100 ağır top, 150 
tank ve 500 mitralyözden mürekkep -
tir. 

Ankara Borsası 

20 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Acılı$ F. Kapanıs F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.64 126.64 
Paris 3.355 3.355 
Milino 6.66 6.66 
Cenevre 28.555 28.555 
Amsterdam 67.2575 67.2575 
Bcrlin 50.815 50.815 
Brüksel 21.535 21.535 
Ati na 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Prag 4.3375 4.3375 
Madrid 14.035 14.035 
Varşova 23.845 23.845 
Budapeşte 24.8425 24.84Z5 
Bükrcş 0.905 0.905 
Bclgnd 2.8925 2.8925 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm S0.5325 30.5325 
Moskova 23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 T ürlr 
Borcu 1. 19.32 19.32 

( Peşin) 
Sivas - Erzurum 
Hattı is. 1. 19.68 19.68 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. il. 19.80 19.82 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. ıv. 19.80 19.80 
Mümessil 41.SO 41.SO 

(Peşin) 
-!) 

ASKERLİK 

BAHİSLERİ 

İngiltere' de 
kadın asker! 

KADINLAR INGIL TERE'DE SADE HAST ABAKICl

LIKTA 

HAVA 

DEGIL, KARA ORDUSUNDA, BAHRiYEDE 

KUVETLERINDE VE SIHIYE iŞLERiNDE 

DE YETiŞTiRiLMEKTE VE V AZIFE ALMAKTADIR 
bir kuvet butuıı • C ihan harbı 

esnasında 

İngiliz kadınla -
rı gönüllü ola· 
rak hastanelerde 
hasta bakıcılık 

yapmışlardır. İn
giliz kadıııları 

yalnız İngiltere 
dahilinde değil, 

YAZAN 
durmaktır. Bu 511 

retle teşekkül et• 
miş olan birlik : 
ler hafif tayya 
recilik kulüple; 
rine bağlanara 

General A. Hissel 
FRANSIZZ İHTİYAT KADROSUNDA memleketin her 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ tarafına ta ksirıı· 
edilmişlerdir. 

ordu mıntakalarında da askeri va
zifeler almışlardır. 
Yardımcı teritoryal servisinde 

vazifeler alan İngiliz kadınlarından 
birlikler teşkil edilmiş, bunların 

başlarına zabit rütbesinde kadın ku· 
mandanlar geçirilmiştir. 

Umumi harpte, İngiliz orduları -
nın ardcı kuvetlerini gezenler, ma
vi bahriye elbiseli, zabit kıyafetin
de bir çok kadınlar görmüş olduk
larını hatırlarlar. 1\ıgiltere'de, ka -
dınlar harp azmanında, memleket 
dahilinde, şoförlük de etmişler, o -
tomobil, kamyon gibi nakil vasıta
larında erkeklerin yerini almışlar -
dır. Bu suretle iş gören kadınların 
sayısı cihan harbının sonunda kara 
ordusunda 16.000, bahriyede 4.800 e 
çıkmıştır. 

İngiliz kadınlarının harpte gös -
termiş oldukları yararlıklar o ka -
dar çok olmuştur ki, harpten sonra 
da askeri kadın te§kilatları muha -
faza edilmek istenmiştir. Şimdi ise, 
İngiltere'de mecburi askerlik hiz -
meti kabul edileliberi günde 2.000 
kadın, askeri teşkilata bilhassa te
ritoryal orduya iştirak etmeğe baş -
lamıştır. Günden güne de bu teha
lük artmaktadır. . 

Bu sene başında "milli servis" is-
mi altında bir rehber intişar etmiş
tir. Burada gerek askeri, gerek si -
vil mahiyette, yapılacak işler görül
mektedir. Rehberde Çemberlayn'in 
mühim bir mesajı ve Sir John An -
derson'un bir mukaddimesi vardır. 

y a~-~:~-~~::::~:?~----~e~~.i~~ 
rip sınıflarında veya hava ordusun
da, şoför, katip, diğer umumi işler, 
aşcılık ve emir işleri gibi işlerde, 
kadınları erkeklerin yerine kaim 
kılmağa çalışan bir servistir. 

Bu suretle hizmet edecek olan ka
dınların ekserisi icabında deniz aşı· 
rı memleketlerde de vazife almayı 

taahhüt etmişlerdir. Mamafih, in -
giliz kara ordusunda münhasıran 

kadınlardan teşekkül etmiş bazı 
birliklerde, kadınlar evlerinde yaşa
mağa müsaade edilmiştir. 

İngiltere'de bu türlü teşekkülle
re alınacak kadınlar, 18 ile 43 yaş 
arasında olanlardır. 'Mamafi mahal
li hizmetlerde kullanılacak kadın -
!ardan 50 yaşına kadar olanları da 
alınmaktadır. Bekarlar ne gibi şart 
dahilinde bulunuyorlarsa, evliler 
de ayni şartlar dahilinde kabul e -
di!mi§tir. 

Bu gönüllü kadın grupları, bö
lükler halinde kadın zabitler tara -
fından idare edilmektedir. Kadın 

zabitler zamanla mukayyet değil
dir. Bazıları dört senelik mukavele 
ile hizmete girmektedir. Kadınlar 
zabit tayin edilince 16 lira kadar 
bir teçhizat bedeli alırlar. Diğer ka
dınlar bedava giydirilirler. 
Kadınların üniformaları daha e -

vel harpte hizmet etmiş olan ka -
dınlardan müteşekkil bir komisyon 
tarafından kontrol edilir. Elbiseler 
haki renktedir. Yalnız elbiseler de -
ğil, gömlek, kravat ve çoraplar da 
haki renktedir. Şapkalar, saçları i
çine alacak derecede geniş yapıl -
mıştır. Caketler zabit caketleri bi -
çimindedir. Cepleri büyüktür. Bel· 
!erinde kumaştan birer kemer var
dır. Eteklerin ucu yerden 40 santi
metre kadar yukardadır. Ayakkabı
ları siyah meşinden yapılmıştır. 

Talim ve terbiye, ilk senede en az 
11 saattir. Her sene nihayetinde 8 
veya 15 günlük bir kamp vardır. Bu 
dersler hep kadın zabitler tarafın -
dan verilir. Lüzum hissedilirse bu 
askerlik hizmeti daimi olarak kala
caktır. O zaman burada askerlik ya
pan kadınlara bir ücret verilecek -
tir. İaşe ve ibateleri meccanendir. 
Kara ordusundaki yardımcı kadın 

bölüklerinin miktarı arttırılacak

tır. 

Hava kuveti: 

İngiltere'de muntazam ve yar
dımcı askeri tayyarecilik teşekkül
lerinin yanında bir de ''sivil hava 
bekçiliği" diye bir teşekkül kurul
muştur. Bu teşekkUlden maksat be
denen emre hazır, harpte ve harp 
tehlikesinde daima hizmet edebile
cek erkek ve kadından müteşekkil 

Bu birliklere, erkek de kadın d~ 
18 ile 50 yaş arasında olanlar kab.u 
edilmektedir. Yalnız, bunların. pı • 
!otlukta aranılan fizik evsafı bulun· 
ması şart koşulmuştur. 

Harp olduğu zaman bu birlikler• 
de bulunan erkekler veya kadınları 
pilot yapmak için taahhüde girişi~ 
miş demektir. Fakat biraz ~ükse k 
ücret mukabilinde bunlara pılotlU 
öğretilecektir. Senelik bir miktar 
masraf verildikten elbise ve sair 
masrafları da çektikten sonra pek 
ala pilotluk öğretiliyor. 

Yukarıda söylediğimiz gibi yar • 
dımcı teritoryal servisi, hava kuve.r 
leri için de kadınlardan müteşekkı 
bölükler mevdana getiriyor. Tay• 
yare bölükl~ri de tıbkı kara bölük• 
leri gibidir. Yalnız bunlar, İngilW 
re'den hariç, denizaşırı ülkele~e 
gönderilmektedir. Kadın tayyarecı· 
lerin havacılıkta en çok kullanıidı~· 
lan yerJer, telgraf telefon, fotoğ.ra 
ve desinatörhik gibi hizmetlerdır. 

lngiliz bahriyesinde: 

Tayms gazetesinin yazdığına gô· 
re, İngiliz bahriyesi. askeri hiz:n~t· 
le'"e kadınları da kabul etmektedır· 
"Milli servis"in çıkarmakta oJ..!uğıJ 
mecmuaya göre bir harp patlar pat· 
lamaz bahriyede katip, hesap ırıe· 
muru, stenograf, daktilo, aşcı, hit • 
metci ve haberci olarak 1.501J kadıt1 
hi:ı:mete alınacaktır. Bu işlerde. irı· 
giliz kadınları daima erkeklerin ye• 
rini dolduracaktır. Bunların, mik • 
tarları günden güne arttırılacaktır· 

Sıhiye i~leri: 

1 ngiltere'de askeri sıhiye işle
rinde kadına lüzum duytl 

lunca bu ihtiyacı üç müessese te

min edecektir. Bu üç müessesedet1 

birisi İngiltere kızılhaç cemiyeti • 
dir. 18 ile 65 yaş arasındaki bütÜt1 

kadınlar kabul ediliyor. Mütehar • 
rik hizmetlerde ancak 19 ile 45 yal 

arasında olanlar kullanılıyor. 

Bu sıhiye tesislerinde kadınlara • 

yardımcı hasta bakıcılık ve sıhat 
koruma bilgisi gösterilir. Buralara 

devam eden kadınlar her sene niha· 

yetinde hangi kısımda çalıştılarsa 

ondan bir imtihana tabi tutulurlar. 
Bu kadınların, müessesesine göre, 
ya her sene, yahut iki senede bir 

bizzat kendilerinin sıhat muayene· 
leri yapılmakta her an vazifeye ha· 
zır olup olmadıkları tetkik edil
mektedir. 

Macar parlamentosu 

~ahımıya baıladı 

Başvekil hükumetin 

beyannamesini okudu 
Budapeşte, 20 a.a. - Yeni mebusan 

meclisi muhtelif encümenlerini seç • 
miş ve mesaisine başlamıştır. 

Hükümetin beyannamesini okuyan 

başvekil, dahilde nizam ve asayişin i· 
damesi lüzumunda israr etmiş bükü • 

metin ferdi teşebbüslere ve ferdin re· 

fahına müzaharet edeceğini söylemiş· 

tir. 

Başvekil hükümetin şimdiki anaya -

saya bağlı kaldığını beyan ettikt et1 

sonra, Macaristan'nın harici siyaseti· 

ne temas etmiş ve parlamentounun açı 

lışında naip tarafından yapılan beya:ıa 

ta ilave edecek hiç bir şey olm:ıdı ğ·ııı 

söylemiştir. 

Başvekil, mebusan meclisinin bu · • 

tima devresine arzolunacak muhtelif 

kanun layihalarını bildirmiştir. Bu la

yihalar arasında Rutenya'nın muhta

r iyeti ve parlamento dahili nizamna • 

mesiyle zirai islahat layihaları var • 

dır. 
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C. H. P. Meclis Grupunda 
(Başı 1 incı sayfada) 

nevvür etmek istiyen bir çok hatipleri de tatmin etmiştir. 
Mebuslar, bazı yabancı memleket gazetelerinin, Romanya ile bu ga -

~etelerin mensup oldukları memleketler arasındaki ihtilaflar hakkında 
Yazılar neşrine B. Gafenko'nun Ankara ziyaretini vesile ittihaz eyle -
~kl~rini, Romanya için olduğu kadar, Türkiye için de gayri dostane te
a kı etmişlerdir. 
d ~uş Mebusu Hakkı Kılıçoğlu tarafından verilip grup ruznamesine 
ahıl bulunan ve muhteviyatı itibariyle bir kaç vekaleti alakadar eden 

takririn, takrir sahibi tarafından izahını müteakip müzakeresine baş1an· 
tt;ış ve suallerden Tayyare Cemiyetine taalluk eden fıkra, bu hususta söz 
a.an müteaddit hatipler tarafından münakaşa edilmiştir. 
B Takrir sahibi ile birlikte söz alan diğer arkadaşlara Hava Kurumu 
.'l.şkam Şükrü Koçak tarafından kurum namına cevaplar verilmiş Vt 

llıhayet kürsüye gelen Maliye Vekili Fuad Ağralı hükümet namına be · 
Yanatta bulunup haziran ayından itibaren mahsulatı arziye ianesi nam 
f~tı~da şiı:r1diye kadar Hava ~Kur.u1:11u için m~stahsillerden a1mmakta o· 

n ıanenın kaldırılmış oldugu gıbı tayyare pıyangosunun da hükümet 
~e 'oundan böyle Merkez Bankası tarafından idaresi derpiş edildiğini ve 

1.u.n~ mütedair kanun layihasının bir kaç güne kadar Büyük Millet Mec 
ısının müzakeresine arzedileceğini bildirmiştir. 

Grup Maliye Vekilinin bu beyanatını tasvip etmiştir. Vaktin gecik · 
kesi~e binaen Hakkı Kılıçoğlu'nun takririnin diğer kısımlarının müza
e_resı gelecek ruznameye bırakılarak riyasetçe celseye nihayet veril -

tnıstir. 

. Yugoslav Elçisi şerefine verilen ziyafette 

B. Metaksas mühim bir nutuk söyledi 

Belgrad ve Atina'yı aynı 
sulh azmi birleştiriyor 
Bu sulh azmi, 
Balkan antantı 

işbi rl iği nde 

en iyi ifadesini 
içinde itimath 

bulmaktadır 
Atina, 20 a.a. - Atina Ajansı bildiriyor : 

. Başvekil B. Metaksas, yakında hareket edecek olan Yugoslavya elçi
sı B. lazareviç ile refikası şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Bu.ziyafetin sonunda B. Metaksas bir nutuk söyliyerek demiştir ki : 

"-Siz, Yugoslavya ile Yunanistanı l 
b.u derece sıkı surette birbirine birleş -
tı_ren asırlık dostluğun ateşini, büyük I 
bır itina ile m. uhafaza eylediniz. Fil-

1 
hakika kardeş yugoslav ve elen mil -
letıerini, mazileri, müşterek fedakar
lıkları, hüriyet aşkları, her şeyi bir -
leştirmektedir. Hiç bir şey bunlarına
ralarını hiç bir zaman açmamıştır. Bu 
iki millet aynı zamanda, aynı sulh az
tni ile de birleşmiş bulunmaktadır. 
Bu sulh azmi ise, en iyi ifadesini bal
kan antantı içinde itimatla işbirliğin
de bulmaktadır. O balkan antantı 
ki, müstakilliği ve sulh niyetleri, muh 
terem reisi Gafenko'nun Ankara ve A
tinayı SOI' ?.i!•<'.retleri co:ayısiyle bir 
kere daha teeyyüt eylemiştir. Siz, işte 
nıüşterek bir surette takip ettiğimiz 
bu sulhçu ve yapıcı siyasetin muvaf
fakiyetine yardım etmiş olmak maz
hariyetine malik bulunuyorsunuz. 

B. Lazareviç'in cevabı 

B. Lazareviç, bu nutka verdiği ce -
\rapta başvekil B. Metaksasa ve ar -
kadaşlarına teşekkür ettikten sonra 
ezcümle demiştir ki : 

"- Ekselansınızın büyük gayretle

ri sayesinde Yunanistanda elde edi
len muazzam ve muhteşem terakki -

ler karşısındaki hayranlığımı ifade 
için kelime bulamıyorum. Yalnız u -

zak ve yakın komşularla değil fakat ay 

nı zamanda hüsnüniyet sahibi bütün 
milletlerle sulhperver münasebetlerin 
idamesi ve takviyesi için, aralarında 
tnemleketim de bulunduğu halde bü • 
tün dost ve müttefik memleketlerle 
işbirliği yaparak ibzal ettiğiniz gay
retleri de minnet hisleriyle tebarüz et 
tirmek isterim. 

Elen milletinin büyük 
meziyetleri 

Yunanistanın en yüksek ve en kut

si menfaatlerinin birinci müdafii o • 

İarak, vatanınızı müdafaa için elde 

silah askerlere kumanda ederken gös

tereceğiniz aynı enerji ve aynı cesaret 
le elen milletinin en iyi kuvetlerini 

sulhperver ve yapıcı bir faaliyet et -

rafında topladınız. 

Burada bulunduğum müddet zar -
fında, elen milletinin büyük meziyet
lerini tam olarak takdir edebilmek fır 
satına nail oldum. O eıen milleti ki 
fevkalade vatanperverliği ve mukad -
deratına kuvetli iman ile, hükümdarı
nın hakim idaresi altında ve ekselan · 
sınızın yorulmaz bir faaliyetle riyaset 
ettiğiniz hükümeti sayesinde, Balkan 
larda, sulhperver işbirliği sahasında 
kendisine düsen vazifeyi yapacak ma
nevi ve mad lı kuvetlerden birini teş· 
kil eylemektedir.,. 

Ş Karahisar' da da hasat ba§ladı 

Ş. Karahisar, 20 a.a. - Bu yıl mevsi 
rninde yağan yağmurlar bereket ve fe
yiz getirmiş engin köylerde hasada 
baş1anmıştır. Meyvalarımı7ın vaziye -
ti de memnuniyete şayandır. 

Mısır Hariciye 
Nazırının Ankara 
ziyareti neticeleri 

(Başı ı. inci sayfada) 
!emektedir. 
Diğer taraftan, yeni öğrenildiğine 

göre, Irak kıralının amcası da Alman
yaya hususi bir ziyaret yapmıştır. 

Alman zimamdarlarının arap şefle
rafiyle temasları, alman matbuatının 
yakın doğu hakkındaki kampanyasiy
le münasebettar görülmektedir: 

Nazi gazeteleri Türkiye'nin şimdi- · 
ki hattı hareketini komşu arap mem
leketleri için bir tehlike olarak gös
termekte ve bu memleketlerin cenu -
ba doğru türk emperyalizminin teker
rüründen korkmaları icabedeceğini 
bildirmektedirler. 

İşte bu suretledir ki, Politische dip 
lomatische Correspondenz gazetesi 
Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah 
Yahya paşanın Ankara ziyaretini ten 
kit etmekte ve bu ziyareti İngil.tere
nin çenberleme siyasetiyle aiakadar 
göstermektedir. 

Gazetenin kanaatine göre, Yahya 
paşanın hedefi ingiliz - Mısır ittifa
kının iyi bir tarzda inkişafını bilhas
sa kaydederek Türkiye'yi 1ngiltere i
le kati teahhtitlere girişmeye ve ln
giltere'nin şark ittifakları sistemine 
Türk - Mısır mukaveleleri vasıtasiy
le daha geniş bir esas teminine teş

vik eylemektir. 
Gazete diyor ki: 
"Büyük Britanya, doğudaki vaziye

tini cezri bir surette kuvetlendirmek 
için psikolojik andan istifade etmek
tedir . ., 

Bir tekzip 
Kahire, 20 a.a. - (Stefani) Mısır 

müdafaa nazırı, Mısır'a bir türk as· 
keri heyetinin gönderildiği hakkında 
"Aker saa,, mecmuası tarafından neş
redilen haberi yalanlamaktadır. 

Divrik iyi suya ve elektriğe 

kavuıuyor 

Divrik (Hususi) ' - Mebusumuz ve 
hemşerimiz mühendis Naci Demirağ'· 
ın kasabamızda yaptırmakta olduğu 
su tesisatı çok ilerlemiştir. Döşenecek 
olan 20.000 metrelik borular gelmiştir. 
Hayırsever hemşerimizin yaptırdığı 

tesisat üç aya kadar bitecek, bütün 
memleket iyi su içmeğe başlıyacaktır. 
Kasabamızın diğer mühim ihtiyaçları 
nı karşılıyacak yeni bazı tesisat yap -
mak üzere Nuri Demirağ da mühen -
disleriyle birlikte şehrimize gelmiştir, 
kasabanın elektrik etütlerine başlan -
mıştır. 

Trabzon'da bir sergi 
Trabzon, 20 a.a. - Açılan kız ens -

titüsü sergisi muvaffakiyetle devam 
etmekte ve umumun takdirini kazan· 
maktadır. 

ULUS -7-

Mihver 
sınırını 

geçerken .. 
(Başı 1 inci sayfada) 

milel davasrnda hissiz, katı ve 
donuk bir bitaraflık kahbı için -
de mahpustu? Kemalizm' in ken
di politika istikametlerini çizdi -
ği gündenberi, biz, milletler ara
sında müsavat, milli hüriyetlere 
hürmet, barış ve anlaşma tara
fındayız. Tecavüzün aleyhinde
yiz. Yeni imparatorluklar kurul
mak değil, mevcut imparatorluk
ların, idarelerindeki milletler ü
zerinde tazyiklerini azaltarak, 
onların say ve hüriyet haklarını 
tanımaları fikrindeyiz . Milletler 
Cemiyetine girişimizin sebebi hu 
değil midir? Milletler Cemiyeti -
nin tecavüz hadiseleri hakkında
ki kararlarım kabul ve tatbik e
dişimiz gene hu sebepten değil 
midir? Bir alman gazetesi, eğer 
Ata~ürk yaşasaydı, şartı ile bir 
takım ihtimaller ileri sürmüş. Fa
kat Atatürk' ün henüz Türkiye' -
nin tehlike çevresi içinde bulun
madığı tecavüz hadiseleri karşı -
sında ne yapmış olduğunu bil
mez miyiz? Sa·nksiyonlar hika -
yesinin sonunda, İngiltere vazi -
yet alırken, Atatürk'ün Türkiye 
hesabına vermiş olduğu tarihi 
kararı unutabilir miyiz? 

Bütün bu mülahazalara ne lü
zum var? Akşam üs;tü İtalyan 
hudutlarını terkettikten sonra, 
ilk fransız istasyonundan bir ga
zete alıyoruz. Üçüncü sayfada 
faşist fırkası gazetesinin başma
kale hulasası, mihver'in prensip
lerini bir daha ilan ediyor. Mu
harrir, faşizmin beynelmilel po
litikasının vasıflarını sayarken 
"partageux" tabirini kullanıyor 
ve izah ediyor: "İngiltere'nin bu
nu anlaması lazım. Dünya ni
metlerini aramızda bölüşeceğiz. 
Harp veya sulh, hangi yoldan is
terseniz ! ,, Maksat açık: ya ken -
di malınızdan, yahut başkaları
nın malından bize sizin almış ol
duğunuz kadarını verirsiniz! 

Başkaları kimler? Arnavutluk
la Trakya'mız arasında ancak 
iki Osmanlı vilayeti var: bu suali 
Türkiye sormazsa kim sorar? Ro
manya Türkiye' den bir uçumluk 
mesafe! Y anardağ'm kızıl ateşi 
görülüyor, müthiş homurtusu ge
liyor, kızgın lav seli akmağa baş
lıyor. Pompei ahalisi gibi, tevek
kül içinde beklemek, ve onlar gi
bi olmak, yahut, tehlikeyi bilerek 
vaktinde karar almak, hangisini 
yapmalı? 

'Biz hala bir tarafız. Sulh tara
fıyız. Cephemiz herkese açık: 
fakat Lafonten'in hikayelerini 
de okumamı§ değiliz! 

F. R. ATAY 

Yugoslavya'nın 

yeni Ankara elçisi 
(Ba!jı ı. inci sayfada) 

miştir. 
B. Chumenkovitsch dost ve mütte

fik Yugoslavya'nın çok tanırum.ş dev
let ve siyaset adamlarından biridir. 
Kendisi 1884 te Niş'te doğmuştur. 

Belgrat'ta hukuk tahsil etmiş, sonra 
Paris'te hukuk doktorası yapmıştır. 

1912 de hariciye mesleğine intisap et
miş ve hariciye nezaretinde bir vazife 
almış, sonra Sofya'da yugoslav elçili
ği katipliğine tayin olunmuştur. U
mumi harp senelerinde ricati mütea
kip Korfo'da hariciye nezareti şube 
müdürlüğü yapmış, daha sonra Lon
dra elçiliği müsteşarlığına tayin olun 
muştur. 

B. Chumenkovitsch 1920 de diplo· 
masi mesleğini bırakmış ve mebus se
çildikten sonra siyasi hayata atılmış
tır. 1924 te ticaret nazırı olmuş., 927 
de nafıa nezaretine, 928 de nezaretsiz 
nazır olarak hariciye nezareti vekale· 
tine gelmiştir. 

929 da yeniden eski mesleğine dö
nen B. Chumenkovitsch hükümetinin 
Bern elçiliğine ve milletler cemiyeti 
daimi delegeliğine tayin edilmiştir. 

931 de gene siya.si hayata dönmüş, 
mebus seçilmiş ve sırasiyle adliye, ti
caret ve maarif nezaretlerini deruhte 
etmiştir. 

Birkaç gün evel Yugoslavya'nın 
Ankara elçiliğine tayin edilmiş bulu· 
nan B. İlya Chumenkovitsch'in bu iki 
müttefik devlet arasındaki sıllı dost • 
luk bağlarını bir kat daha takviye et
mek için çalışacağında şüphe yoktur. 

İzmir'de muhakeme ve mahkOm edilen casuslar 1 

lzmir (Hususi) - Trakya'da yakalanan casuslardan üçüncü grupun muhakemesinin de bıtı· 
rildiğini, üçünün cezalandırıldığını ve diğerlerinin beraet ettiklerini bildirmiştim. Beraet edenler, 
salıverilmi§lerdir. Gönderdiğim fotoğraflar, bu son grupun resimlerini göstermektedir. 

Tiençindeki ablukanın altıncı günü 
1 

Romanya' da 

Mübrem sebep olmadıkça Amelenin istirahat 
İngilizler bölgeden 

dışar1 çıkinıyacaklar 

HARİCİYE KOMİTESİ GENE TOPLANACAK 
İngiltere1nin Çin Büyük Elçisi 

Klark ölümle tehdit ediliyor 
(Başı ı ıocı sayfada) 1 vuruyor ve her ittifakı kabul ediyor.,. 

İngiltere bükü.metinin bu hususta 
ittihaz edeceği hareket tarzı hakkın
da japon hüki.imetinin zihninde şüphe 
edilecek hiç bir nokta bırakılmamış · 
tır.,, 

Almanya başka bir yol tutsaydı 

Lö Tan gazetesi, bundan sonra Ja· 
ponya'nın bu hareketiyle İtalya ve 
Almanya'nın tarzıhareketlerinin mu -
vazi bir yol takip ettiklerini kaydedi
yor ve umumi olarak Alrnanya'nın 

hareket hattını tenkit ederek diyor 
ki: 

Amirallık makamının sivil lordu 
Levellyn, Tiençin civarındaki suların 
pek derin olmaması yüzünden oraya 
"Lowestoft" tan daha ağır bir harp 
gemisi yo1lamak imkanı hasıl olmadı
ğını beyan etmiştir. 

"Almanya, Çin'in gizli servetlerini 
sulh içinde kıymetlendirmek için 
dünyanın bizim tarafımızdaki kısmın

B. Hull'ün beyanatı etrafında da sarfettiği enerjinin onda birini ve 

N k 20 Ne k T . servetin onda birini sarfetmiş olsay-evyor , a.a. - vyor - ı • . . 
mes gazetesi, Amerika hariciye nazı-

1 
dı almanlar daha ıyı0 karınlarını do-

n Hull'un Tiençin hakkındaki beya· yuru.rl:U- ve Avrupa da sukut etmek 
natını tasvip ediyor ve diyor ki: tehdıdı altında bulunmazlardı.,, 

"Bu beyanatı memnuniyetle karşı - Tokyo tavrını deği§tİrdi mi? 
larız. Amerika hariciye nazırı çok 
yerinde bir cevap vermiştir. Japonya 
ehemiyetsiz bir hadiseyi bahane ede
rek İngiltere ile Çin arasında aktedi
len muahedelerle İngiltere'nin Çin'de 
elde ettiği bütün haklara karşı mey -
dan okumaktadır. Mühim amerikan 
menfaatlerinin himayesi için Çin'le 
muahede imzalamış bir millet sıfatiy
le japon tecavüzlerinin hedefleri ve 
bu tecavüzlerin melhuz neticeleriyle 
biz amerikalılar doğrudan doğruya a
lakadarız.,, 

lngiliz elçisi ölümle tehdit 
olunmu§! 

Hongkong, 20 a.a. - Alınan bazı 
haberlere göre, İngiltere'nin Çin bü
yük elçisi Sir Clark, son günlerde te
lefonla bazı tehditler almış ve İngil
tere Japonyaya karşı tavrını değiştir
mediği takdirde ölümle tehdit olun· 
muştur. 

İngiliz konsolosanesi bu haberi ne 
teyit ne de tekzip etmiştir. Fakat İn
giliz diplomatını himaye için ciddi 
muhafaza tertibatı alınmıştır. 

iki amerikan fabrikası yağma 
edildi 

Hongkong, 20 a.a. - Şanghay'
dan bildirildiğine göre, Anhuey vila
yetinin şimalinde Pasien'de iki ame
rikan fabrikası japonlar tarafından 
yağma edilmiştir. Bu müesseselerin 
idaresi japon makamları nezdinde 
keyfiyeti şiddetle protesto etmiştir. 

Yeni bir amerikan protestosu 

Tokyo, 20 a.a. - Kulangsu'ya ser· 
bestçe gıda maddeleri gönderilmesi
ne mani olan japonların bu hareketi
ni Amerika maslahatgüzarı japon ha
riciye nezareti nezdinde protesto et
miştir. 

Kabine, bu sabah Avrupa'da vazi · 
yetin inkişafiyle alakadar olmak üze· 
re Tiençin'de hasıl olan vaziyeti tet
kik etmiştir. 

Franstz gazetelerindeki akisler 

Paris, 20 a.a. - Matbuat Tiençin 
hadiseleri hakkında tefsirlerde bu
lunmağa devam etmektedir. 

Lö Tan gazetesi diyor ki: 
"Japonya, İngiliz • Japon ittifakı

nın feshi dolayısiyle intikam almak 
istiyorsa da asıl maksadı, Çin'de hiç 
bir rekabet imkanı bırakmaksızın ha
kim bir vaziyet elde etmektir. Bu 
maksada varmak için her çareye baş-

Diğer cihetten Pöti Parizyen ga · 
zetesi, Ticnçin hadisesinin müzakere 
yolu ile halledilebileceğine ve japon 
taleplerinin diğer devletlerin menfa
atlerini mutazarrır etmiyeceğine da -
ir neşredilen yarı resmi japon tebliği 
hakkında tefsirlerde bulunarak şöyle 
yazıyor: 

"Anlaşıldığına göre İngiltere hü
kümetinin azimkar hareket tarzı Tok-
yo'da bir tesir husule getirmiştir. Bu
nu daha uzlaştırıcı bir tarzıhareketin 
ve ihtilafı vahimleştirmemek arzusu -
nun bir mukaddemesi olarak telakki 
etmek lazımdır. Yakında bu nokta da 
tevazzuh eder.,, 

Tiençin hadi•eleri ve Almanya 

Paris, 20 a.a. - Tiençin meselesini 
bahis mevzuu eden Figaro gazetesi 
diyor ki: 

"Japonya, uzak şarkta elde edeceği 
istifadelere Almanya'yı da şu veya 
bu suretle iştirak ettirmek niyetinde 
gözükmüyor. Bugün Japonya'nın mih 
ver devlerine yaptığı en büyük hizmet 
Amerikalıların doğrudan doğruya ala
kadar bulundukları bir noktada Ame
rikanın nasıl bir vaziyet alacağını tec 
rübeye vurmak oluyor. Nihai olarak 
Amerika'nın hareket hattıdır ki, Tien 
çin meselesinin şümulünü tesbit ede
cektir.,. 

"Epok gazetesi, Tiençin hadiseleri
ni ciddi buluyor ve bu hadiseleri, Al
manya'nın Danzig'dcki hazırlıkları i
le alakadar görüyor ve diyor ki: 

Fransa, lngiltere ile beraber 

"Siyasi ihtiyat ve kiyasetin arkasın 
da esasta katiyen tavizde bulunmamak 
hususundaki çelikten azim ve kararı 

hissettirmek Hizımdır. Eğer İngilte -
re sarsılmadan karşı koyarsa, pasifik
teki dominyonların müzaharetine is • 
tinat edeceği gibi Amerika üzerinde 
de müessir olabilir. Fransa dahi kati
yen İngiltere ile beraber yürüyecek -
tir. Daladiye'nin bu mütaleada olduğu 
dün akşam söyleniyordu.,. 

Ordr gazetesi, Japonya'nın hatta e
konomik ve mali: bir ihtilak karşısın -
da bile 1ngiltere'ye en son dakikada 
boyun eğmeğe ihtimal vermiyor ve 
Japonya'ya karşı alınacak tedbirler 
de ihtiyat tavsiye ediyor. 

Uzak Şark vaziyeti 
vahimleşirse ... 

Popüler gazetesi, Tiençin mesele 

eğlence vakitleri 

sergisi a~ıhyor 
Romanya mesai nezareti tarafından 

tanzim olunan "Amelenin istirahat ve 
eğlence vakitleri.. beynelmilel ser
gisi 20 haziran 1939 tarihinde Bük -
reşte kıral Karo) II parkında açılacak 
tır. 

Bu sergiye, Fransa, İtalya, Alman
ya, Yunanistan ve Bulgaristan iştirak 
etmektedirler. 

Davet olunan memleketler arasında, 
Türkiye, Yugoslavya, Lehistan, Bel -
<jika, İsveç, Portekiz, Norveç ve Fin -
landiya da vardır. Bunlardan bir kıs
mı yalnız birer heyet göndermekle ik
tifa edeceklerdir. Bir kısmı da işçile -
rinin boş zamanlarını tebarüz ettiren 
küçük mikyasta materyeller te§hir e
deceklerdir. Sergi Herestran gölü ke
narında kıral Karol II parkındadır ve 
8 pavyondan ibarettir. İştirak eden her 
memleketin pavyonu vardır. Roman -
ya pavyonunda neşe ile çalışma teşki· 
latının ilk senesinde, sosyal ve kültü • 
rel sahada başlıca romen müessesele • 
rinin istihsal ettikleri iyi neticeler, 
diyagramlar maketler, resimler, fo -
tograflar, mimari tezyinat ve istatis • 
tiklerle tebarüz ettirilecektir. İçti • 
maiyat enstitüsü, milli gençlik teşki -
latı ayrı pavyonlarda kendi başardık
ları işleri teşhir edeceklerdir. 

Bunlardan maada Romanya'nın her 
köşesinden iştirak eden teşekküller 

tarafmdan mühim kültürel tezahürat 
yapılacak müzik ve spor konkurları, 

milli şenlikler ve açık havada temsil -
ler icra olunacaktır. 

Bir çok ecnebi ziyaretçi grupların 
ser{{iye iştirak edecekleri haber veril
mektedir. 

B. GAFENKO 

son Atina seyahatinden 
memnunlukla bahsediyor 

(Başı 1 incı sayfada) 
Tamamiyle sulh emelleri besledi -

ğimizin ve tamamiyle müttehit ve 
mütesanit olduğumuzt\n herkesçe bi
linmesi faydalıdır.,, 

Ziyaretler 

Değerli misafir bir müddet vapur
da istirahat ettikten sonra, saat 16 bu
çukta Fener Patrikanesine giderek 
Rum Patriği Benjameni ziyaret etti. 
Ekselans Gafenko patrikaneden ay
rıldıktan sonra otomobille Edirneka
pı'ya kadar bir gezinti yaptı ve dö -
nüşte Ayasofya müzesini ziyaret ede
rek Profesör Vitamor'dan mozaikler 
hakkında izahat aldı. Amerikalı pro
fesör şimdiye kadar meydana çıkar
dığı eserler hakkında kendisine ma
lfimat verdi. Müteakiben Romanya 
Hariciye Nazırı şehirde bazı gezin
tiler yaptı. Akşam saat 19 da gemiye 
döndü. Daçya vapuru saat 19.30 da 
limanımızdan ayrıldı. 

Bükreş Büyük Elçimiz B. Ham
dullah Suphi Tanrıöver de dün ayni 
vapurla hareket etmiştir. 

sinde İngiltere ve Fransa'nın siyase -
tini tetkik ederek şöyle yazıyor; 

"Uzak şark meselelerine yapışıp ka
larak Hitler ve Musolinin'in oyununa 
kurban gitmektense beklemek daha 
doğru olur. Bu, kolay kolay bir tara -
fa atılamıyacak bir hesaptır. Fakat i
darei maslahat siyasetinin vaziyeti rlü 
zeltecek yerde büsbütün fenalaştırdı
ğından Paris ve Londra emin midir? 
Uzak şarkta vaziyeti vahimleştirmek
le aynı zamanda Avrupadaki vaziyeti 
de vahim leş tirmiş olmı yacak mıyız? 
İşte bütün mesele buradadır.,, 

• 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak Erzakın Adı 

Çam fıstığı 
Kuş üzümü 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Çeviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru İncir 
Bal 

Miktarı 

Kg. 

Muhammen F. 
Tutarı 

Lira Ku. 
Muvakkat teminat 
Lira kuru ş 

İhale 
Tarih ve saat 

------
Ankara Okulları Satın Alma Komiıyonundan : 

Erzakın Adı 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun Böbrek yağı 

Sade yağ 
Kuru soğan 
İnce tuz 
Paıtırma 

Salça 
Kuru fasulya 
Patates 
lhlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya 
Bulgur 
Vanilya 
Kuru sarımsak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 

Miktarı 

291000 
70000 
18500 
. 8700 
13700 
2150 

29200 
36100 
10500 

530 
3430 

13500 
36100 

20 
250 

5400 
7300 
3725 
490 
514 
51 
31 

2080 

Kg. 
Kg. 

•• .. 
•• 
., 

Kg. 
Kg. .. .. .. .. 

•• .. .. 
•• 
" Paket 

Kg. 
.. .. .. .. .. .. 

Konserve sebze (lkg) 
Kuru bamya 

1160 
20 
98 

4150 
350 
880 

1410 

Kutu 
Kg. 

Börülce 
Şeftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Dar çın 
Kahve 
Salep 
Limon tuzu 
Kuru bezelya 

Elma 
Zerdali 
Armut 
Portakal 
Taze üzüm 
Şeftali 

Taze kaysı 
Ayva 
Çilek 
Kiraz 
Vişne 

Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

Hıyar 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Taze yaprak 
Havuç 
İspanak 
Semiz otu 
Tomateı 

Taze soğan 
Maydanoz 
Patlıcan 

Nane 
Dere otu 
Çalı fasulyası 
Ayşe kadın fasulyas 
Dolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
Prasa 
Bal kabağı 
Taze bakla 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Karnabahar 
Yer elması 
Taze bezelya 
Enginar 
Taze sannısak 
Kırmızı turp 

Kok kömürü 
Kırıple kömürü 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Koyun işkerr.besi 
Sığır ,, 
Koyun beyni 
Kovu n kara ciğeri 

~~~' 

Pirinç 
Yumurta 
Zeytın yağı 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynır 

Zeytin tanesi 
!yi u 
Buz 

.. 

17860 
13 
18 
64 
22 
40 

123S 

9700 
1500 
sooo 

4S200 
13500 
1900 
1800 
6800 
2250 
1500 
2060 
4100 

20600 
16600 

.. 
Kutu 
Kg. 

.. 
" .. 
•• .. 
•• 

Kg. 

.. 
•• 

Tane 
Kg. 

•• .. 
.. .. 
" 
.. .. .. 

10800 Tane 
5100 Kg. 
123S 
820 

!:200 
20500 
4900 

18400 
33SO 

19600 
23S50 

4350 
11100 
3480 

16400 
14900 
62SOO 
3525 
5150 

16600 
19300 
6400 
7600 
6300 

7200 
700 

4100 
1620 
500 

4700 
700 

2050 

.. 

., 

.. .. 
.. .. 

Demet 
Kg. 
Demet 

., 
Kg. 

.. .. 
Tane 
Kg. .. .. .. .. 

•• 
Tane 

•• 
Kg. 
Tane 
Kg. .. 
Tane 
Demet 

.. 

3165 Ton 
317 .. 

41900 Kg. 
15SOO .. 

1700 
560 

1900 
4750 

13200 

278SO 
2 6000 

11200 
4200 
0400 

Tane 
.. .. 
H 

" 

Kr . 
Tane 
Kg. 
Kg. 

.. 

15100 Kg. 
S8200 Teneke 

900 Kg. 

Muhammen F. 

10.25 
50 
44 
52 
3S 
60 

98 
7 

6.50 
70 
30 
14 
7 

90 
360 
14 
13 
11 
10 
25 

110 
40 
15 
15 

200 
140 
35 

110 
15 
70 
8 

200 
140 
150 
250 
110 
20 

25 
12 
2S 
5 

20 
30 

30 
12 
4S 
22 
25 
ıs 

8 
7 

5 
ıs 

15 
20 
8 

12 
ıs 

12 
10 

2 
12 
2 
2 
ıs 

16 
12 
4 

20 
15 
8 
s 
8 

14 
5 
6 
5 

16 
1 

12 
16 
2 
2 

l600 
2100 

28 
32 

12.SO 
40 
17.50 
2S 

2.SO 

24 
2 

55 
65 
42 

38 
12.50 
s 

Tutarı 

Lira Ku. 
Muvakkat teminatı 
Lira kuruş 

İhale 
Tarih ve saat ----

29827 so 
3SOOO 
8140 
4S24 
4795 
1290 

S3749 

28616 
2S27 

1582 50 
371 

1029 
1890 
2527 

18 
900 
7S6 
949 
409 75 

49 
128 50 
62 70 
12 40 

312 
174 
40 

137 20 
1452 50 
385 
132 
987 

1428 80 
26 
2S 20 
96 
55 
44 

247 

17853 55 

242S 
180 

1250 
2260 00 
2700 00 

S70 00 
540 00 
816 00 

1012 50 
330 00 
515 00 
1515 00 

1648 00 
1162 00 

16023 50 

540 
76S 
185 25 
164 
416 

2460 
73S 

2208 
335 
392 

2826 
87 

222 
522 

2624 
1788 
2500 
705 
772 50 

1328 
965 
S12 

1064 
315 
432 

35 
656 
113 40 
60 

7S2 
14 
41 

26S34 ıs 

82290 
6657 

88947 

11732 
4960 

16692 

212 so 
224 
332 so 

1187 50 
33C -

2286 so 
15684 
5320 
15160 
2730 
4368 

7098 

2318 
4775 

45 

4820 

2237 7 

4031 18 

2146 20 

1339 2 

1201 76 

1990 15 

15671 3 

1251 90 

171 49 

501 ao 
399 

462 

532 3S 

173 85 

361 50 

23-Vl-1939 

23-Vl-1939 . 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-Vl-1939 

23-VI-1939 

23-Vl-1939 

24-Vl-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 
24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-Vl-1939 

g 

9.30 

10 

10.30 

14 de 

15 

16.3C 

g 

9.30 

10 
10.30 

10.45 

11 

11.15 

11.30 

J 

Reçel 
Buğday 

Tere yağı 
Uskumru balığı 
Kefal 
Torik 
Mercan 
Kılıç 

Palamut 
Kalkan 
Levrek 

•• 
•• 
•• 
" 

•• 

Un (ekstra ekıtra) 
Makarna 
Arpa şehriye 
Tel 
İrmik 

•• 

Kus kus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Hararut 
Tarhana 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Sabun 
Tahan 
Pekmez 
Tahan helvası 

Yassı kadayıf 

Tel kadayıf 
Ekmek kadayıf 

Tavuk 
Hindi 

Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 
Me c kömürU 

Gazyağı 
Makina yağı A. F. 
Makina yağı B. B. 
Benzin 

Sirke 
Turşu karışık 

Salamura yaprak 

375 
345 
37S 

1800 
1320 
21S 

4100 
2200 
1350 
210 

1150 
1025 

1900 
2S60 
1850 
12SO 
450 

1050 
2050 
1950 
200 

17400 
6650 

655 
36S 

1890 
1150 
880 

1010 
130 
400 

25000 
24200 

4fl0 

18380 
1000 
1060 
2300 

1450 
1380 
3860 

28SO 
1800 

.. .. 
•• .. 
•• .. 
•• .. .. 
•• .. 

Kg. 
Kg. 

.. 
Tane 
Kg. ... 

•• 
" 
•• 

Kg. .. 
•• 
•• 
•• .. 
•• 
" .. 

Kg. 
.. .. 

Kg. 
.. .. .. 

Kg. 

" Çift 

Tane 

.. 
181500 Kg. 
186500 

3600 
121.SO 

.. .. -

160 
40 

130 
70 
60 

120 
35 
30 
30 
80 
45 
11 

lSO 
60 
60 
40 
80 
70 
ıs 

50 
140 

16 
27 
27 
30 
23 
27 
30 
30 
65 
30 

17 50 
20 

160 

40 
38 
18 
36 

2S 
30 
30 

60 
150 

2.25 
2.25 
8 
5.50 

70 BU. teneke 297.SO 
25 Bü. •• 1000 
10 Bü . ., 1000 

SSO Bü. ,. 317.SO 

3700 
1360 
1550 

Kg. 

•• .. 
12 
40 
2S 

600 
138 
487 50 

1260 
792 
258 

143S 
660 
40S 
168 
517 50 
112 7S 

6833 75 

2850 
1536 
1110 
500 
360 
735 
307 50 
97S 
280 

5803 50 

2784 
1795 50 

176 85 
109 so 
434 70 
310 50 
264 
303 
84 50 

120 

6382 55 
4375 
4840 

768 ___ ,... 
9983 
7352 
380 
190 Si> 
828 

1398 80 
362 50 
414 

1158 

1934 50 
1710 
f.700 

4410 
4083 75 
4196 2S 

288 
668 25 

9236 25 
208 2S 
250 
100 

2698 75 

32S7 00 
444 
544 
387 50 

1375 50 

512 S3 Z4-VI-1939 ıı.45 

213 75 26-VI-1939 

435 26 26-Vl-1939 sı.30 

478 69 26-Vı-ı9S9 10 

748 73 26-VI-1939 10.30 

S51 .ıo 26-VI-1939 11 

104 91 26-VI-1939 11.30 

149 9 26-VI-1939 U.45 

130 75 26-VI-1939 l4 

.602 72 26-VJ-1!)30 

244 28 26-VI-1939 ıs 

103 16 26-VI-1939 15.30 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesine göre komiıyonumud 
bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuı ve her partinia 
teminat miktarı ile ihale tarih ve ı;aatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan par tiler açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir • 
3 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyeti 

izerinden yapılacak tenziliitlı teklifler kabul edilmiyc cektir. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır. 
5 - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat okulunda topla nacak komisyon huzurunda belli gün ve saatlerde yapı• 

lacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1939 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil maddelerin• 
göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde no
terlikten alınan vekaletname ile komisyona başvurmaları. 

7 - Kapalı zarf ekıiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mek• 
tuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle mühür mumu ile 
kapamak şartiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahlarını yazarak 
belli gün ve saatlerden evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Belli gün ve aut• 
ten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltme saatlerinden daha evvel Ankara mektepler mubau
cilfğine yatırılması lbımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankara'da Mektepler Muhasebeciliğinde komisyon katibine 
başvurabilirler. (214S) 12124 

Göçmen evleri yapt1r1lacak 
Diyarbakır laki.n Müdürlüiünden: 

Cinsi Mevkii Adedi Muhammen 

Tek tip Göç
men evi 

,, ,, 
,, ,, 

Bismil kazası
nın Çoltepe 
köyü 
Özmen köyü 
D. Bakır met• 
kezi Matranl 
köyü 
Karabaş Kö. 

100 

50 

100 
50 

300 

bedeli 

70361 

342S6,S 

58082 
26721 

Güveni 
% 7,50 

S278 

2570 

4357 
200S 

İhale 
şekli 

Kapalı zarf 

,, ,, 

" 
,, " 

İhale 
Tarihi 

7-7-939 

8-7-939 

10-7-939 
11-7-939 

İhale 
günü 

Cuma 

Cumartesi 

Pazartesi 
Salı 

İhale 
aaati 

11 

11 

11 
11 

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

2 - İhale günleri her köy için yukarda gösterildiği üzere ve sırasiyle 7, 8, 10 ve 11 temmuz 939 günleri saat 
on birdedir. 

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

4 - İsteklilere usul en verilmesi lazım gelen keşif ve eksiltme, idari ve fenni şartname, plan ve buna müteal 
lik evrak ve tafsilatı her gün iskan müdürlilğünden alınabilir. 

S - Eksiltmeye i~tirAk edeceklerin kanunda muayyen ve kabule pyan olan% 7,50 güvenlerine ait evrakı ile 
ehliyetnamelerini ihtiva eden teklif mektuplarını gayet açık ve okunaklı bir surette kapalı zarfla milhürUl 
olarak ihale saatinden bir saat önce komisyon baıkanlığına vererek sıra numaralı makbuz almaları lmumu i-
l!n olunur. (2393) 12359 



~-1939 

D. Demiryollart· .. 

Lokomotif metali ve 

kolay alınacak 
~ il, I>. Yolları Satın Alına Ko-

'Yonundan : 

<ooPıt~hatnınen bedeli 296.500 lira olan 
lllcn ~n lo~omotif metali ile muham· 
küı edelı 68.936,25 lira olan 50 ton 
•aa{; kalay 1 ağustos 1939 salı günli 
ayrı S.30 _da kapalı zarf usulü ile ve 
ra'da af'rı ihale edilmek üzere Anka -
tır. ıdare binasında satın alınacak • 

nu işe . k . . 1 . al • Sin 
1 

gırme ıstıyen erın met ı-

lllu 5·610 kalay için 4.696,81 liralık 
ttt~~kkat teminat ile kanunun tayin 
€U ıgı Vesikaları ve tekliflerini aynı 
li•~ saat 14.30 a kadar komisyon reis-
~nc \'ermeleri lazımdır. 

?c artnaıneler (345) kuruşa Ankara 
ttıa~aydarpaşa veznelerinde satıl • 

tadır. (2178) 12321 

Muhtelif aYadanhk ~hnacak 
" l>, I>. Yollan Satın Alma Komia
"0111lnda.n : 

-t ~Uhanınıen bedeli 24.954 lira olan 
l c Yclere ait muhtelif avadanlıklar 
p 8· 1939 salı günti saat 15 de ka
il aıt tarf usulü ile Ankarada idare bi-
aatııd a . a •atın alınacaktır. 

li u l§e girmek istiyenlerin (1871,55) 
tara.lık nı~~akkat teminat ile k~un~~ 
- >'ın ettıgı vesikaları ve teklıflennı 
i:ı~~-gi.in saat 14 e kadar komisyon re-

gıne vermeleri lazımdır. 
r §artnarneler parasız olarak Anka
~~a nıaızeme dairesinden, Haydarpa
t da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ıtılacaktır. (2323) 12323 

Ev inşaatı 
lb' b. I>. Yollan Satın Alına Ko-

1'Y0nundan : 
bı Sivaıta Lojman olarak yaptırılacak 
"

0k \'e müteferrik evlerin inşaatı ka-
t'ilh .. f . h ' d' f' t .. r· .. ar usulü ıle ve va ı ı ıya uze-
llldcn eksiltmeye konmuştur. 

~O 1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
O,ooo liradır. 

. MqOy_e 'tekôleti ·,, 

Raf tamiri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan iş: munta -
zam borçlar umum müdürlük binası -
nın raf tamiratı. 

2 - Keşif bedeli : 920 lira 81 kuruı
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı görmek ve izahat almak 
için maliye vekaleti milli emlak mü • 
dürlüğüne müracaat edebilir. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 15 de maliye vekfileti 
milli emlak müdürlüğünde yapılacak
tır. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenle -
rin 69 lira 10 kuruş tutan teminat ak
casını yatırmış olmaları ve nafıa mü
dürlüğünden ehliyet vesikası göster -
meleri lazımdır. (2398) 12394 

Muhtelif tômir işleri 
MaJiye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan iş: başveka
let karşısında bulunan havuz ile ve -
kalet binasının hala borularının ve zat 
işleri müdürlüğünün raflarının tami
ri. 

2 - Keşif bedeli: 995 lira 15 kuruş
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı görmek ve izahat almak 
için maliye vekaleti milli emlak mü
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 10 temmuz pazartesi 
günü saat 15 de maliye vekaleti milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin 
74 lira 62 kuruş tutar muvakkat temi
nat akçesinin yatırmış olmaları ve An
kara nafıa müdürlüğünden ehliyet va· 
rakası göstermeleri lazımdır. (2400) 

12396 

Beton tamiri 
la~ - istekliler bu işe ait şartname ve 
~ ır C\>rakı devlet demiryollarının An
}> ~ta, Sirkeci vezneleriyle Sivas istas
ı. 0n. "V".cznesinden (10) lira bedeli mu -
ilah ı Maliye Vekaletinden : 1 tnden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 7. 939 cuma günü 1 - Pazarlığa konulan iş: Vekalet 
~t 16 da D. D. yolları yol dairesin - bahçesimn çökmüş olan betonlarının 
) e toplanacak merkez I. inci komis - tamiri. 

0l'lca yapılacaktır. 2 - Ke~if bedeli: 997 lira 50 kuruş· 
t ~:--Eksiltmeye girebilmek için is • tur. 
tc~lıleı:in teklif mektupları ile birlik- 3 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
tıe a~ğıda yazılı teminat ve vesaiki ay sair evrakı görmek ve izahat almak i -

1.:~n saat 15 e kadar komisyon reis - çin maliye vekaleti milli emlak mti • 
•gıne tevdi etmiş olmaları lazımdır. dürlüğüne müracaat edebilirler. 
a) 2490 sayıl kanun ahkamına uy - 4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya-

~Un 11250 liralık muvakkat teminat. pılacaktır. 
l b) Bu kanunun tayin ettiği veıika - 5 - Eksiltme 10 temmuz pazartesi 
ar, günü saat 15 de maliye vekaleti millt 
b t) Münakalat vekaletinden alınmış emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

ıı. işe mahsus ehliyet vesikası. 6 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 
(İsteklilerin ihale gününden en az 74 lira 81 kuruş teminat yatırmaları 

~kiz gün evel bir istida ile Mün~ka - ve Ankara nafıa müdürlüğünden ehli-
t Yek&letine müracaat etmelerı ve yet varakası göstermeleri şarttır. 

t~liYet vesikasının verilmesine esas (2399) 12395 
~ a~ak belgeleri istidalarına raptetme- --------------
erı lazımdır.) (2354) 12389 

Muhtelif alôt ve 
edavat alınacal< 

Okıtllar· 

D. D. Yollan Sa~m Alma Ko-
Battaniye alınacak 

~i'Yonundan : Ankara Bölge Sanat Okulu Di-
tll ~tıhaınnıen bedeli 39130 lira olan rektörlüğünden : 
t ll~telif alat ve edevat 7.8.1939 pazar- Okulumuz için şartnamesi mucibin
•esı günü saat 15.30 da kapalı zarf u · ce 116 adet battaniye 812 lira tahmint 
t~liyJe Ankarada idare binasında sa - fiyatla açık eksiltmeye konulmuştur. 

n alınacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek üzere 

1. llu işe girmek isteyenlerin (2934,75) her gün okul direktörlüğüne ve eksilt
~r~lık m~:'.akka~ teminatiyle k~nun~~ ~ey.e_ ~ireceklerin de kanunun icabet
' >'ın ettıgı vesıkaları ve teklıflerını tırdıgı vesaikle ve yüzde yedi buçuk 
/tı.ı gün saat 14.30 a kadar komisyon teminat akçeleriyle birlikte 7. 7. 939 
~lSliğine vermeleri lazımdır. cuma günü saat 15 te okullar sağış -
li Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve manlığı binasında toplanacak olan a -
d aydarpaşa veznelerinde satılmakta - hm satım komisyonunda hazır bulun-
~ (2397) 12422 malan. (2463) 12433 

Balast münakasası 
D. D. Yolları 4 l§letme Müdürlüğünden : 

lt· 939 Mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bedeli ile miktar ve mev-
ıleri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan "39600" metre mikap balast ihzar 

"c teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29-6-939 
Pcrşcınbe günü saat 15 te Kayseridc Dördüncü işletme, arttırma komisyo
l'lı.ınca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmeye manii kanuni bir hali bulunma . 
dıgına dair beyannamelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme günü mu· 
~!Yen olan saatten hir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri 
aıırndır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe ait şartname ve 

tnukavelename proeleri Kayseride 4 üncü işletme müdürlüğünden Ankara. 
da Yol reisliğinden, Sıvas Samsun istasyon şefliklerinden parasız olarak 
dağıhlmaktadır. 
Otak K ın. 

(4217-23 / 

Keşif bedeli 
K 

120 
140 

120 
120 
120 
120 
120 
160 

12317 

Muhammen bedeli 
L 

18000 
5600 

720 
2400 
2400 
4800 
9600 
6400 

49920 

Balast miktarı 
M3 

15000 
4000 
600 

2000 
2000 
4000 
8000 
4000 

39600 

- - - ·--~ · - ---- ----
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Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
lstanbul Sıhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan 

Cinsi 

Ekmek 
Fırancala 

Karaman eti 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Kesilmiş odun 
Kesilnıemiı odun 
Mangal kömürü 

Sade yağı 
Tereyağı 

Vejetalin 

Miktarı 

Azı Çoğu 

800000 
30000 

97500 
61000 
23800 
53000 

970000 kilo 
45200 

119000 
89000 
32400 
64000 

Tahmini 
Fiyatı 

L. Ku. Sa. 

9 50 
14 50 

50 
53 
38 50 
38 

2965 3460 Ton 1850 
1960 2625 Ton 1550 

265 355 Çeki 320 
3700 4850 Çeki 270 

48500 59000 Kilo 4 

29900 39900 Kilo 98 
5550 7700 Kilo 115 
5000 8000 Kilo 58 

----------------------------------~ 
Pırasa 21000 26100 Kilo 5 
Lahna 11500 15000 ., 6 
Bakla 8900 12300 ,, 7 
1spanak 31500 42200 ,, 7 
Barbunya 7800 10000 ,, 13 50 
Ayşe kadın 36200 45800 .. 13 
Çalı fasulya 3700 5000 ,, 11 
Bamya 2350 4000 ., 20 
Sırık domatesi 2800 3950 ,, 8 
Yer tomatesi 19800 27000 ,, 7 50 
Sakız kabağı 20800 28000 ., 8 
Patlıcan 64500 81700 ,, 15 
Semizotu 3500 5300 ,, 4 
Enginar 5000 13000 Adet 1 

Süt 153000 192000 Kilo 11 
Kase yoğurdu 11500 17000 Adet 5 
Kilo yoğurdu 13800 18500 Kilo 17 

--------------------------------------------~· 
Çekirdekli kuru kaysı 2450 3450 Kilo 55 
Kuru fasulya 12800 15700 ,, 18 
Kuru fasulya "Akliye has." 25000 30000 ,, 15 
Nohut 25250 31900 ., 16 
Pirinç 54200 69500 27 
Pirinç "Akliye hastanesinin'' 45000 55000 ,, 23 
Yeşil Mercimek 1800 2500 ,, 14 
Kırmızı mercimek 16000 21350 ,, 12 
Kuru üzüm 11350 14800 ., 20 
Barbunya 16900 23000 ., 11 
Kuru sovan 36500 50000 ,, 9 
Patates birinci mal 48000 61000 ,, 8 
Patates Akliye için 40000 55000 ,, 7 
Bulgur 45000 55000 ., 12 50 

Zeytinyağı 18500 25200 ,, 55 
Zeytin 5000 7200 ,, 27 
Zeyt in "Akliye için" 5000 7500 ,, 22 
Sabun 25100 32800 ,. 35 
Yeşil sabun 11350 17600 •• 21 

?ııiutbah yuınurtası 355000 440000 1 50 
Günlük yumurta 190000 285000 4 

Beyaz peynir 9750 13100 45 
Kaşar peyniri 3600 4900 70 

Makarna İrmikli 5500 7500 25 
Makarna unlu 25000 30000 20 
Şehriye İrmikli 1200 1650 25 
Şehriye unlu 15000 20000 20 
Pirinç unu 3450 4350 25 
Un 22900 29600 16 
Kuskus irmikli 700 950 25 

To.z şeker 69900 88000 27 
Kesme şeker 5000 8000 30 

Benzin 20000 25500 Litre 18 
Gaz 5500 8000 Kilo 16 

Arpa 28500 36500 Kilo 6 
Saman 7000 9500 ., 3 
Kuru ot 2500 4000 ., 4 
Kepek 10000 13500 ,, 5 

M. Teminat Şartname bedeli 
Lira kuruş kuruş Şekli 

7402 81 

10759 81 

785Z 32 

1244 33 

2932 65 
664 14 
348 

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 28 

1350 

699 39 

1376 14 

1962 

440 25 

248 25 

494 

717 

523 

196 

.. .. 

163 

126 

372 

162 

131 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

Açık 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

Açık 

Eksiltmenin tarihi 

23-6-939 Cuma saat 1,4,30 

23-6-939 Cuma saat 15 

28-6-939 Çar§amba saat 14,30 

28-6-939 Çarşamba saat 15 

30-6-939 Cuma 
30-6-939 Cuma 
30-6-939 Cuma 

saat 14,30 
saat 14,45 
saat 15 

5-7-939 Çarşamba saat 14,30 

7-7-939 Cuma saat 14,30 

7·7-939 Cuma saat 15 

12-7-939 Çarşamba saat 14,30 

12-7-939 Çarşamba saat 1.S 

14-7-939 Cuma saat 14,30 

14-7-939 Cuma saat 15 

19-7-939 Çar~amba saat 15 

19-7-939 Çarşamba saat 14,30 

------------------ ------~-----------~~----~----------~------~------t y i su 3000 4500 Damacana 65 219 38 Açık 19-7-939 Çarşamba saat 14.45 

Sıhht Müesseselerin 1939 malt yılı ihtiyaçları o1baptaki şartname ve numuneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdiirlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli; gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için iahle saatinden bir saat evvel istekliler 1:eklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını No: 1ı makbuz mu

kabilinde komisyona vermeleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak komisyondan alınabilir. ve nümuneler 

her zaman görülebilir. 
5 - İstekliler umum müesaeselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin bir şartname dahilinde bulunan bütün ihtiyacı için teklifte bulu

nabilirler. 
6 - İıteklilcr 1939 yılına ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarını 

kapalı zarfların içerisine koymaları lazımdır. (2147) 12132 

Tıbbi ecza alınacak 
O. D. Yollan Satın Alma. Komisyonundan 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayrı ayn goste
rilmiş olan 1 liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 31-7-939 pazarteıi 

günü saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasıt olarak Ankara Malzeme dairesinden, Haydarpaşa-

da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2274) 12302 

1 No 1ı liste muhteviyatı 

2 .. " " 
3 
4 
5 
6 
7, 

" .. .. .. .. 

.. " 
" 

,, 
.. " .. 
• 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira 

24155 
20047 

9130 
14297 

4448 
2114 
3937 

Lira 

1811,63 
1503,53 
684,75 

1072,28 
333,60 
158,55 
295,28 

Yün ve yapağı satışı 
Karacabey Merinos Y etİ§tİrme Çiftliği Müdürlüğünden : 

Cinsi Kilo 
Kilo muhammen fiyatı 

Kuruş 

Safkan Merinos yapağı 17.396 120 
Yarımkan ,. ,, 9.111 110 
Kıvırcık koyun ., 4.068 65 
Bacak, karınaltı kirli yapağı 1.355 30 
Merinos kuzu ve koç yünü 3.052 100 

Çiftlik koyun ve kuzularından istihsal edilen yukarda cinsi, miktarı ve 
muhammen fiatları yazılı yün ve yapağılar kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konmuştur. 

lhale 27 Haziran 939 tarihine müsadif sah günü saat on beşte çiftlik 
merkezinde müdüriyet odasında toplanacak çiftlik komisyonunca yapıla
caktır. Muvakkat teminat miktarı "2775" liradır. 

İsti yenler şartnamesini; tatil günlerinden maada her gün çiftlik muha
sebesinde ve Bursa Merinos müfettişliğinde; yün ve yapağıları da çiftlik 
anbarında görebilirler . 

İsteklilerin ihale gününde 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale 
saatinden bir saat evvel teminatlarını ve teklif mektuplarını komisyona 
tevdi etmeleri (4064-2259) 12239 
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Levazım Amirliği 

250.000 kilo un ahnacak 

lif mektuplarını Karakösede satın al
ma komisyonuna vermeleri. 
Şartname ve evsafı kolordunun tek· 

mil garnizonunda mevcut ve aynidir 
her yerde ve her gün görülebilir. 

(2281) 12232 

ULUS 

3 - Hastane binasının keşif bedeli 
70931 lira 52 kuruş olup muvakkat te
minatı 4796 lira 60 kuruştur. 

4 - Hastane binasına ait hususi ve 
fenni şartnameler ile projeler Ankara 
M. M. Vekaleti emakin inşaat şubesin 
de görülebilir. Ve bir de İstanbul, İz-

30.000 kilo bakla ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 12. 6. 939 günü kapalı zarfla ek

siltmesi yapılacak olan 30.000 kilo bak 
laya talip çıkmadığından müteahhidi 
nam ve hesabına mübayaa edilmek ü
re bir ay müddetle pazarlığa konmuş -
tur. 

2 - Pazarlığı 7. 7. 939 cuma günü 
saat 10 da dır. 

2 - Muhammen bedeli 3000 lira o -
lup ilk teminatı 225 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan: s d "" 1 k mir levazım amirlikleri satın alma ko-

a e yagı a ın.a~~ misyonunda görülür. Mezkur şa~t -
3 - Pazarlığa gireceklerin belli 

gün ve saatte Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 1 - Milas garnizonu ihtiyacı için 

250.000 kilo un kapalı zarfla eksilt -
meye konmuştur. 

Ankara Levazım Amırlıgı Satm nameler ve projeler Çanakkale Must. 
Alma Komisyo?undan : . . . . Mev. inşaat komisyonunda 350 kuruş (2453) 12426 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 
muvakkat teminatı 2438 liradır. 

Samsun garnızonları bırlıklerının mukabilinde alınabilir. 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşambe 
günü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Muğlada tuğay satın
.alma komisyonuna vermeleri. 

senelik ihtiyacı olan 40.000 kilo sade- 5 _ Miinak:ısaya girebileceklerin 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ihale kanununun 2, 3 maddlerinde ya
tur. Parası 37600 ilk teminatı 2820 li- zıh vesaik ve üçüncü maddede yazılı 
radır. muvakkat teminat akçelcriylc birlikte 

İhalesi 4. 7. 939 salı günü saat 10 da ihale saatinden bir saat evci satınalma 
tümen binasındaki komisyonda yapı - komisyonuna vermeleri lbımdır. 
lacaktır. Şartnameyi almak ve görmek 6 _Postada vaki gecikmeler ko -
isteyenlerin her gün iştirak edecckle - misyonca kabul edilmez. 

rqafia Vekaleti 

Yapı işleri tesisatı 
Nafıa Vekaletinden : 

rin vesika ve tcminatlariyle birlikte i- (2373) 12337 
hale gün ve saatinde müracaatları ve 
zarflarını bir saat evci komisyon re -
isliğine vermeleri. (2371) 12335 

ı. - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada yaptırılmakta olan Atatürk lise
si tesisatıdır. 

(2247) 12213 

250.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan: 
ı - Muğla garnizonu ihtiyacı için 

250.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Balıkesir birliklerinin ihtiyaç

ları olan 33 ton sade yağı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 34650 li-

Et at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

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. 

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. 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 
muvakkat teminatı 2438 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

radır. 2 - Muhammen tutarı sığır etinin 
3 - Muvakkat teminatı 2598 lira 75 44280, keçi etinin 37720 liradır. İlk tc-

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tcferri evrak 710 kuruş bedel mukabi
linde yapı ve imar işleri reisliğinden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Muğla tuğay satın -
alma komisyonuna vermeleri. 

kuruştur. .. .. minatı keçi etinin 2829, sığır etinin 
4 - İhale 4. 7. 939 salı gunu saat 11 3321 liradır. Şartnamesi bedeli muka

de Balıkesir kor satın alma komisyo - bilinde verilebilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 8348 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin -
den bu işe girebileceklerine dair alın
mıı ehliyet vesikası ibraz edecekler -
dir. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün evet 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 raptctmeleri lazımdır. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -
ceklerdir. 

nu binasında yapılacaktır. 3 _ İsteklilerin ilk teminat makbuz 

Şartnameler komisyondadır. (2248) 
12214 

5 - Evsaf ve şartlar her gün ko - veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu -
misyonda - İstanbul, Ankara M.M.V. nun 2, 3. cü maddelerinde yazılı vesi -
Lv. amirliği satın alma komisyonların kalarında ihale gün ve saatinden bir 
da görülebilir. saat evel teklif mektuplarını Fındık -

6 - Taliplerin belli belgeler ve mu lıda komutanlık satıntlma komisyo -
vakkat teminatlarını havi teklif mek - nuna vermeleri. (2374) 

Odun alınacak tuplarını ihale saatinden en geç bir 12338 

~nkara Levazım Amirliği Satm 
~ima Komisyonundan : 

1 - Kağızman garnizonunun tem • 
muz başından haziran 940 sonuna ka • 
dar ihtiyacı olan 700.000 kilo odunu K. 
zarfla eksiltmeye k .:rıuştur. 

saat eveline kadar komisyona makbuz 
mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan 
olunur. - Postada vaki gecikmeler 
muteber değildir. (2372) 12336 

Hastane binası yaphnlacak 
2 - Tahmin beddi 15750 lira olup Ankara Levazım Amirliği Satm 

muvakkat teminatı 1 1 liradır. Alma Komisyonundan : 
3 - Eksiltmesi 2 . 6. 939 salı günü 1 - Çanakkale müstahkem mevki • 

aa.at 11 dedir. inde inıa ettirilecek bir hastane bina-
4 - Eksiltmeye g r ceklerin eksilt- 11 kapalı zarfla eksiltmeye konmuı -

me gilnü 2490 aayılı nunun 2, 3 ncü tur. 
maddelerinde istenılen belgeleriyle 2 - İhalesi 7. 7. 939 cuma günü saat 
birlikte ihale gün ve atinden en geç 11 de Çanakkale Müst. Mv. satın al -
bir aaat eveline kadar teminat ve tek- ma komisyonunda yapılacaktır. 

Sığır eti ahnacak 
'.Ankara Levaznn Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Müstahkem vki Kilidübahir ve Ezine garnizonları ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltır eye konan sıfu etleri satın alınacaktır. 
2 - Sığır etlerin n ihaleleri: miktarları, muhammen ve muvakkat temi

natları aşağıda hizal r nda yazılıdır. 
3 - İsteklilerin i aleden bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 2: 3 mad -

delerindeki vesaikle, 9 9 senesi ticaret vesikaları ve gene aşağıda yazılı 

muvakkat teminat ak c eriyle birlikte komisyona müracaatları. 
Muhammen bedel ve tutarı M. teminatı İhalesi 

Kıtası Cinsi K lo Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. 

- --- ------ -----
Kilidülbahir Sığır eti ,000 30 00 24000 00 
Ezine Sığır eti 64,500 30 00 19350 00 

1800 00 6.7.39 S. 11 de 
1451 25 7.7.39 s. 16 

(2454) 12427 

Ekmek ve \J 

sıgır eti ah nacak 
'.Ankara Levazım irliği Satm Alma Komisyonundan : 

A - Kütahya tayyare birlikleri için mayıs 940 sonuna kadar aşağıda tah
mini miktar ve tutarı, n yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmeye konulmuştur. 

B - Eksiltme 29 H ran 939 perşembe günü Kütahyada merkez komu -
tanlığındaki komisyoı muzda yapılacaktır. 

C - Eksiltme kapa ı arf usuliyle yapılacaktır. 
D - Ekmeğin muvak at teminatı 1282 lira 50 kuruş sığır etinin 937 lira 

50 kuruştur. 

E - Şartnameleri g rmek istiyenler her gün komisyona müracaat edebi
lirler. 

F - Eksiltmeye işt r ık edecek olanlar kanunun icap c-ttirdiği vesaik 
mevcut olmak şartiylc eklif mektuplarını 29 Haziran 939 perşembe günü 
Ekmek için saat 10 et in saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyon 
Başkanlığına verecek erdir. (2275) 

Miktarı Muhammen bedeli Eksiltme 
Cinsi Kilo Lira kuruş gün saat 

Birinci nevi undan e ek 180.000 17100 00 29-6-939 11 
Sığır eti 50.000 12500 00 29-6-939 ıs 

12231 perşembe günü 

4 kalem yiyecek ve saire ahnacak 
Ankara Levazım nirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muvakkat Eksiltmenin 
Cinsi M ktarı Bedeli teminatı tarih gün saati 

Sığır veya keçi eti 22.500 1687 50 23-6-1939 cuma 9 
Koyun eti 6.240 468 23-6-939 cuma 10.30 
Kuru ot 19.280 1446 24-6-939 C. ertesi 9 
Odun 680 000 10.200 765 .. .. .. ,, 10,30 

1 _ Adana'daki as e i birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktar· 

lariyle bedelleri ve mu kkat teminatları yazılı 4 kalem mcvad kapalı zarf. 

la eksiltmeye konulmu ;.ır. 
2 _ İşbu mevaddın h zalarında göaterilen gün ve saatler~e zarflar açı-

lacağından kanuni şek 0lde yazılmııt teklif mektupl~rının tayın olu~an sa -
atten bir saat evvel Adar.a'da tümen satınalma komısyonu başkanlıgına ve-

rilmiş bulunacaktır. 
3 - Şartname-teri İstanbul. Ankara Levazım amirlikleri ve 

men satınalma komisyonlarında her gün görülebilir. (2152) 

Adana tü · 
12131 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerin ihtiyacı için 220000 kilo sı
ğır veya keçi etlerinden hangisinin fi
yatı müsait olursa o cins et şerait ve 
evsafı dahilinde satın alınacaktır. Ka
palı zarfla ihalesi 3 temmuz 939 pazar 
tcsi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarları sığır eti • 
nin 72600 ve keçi etinin 68200 lira • 
dır. Teminatları sığır etinin 4880, ke
çi etinin 4660 liradır. Şartnamesi bede 
1i mukabilinde verilebilir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat mak -
buz veya mektuplariyle 2490 sayılı ka 
nunun 2, 3. cü maddelerindeki yazılı 

vesikalariyle ihale günü saatinden bir 
saat evetine kadar teklif mektupları -
nı Fındıklı'da komutanlık satın alma 

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 

Maarif Vekaleti 

Muallim muavini 
isteyenlere 

olmak 

Maarif Vekaletinden : 

1 - Orta oku11arda türkçe, tarih • 
coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, komisyonuna vermeleri. 

(2375) 12339 almanca ve İngilizce muallim muavini 

Sığır eti ahnacak . 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizonunun ihtiya

cı olan 120.000 kilo sığır eti K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 22500 lira olup 
muvakat teminatı 1687 lira SO kuruş 

tur. 
3 - Eksiltmesi 7. 7. 1939 cuma günü 

saat 15 dedir. 

olmak istiyenler için bu sene imtihan 
açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 
İstanbul ünivers!tesinde başlıyacak -
tır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk vatandaşı olmaları, 

B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 
fazla olmaması, 

C) Hüsnühal erbabından oldukları, 
1.~r hangi bir surette mahkumiyetleri 
olmadığı hakkında bulundukları vila -
yet veya kaza idare heyetinden alınmış 
biı- mazbata ibraz etmeleri (halen me
mur ve muallim olanlar bu kayıttan 

müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mual -
limlik etmeye mani vücut arızaların
dan salim olduklarını ispat eder tas -
dikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzurum askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil 
garnizonlarında mevcut ve aynıdır. E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı 

öğretmen okulu mezunu veya bunların 
12340 muadili tahsil görmüş olmaları. 

Her gün her yerde görülebilir. 
(2382) 

Muallim mektebiııden mezun ol ı · Et ah nacak ıarın en az iki ders senesi muallimlik 
. ·-· etmiş bulunmaları lazımdır. 

Ankara Levazrm Amırlıgı Satm 4 _ Namzetler imtihanda muvaffak 
Alma Komisyonundan : oldukları takdirde kanuni şartlar da -

1 - İzmir müstah.ke~ ~ev~i Sefer- bilinde her hangi bir orta tedrisat mu
hisar mıntakasındakı bırlıklerın 81.000 ::llim muavinliğine tayin edilecekler -
kilo kesilmiş sığır eti veyahut burul - dir. 
muıt keçi eti ihtiyacı kapalı zarf usu- 5 - Yukarıdaki şartları haiz olan 
liyle eksiltmeye konmuştur. namzetler bir istida ile vekalete müra-

2 - İhalesi 7 Tem. 939 cuma günü caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi
saat 16 da kışlada İzmir levazım amir- kalar bağlanacaktır. 
liği satın alma komisyonunda yapı • A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas-
lacaktır. dikli sureti. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18630 li - B) Tahsil deret.elerine ait şahadet -
radır. name veya vesikalarının asıl ve yahut 

4 - Teminatı muvakkata akçesi suretleri. 
1397 lira 25 kuruştur. C) Hüsnühal mazbatası. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon - Ç) Bulundukları yerlerin maarif i -
da görülebilir. daresinden nümunesine göre alınmış 

6 - İsteklilerin ticaret odasında t<.ısdikli sıhhat raporu. 
kayıtlı olduklarına dair vesika göster- E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
mek mecburiyetindedirler. fotoğraflı fiş 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler F) Altı adet 4x6,5 büyüklüğünde 
2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü madde- kartonsuz fotoğrafları. 
terinde ve §&rtnamesinde yazılı vesi • Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari
kalariyle teminat ve teklif mektupla- hine kadar vekalete gönderilmiş olma
rını ihale saatinden en az bir saat e- sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 
vel komisyona vermiıt bulunacaklar - müracaat etmiş olanlar imtihana alın -
dır. (2452) 12425 mıyacaktır. (2200) 12172 

Askeri Fabrikalar 

4 kalem f erro malzemesi 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 
45 ton ferro silisyum 
2 ton fcrro Wolfram. 

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

Tahmin edilen 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 ve;ilir. 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
sikasiylc mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2315) 12284 

4 kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9.000) lira o
lan 4 kalem ve ceman 20 takım hadde 
silindiri Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 6-7-1939 tarihinde perşembe gü 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (675) lira ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez 
kur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (2379) 12349 

4 kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri hakkında 

Askeri Fabrikalaı- Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

10-7-1939 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 24, 26, 28 
ve 30 mayıs 1939 tarihlerinde ilan e
dilen dört kalem ve ceman 20 takım 
hadde &ilindirlerinin muhammen bede 
li arttırılarak 6-7-939 perşembe günü 
saat 16 da pazarlıkla ihale edilmek ü
zere yeniden ilana verildiğinden mez
kur günlerde çıkan ilanlar hükümsüz-
dür. (2380) 12350 

2 ton grafit 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o
lan 2 Ton Grafit Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın al
ma komisyonunca 6-7-939 perşembe 

günü saat 15,30 da pazarlıkla ihal~ e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (75) lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
.ııa ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika · 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo · 
na müracaatları. (2381) 12351 

149 kalem ateıe mukaYil' 

muhtelif tuğla ve hartllfl 

ah nacak ~; 
Askeri Fabrikalar Uınuıı> 1' 

düralüğü Merkez Satın Alın• 
misyonundan: "0) r 

Tahmin edilen bedeli (151.lı ~· 
• ı11ııı• 

olan 14Y kalem ateşe mukavırn ·1<a 
lif tuğla ve harçlar Askeri Fabrı a!JI 
umum müdürlüğü merkez satın . 

rtesı 
komisyonunca 10. 7. 1939 paza ·ıec' 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edı ııı• 
tir. Şartname (7) lira (56) ~~ruf ıı~ 
kabilinde komisyondan verılır. :S) 
!erin muvakkat teminat olan (88 ı: 
ra (50) kuruş ve 2490 sayılı. ka~oıı? 
2 ve 3. maddelerindeki vesaıklc r~ 
yoncu olmadıklarına ve bu işl.e a~cJ 
dar tüccardan olduklarına daır 
ret odası vesikasiyle mezkur gün 
ı.aatte komisyona müracaatları. 

(2362) 12390 

50 ton Gliserin ahnacak r.t; 
Askeri Fabrikalar UınıJJ11 J'O' 

düralüğü Merkez Satm AIP 
misyonundan: Jı!'I 

Tahmin edilen bedeli (32.SOOJ 1'' 
olan 50 ton Gliserin Askeri Fabrı~? 
umum müdürlüğü merkez satın ~ (ı 
komisyonunda 26. 6. 1939 pazar~esı ,~ 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edıJeC ~· 
tir. Şartname (1) lira (63) kuruş ~j 
kabilinde komisyondan verilir. 'f~3' 
lcrin muvakkat teminat olan (Z ~ 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ·~ 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesB'.~ 
komisyonucu olmadıklarına ve bıt ~ı 
alakadar ticcardan olduklarına JcV 
Tilaret odası vesikalariyle rne.ı:1,~ gün ve saatte komisyona müracaat 

3 (2390) ız39 

5 fon il No. h sanlralit ahna<~ 
Askeri Fabrikalar UınUJ!I ~: 

dürlüğü Merkez Satm Alına 
misyonundan : fi 

Tahmin edilen bedeli (9250) tir:,~ 
lan 5 ton 11 No. 1ı Santralit p..s tt'' 
Fabrikalar umum müdürlüğü ınc~939 
satın alma komisyonunca 12. 7. 1J j• 
çarşamba günü saat 15 te pazarlık 
hale edilecektir. • ıı· 
Şartname parasız ol ara korrıis~. 

dan verilir. Taliplerin muvakkat ,-e 
minat olan (693) lira (75) kuruşııdd" 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 aıa • 
terindeki vesaikle komisyoncu .~1~, 
dıklarına ve bu işle alakadar tucc'"" 
dan olduklarına dair Ticaret odaS'~ır ı 
•ikaaiyle ıneakôr gün ve 11aattc JccıP'" 
yona müracaatları . (2455) 1245S 

19 ton petrol alınacak ~ 
Askeri Fabrikalar Umuııı ~~ 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : . U' 

Tahmin edilen bedeli (4750) ı!ra1,, 
lan 19 ton petrol Askeri Fabrıl<• rr> 
umum müdürlüğü merkez satın al il' 
komisyonunca 28. 6. 939 çarşamba'~· 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edil~,e~ 
tir. Şartname parasız olarak koınısY •• 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te., 
minat olan (356) lira (25) kuruş ', 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele, 
rindeki vesaikle komisyoncu olrıı', 
dıklarına ve bu işle alakadar tücca~ 
dan olduklarına dair Ticaret odası \. 
sikasiyle mezkur gün ve saatte kot1l~ 
yona müracaatları. (2461) ~ 

Orman koruma 

Ekmek alınacak 
Kmkkalede yaphnlacak inıaal orman Koruma Genel Koınut•ıı' 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- lık Satın Alma Komisyonundan: • 
düralüğü Merkez Satın Alma Ko- 1 - Orman koruma genel koınut~~o 
misyonundan: lık kıtaları ihtiyacı için 250000 kt. 
Keşif bedeli (21557) lira olan yuka - ekmek kapalı zarf usuliyle ihalesi!~ 

rıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar haziran 939 salı günü saat (lh de •• 
umum müdürlüğü merkez satın alma kara'da Yenişehir'de komutanlık bld• 
komisyonunca 6. 7. 1939 perşembe gü- nasındaki satın alma komisyonufl 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile- yapılacaktır. ·fi 
cektir. Şartname (1) lira (8) kuruş 2 - Muhammen bedeli {23850) Jı , 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta- muvakkat teminatı (1788) lira 75 ıcu 
tiplerin muvakkat teminat olan (1616) ruştur. 
lira (78) kuruşu havi teklif mektup - 3 - Şartnameler parasız satın a111" 
larını mezkfır günde saat 14 de kadar komisyonundan alınabilir. , 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 4 - İsteklilerin şartnamesinde Y' 
de 2490 numaralı kanunuu 2 ve 3. mad zıh vesikalarla beraber teklif mekt~~ 
delerindcki vesaikle muayyen gün ve tarını ihale saatinden bir saat evelıfl 
saatte komisyona müracaatları kadar komisyona vermeleri ilan olU • 

(2337) 12387 nur. (2240) 122~ 

5 kalem vida alınacak 
3000 Paket 5 X 50 mm. dip vidası ) 
5000 ,, 5,5 X 35 ,, Kuşak vidası ) 
2000 ,, 6 X 40 ,, Kulp vidası ) Beher pakette 
2500 ,, 4 X 20 ,, Menteşe vidası ) 144 adte ola-

100 ,, 5 X 45 ,, Sandık vidası, (Pirinç) ) caktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma JCO' 

misyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (22000) lira olan Yukarda yazılı Beş kalem vicl' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonun'' 
10-7-1939 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn~· 
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olııfl 
(1650) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kO • 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair fi' 
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2461) 12431 
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cek 50 lira ücretle bir memur alına - 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 829 metre mürabbaı yere talip çıkına • 

Vilôyetler 
caktır. şunlardır. masına binanen yine kapalı zarf usu-

2 - Bu işlerde bulunmuş olmak la- A - Eksiltme şartnamesi. tiyle artırmaya konulmuştur. 
zımdır. B - Mukavele projesi, 2 - İhalesi 27. 6. 939 salı (Ünü aaat 

3 - Taliplerin ellerinde mevcut C - Bayındırlık işleri genel şart • 11 de belediye encümeninde yapıla -
evrakı müspite veya suretlerini 30-6- namesi. caktır. 

939 tarihine ltadar Çankırı belediye· D - Keşif hütasa cetveli 3 - Muvakkat teminat (967,50) li . 
2 Pavyon yaphnlacak 

Kütahya Jandarma Okulu Ko- sine göndermeleri ilin olunur. E - Hususi şartname radır. 
ı.tutanlığından : 12364 F - Yapı işleri umumi ve fenni 4 - Şartname ve krokisini görmek Satılık : 
1 _Rütahya jandarma okulu komutan- S k h d şartnamesi isteyenlerin her gün encümen kale • 

Kiralık - Bir veya iki oda, kalori -
fer, sıcak su, t am konfor, aile nezdin
de, Atatürk Bulvarı 49/ 2, Kalaç Ap. 
8, Kızılay karşısında, (Odalar mobil -t'.gında müteşekkil komisyon riyase- Oğ U ava epOSU G - Seridöpri mine müracaatları ve isteklilerin de Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo· 

ınden: H - İsteyenler bu işe ait evraktan teminat ve teklif mektuplarını 27. 6. koşunda Ege sokagında 5 numaralı 
}{apa1ı zarf usu1iyıe eksiltmeye ko- ve saire inşaatl yapı işleri umumi ve fenni şartname - 939 saıı gün saat ona kadar encümene bodrumdan başka üç büyük daireli 

ıltılan iş: Edirne Belediye Riyaıetinden: ıiyl~ bayındırlık işler~ ge.nel şartn~ • vermeleri ilan olunur. (2230) 12183 konforlu apartman satılıktır. Tel : 

yasız da verili r.) 2273 

Kiralık - Yenişehirin merkezi ye -
rinde büyük bah çeli, müstakil dirt o
dalı tam konforlu ev kiralıktır. Yeni -
şehi r Bayındır sokak N o. 3 müracaat. 

ı..~ - Kütahya içinde fişne fidanlığı 2S Mayıs 939 tarihinde ihalesi icra ~esınden ma~dasını bır .ıı~~ ~u~abı • 3255 numaraya müracat. 2218 
--··••nda ıekıen yedi bin bet yüz al- edilmek üzere kapalı zarf uıuliyle lınde Tun.c.elı Nafıa. m. Udu. rluğun_den Satılık yer 
tı ı· f. 1 1 y 1 - Acele satılık arsa - Sağlık bakan -
·k· ıra doksan altı kuruş bedel keşi lı münakasaya konulan 72822 lira 60 ku- satın alabı ır er. apı ış en umumı. ve lığı karşısında İlkiz sokağında 530 M. 

2281 1 ı Pavyon inşasından ibarettir. ruş bedeli kec:ifli mezbaha sog- uk hava fenni şartnamesini ve bayındırlı~ ış • Ankara Belediyesinden : 
2 B d :ı 1 · 1 t · • ·· ek ıste Meırutiyet caddesinde 430 M. uygun 

- u ic:e ait evrak RUnlar ır: deposu ve buz fabrikasının münakasa- en gene şar namesını gorm • Kiralık daire - Do""rt oda bı"r hol ve 
A.) :ı :ı • d b d ı ı y · h" d · Kal k k fiyatla verilecek. Tel : 1538 2220 l:ksiltme ıartnamesi 11 fesh edilmiş ve bu defa intaat kıı • y.enler Tunc~li ~~fıa daireıın e e e - enışe ır e yenı ı so a -
~) Mukavelename projesi mı ile tesisat kısmı ayrı ayrı olmak ü- sız olarak ~orebılırler. . .. ğında imarın 1~_88 a~a 20 pa~ıelinde Satılık ,kiralık, mobilyeli, mobilye 
C) Sıhhi ve fenni şartname zere ve 20 gün müddetle tekrar müna- 3 - Eksıltme 3. 7. 939 paza:~e~ı ~u- ?ulunana ~e mustakıl~n beledıye~e a~ siz - Çankaya Kavaklıdere Özdemir 

müştemilat resmi ve hususi daireye 
dahi elverişlidir. Bankalar caddesinde 

. b) ~afıa işleri şeraiti umumiyesi kasaya konulmuştur. İnpat kısmına ~~ s~at ıs de Tunceli nafıa m.udurlu - ıt (6856) lıra kıymetı muhammınelı caddesi No. 65 2 iki kat iki daire her 
~liafıa dairesinde mevcuttur) bede- iştirak edecekler 32564 lira 36 kuruş gu bınasında kapalı zarf usulıyle ya - 857 metre mürabbaı yere talip çıkma- tilrlü konfor bakımlı bahçe satılıktır. 
}'le. üzerinden ve teıiıat kısmına ittirak e- pılacaktır. . . . . . . masına binaen yine kapalı zarf uıuliy- Dört odalı birinci kat mobilyeli, mo· 

Telefon 1317 2272 

Kiralık - Havuzhaşına 2 dakikalık 
mesefede gayet ferah ve kullanışlı 4 
oda hol banyo ve saireyi havi 1 daire 
kiralıktır. Okula sokak 6, kat 3, Tel: 

E:) Keşifname. .. .. decekler 40258 lira 24 kuruş bedeli ke- 4 :-. Eksıltme~e gırebılmek ıçı~ ıs- le artırmıya konulmuştur. bilyesiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de 

1 
.. !~.tekliler bu evrakları Nafıa mud~r şif üzerinden yüzde 7,5 yedi buçuk te- teklını~ 2037.9~ lıra ~uv~kkat tem~nat 2 - İhalesi 27- 6. 939 sah gün saat Kamil. 2254 
tıgunden alabilirler. (Bedeli mukabı- minat vermeg- e mecburdurlar. Talip _ vermesı ve aşagıdakı vesıkaları haız o 11 de belediye encümeninde yapılacak 

lind ) 1 .. t . r mdır tır e · ler 2490 sayılı kanun ahkamına göre up gos ermesı azı · .. · 
t 3. - Eksiltme 3 temmuz 939 pazar- ihzar edecekleri teklif mektuplarını ~-:- İhal.eden ~naz 8 gun evet T.un 3 - Muvakkat teminatı (514,50) li 
taı günü saat on beşte jandarma oku- 3 temmuz pazartesi günü saat 16 ya celı vıtayetıne muracaat ed~rek bu ı.şe radır. 

lu hı" .. kk"l k ·syon k . . .. . gı"rebilmek j..-in alınmıR ehlıyet vesı - 4 - Şartname ve krokisini aörmek nasında muteşe ı omı adar Edırne beledıye encumenıne :ı :r "' 
huıu d k z fi aynı İ kası isteyenlerin her gün encümen kale -.. run a yapılaca tır. ar ar tevdi etmeğe mecburdurlar. ha!~ 4 · . . . 

r~nde saat on dörde kadar komisyon temmuz 939 salı günü saat 15 de Edir- B - T
3
i
9
caret v~ senayı odası sıcıl ve mine müracat etmeleri ve isteklilerin 

tıaliğ" ·ı . 1 ktı sikası (9 senesı) de teminat ve teklif mektuplarını 27 
ıne ven mış o aca r. ne belediye encümeninde yapılacak • T kl"fl 3 .. .. dd d 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: tır. Proje ve şartnameler 360 kuruş 5 - e ~ er uncu. ma e e yazı- 6. 939 salı gün saat ona kadar encüme 
A.) Beıı. b·ın altı yüz yirmi beıı. lıra bed 1 k b·ı· d Ed" b 1 d" lı saatten bır saat evelıne kadar Tun- ne vermeleri ilan olunur. (2231) 

:ı :ı e mu a ı ın e ırne e e ıye 1. f d . · d k" k ·1 k 
Otuı beıı. k ruRluk teminat mektubu. . d d "k d"I" ce ı na ıa aıresın e ı e sı tme o - 12184 

:r u :ı sın en te arı e ı ır. . . 1. •• kb k b·1· 
!!) İhaleden sekiz gün evel Kütah- (527212404) 12372 mısyo~u reı~ ıgıne .ma uz ~u a - ~ ın 
~ \'ilayeti Nafıa müdürlüğünden bu • • • de ~eslım edılecektır. ı:osta ıle ~.on.: Sülfatdalomin alınacak 
ııı Yapmağa ehil olduklarına dair bir Eleklrık, kalorıfer ve sa1re derılecek mektupların nıhayet 3 _uncu 
"tsika. maddede yazılı saate kadar gelmış ol-

C) Şimdiye kadar en az elli bin li- feSİSafl ması ve artırma eksiltm~. v~ ihale ka. -
l'tlık inşaat işini muvaffakiyetle ba- . A • nununa uygun olarak muhur mumu ı-
lardıklarına dair aynı daireden alın- Erzurum Vılayetın~en : le iyice kapatılmış olması lazımdır. 
ftııı "k 1 - Erzurum'da yemden yaptırıl • Postada olacak gecikmeler kabul edil-

\'esı a. k l .. h . h 
b) 1939 senesinde ticaret odasında ~a. ta o an e.mrazı zu revıye. astane- mez. (2449) 12423 

lrluka b 1 d kl a dair vesika sının 23414 lıra 60 kuruş keşıf bedel -
• yyet u un u arın r 1 k "k k 1 •r hA 
ıbraz etmeleri ıarttır. 12362 ı ~ e tr.ı l, . akorı ler, sıf ı veı· ylangkın 

tesısatı ış erı apa ı zar usu ıy e e • 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29. 6. 939 perşembe gü-
P. T. ve T. Md. 

inşaat münakasası 
. . • . • nü saat on beşte hükümet konağında-

E.rzurum Valılıgınd.en • . ki daimi encümen odasında yapılacak- Bak1r tel alınacak 
1 - Erzurum vilayetınde yemden tır 

)°lpılmakta olan ilk okul binasının g _ Muvakkat teminat 1756 liradır. P. T. T. Levazım Müdürlüiün-
l~i inpatı kapalı zarf usuliyle ek- 4 - İstekliler eksiltmeye girebil - den : 
•ıltnıeye çıkarılmışt.ır. . .. . mek için ihale gününden 8 gün evci 1 - Telefon hatları ihtiyacı için 

2 - Vahidi kıyası fıyat uzerınden vilayete müracatla ehliyet vesikası al- (170) ton 3 m/ m, (5) ton 1,5 milimet -
lııuhammen bedeli 65000 liradır. ması mecburidir. reki ceman (175) ton bakır tel, kapalı 

3 - thaleıi 30. haziran 939 cu~ gU s _ Talipler bu ip alt prtname ve- zarfla ekıiltmeye çıkanlınııtır. 
ll(l. &aat 15 te hükümet konağı ıçınde saireyi her gün vilayet daimi encil • 2 - Muha~men bedel (175.000), 
"-inıt encümen odasında yapılacaktır. men it kaleminde ve Nafıa müdürlü. muvakkat temınat (10.000) lira olup 

4 - Muvakkat te~inat 4.500 ~ira~ır. ğlinde görebilirler. eksiltmesi 27. 7. 939 perşembe günü 
5 - İstekliler eksıltmeye gırebıl • 6 _ İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü saat (11) de Ankarada P. T. T. mum 

"ek için ihale gününden ekiz gün .e- madde erinde yazılı veaikalarla birlik- müdürlük bina ındaki satın alma 1'o -
"el \'İlayete müracaatla bu iti yapabi- te teminat ve teklif mektuplan 32 inci misyonunda yapılacaktır. 
lttefine dair vesika alması mecburi • madde mucibince ihale saatinden bir 3 - İstekliler, muvakat teminat 
ltir. saat evetine kadar vilayet daimi encü- makbuz veya banka mektubu ile kanu 

fi - İstekliler teklif. mektuplarını men reisliğine vermelerinin ve posta - ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
tbaıe günü olan 30. hazı~an. 939 cu.ma da vukubulacak gecikmelerin muteber gün saat (10) a kadar mezkur komis -
lilnU aaat 14 e kadar eksıltme komıs • sayılmıyacağı ilan olunur. yona vereceklerdir. 
)'onuna makbuz mukabilinde teslim e- (4250/ 2343) 12314 4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. 
iteceklerdir. Postada vuku bulacak ge- levazım, İstanbulda Kınacıyan hanın-
tikıneler kabul edilmez. inc.aaf münakaSISI da P. T . T. Ayniyat şubesi müdürlü • 

(2342) 12313 r ğilnden (875) kuruı mukabilinde ve -

Bir len memuru aranıyor 
Çankm Belediyesinden : 

1 - Belediyemizin yeni inp ettir
lllekte olduğu elektrik fabrikasını i -
dare edecek bir fen memuru alınacak
tır. 

2 - Elektrik işlerinde bulunmuş 
Olınaaı ve Nafıa Vekaletinden birinci 
\'eya ikinci sınıf ehliyeti haiz olması 
larttır. 

3 - Aylık ücret olarak yüz lira ve
'tilecektir. 

Kastamonu Vilayetinden : rilecektir. (2118) 12149 
ı - Kastamonu vilayet dahilinde ve 

merkezi kasabaya 12 kilometre mesa • 
fede bulunan Ziraat vekaletine ait fi-

2 No. lu Fincan ahnacak 
danlıkta yeniden inşa edilecek meyva P. T. T. Levazım Müdürlüiün· 
Iı ağaçlar binalarına ait tanzim edilen den : 
(43108) lira (22) kurutluk evrakı ket- • . 
fiyesine göre inşaatı kapalı zarf usu • 1) - Taahhüdün ademı .ıfasından 
tiyle ve bir ay müddetle eksiltmeye dol~yı (50.000) adet 2 No.lu fıncan açık 
konulmuştur. eksıltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ İsteklilerin bu işe ait evrakı 2) - Muhammen bedel (12SOO), mu
keşfiyesini Kastamonu nafıa müdür _ vak~at teminat (937,5) lira ol.up.~~~ilt
lüğünde görebilecekleri gibi fazla bir mesı 31 temmuz 93~ pazartesı gunu sa
izahat isteyenler de mezkur müdür - at .. (d~:>1 .~keb~nkaraddka. P. T. Tl. umkum 
1 •. kt b. kt 1 b"l" ler mu ur u ınasın a ı satın a ma o • u en ır me up a ıora ı ır . . 

3 - İhalesi ıs. Temmuz 939 cumar- mııyonunda y~pılcktır. . 
t · ·· ü 11 d K t z·ra 3) - İsteklıler, muvkkat temınat 
esı gun saat e as amonu ı - k A 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 35 
ton WJ.fat dalomin on beş gün müd -
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 3885 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 291,50 lira • 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
terin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27. 6. 939 salı günü saat 
on buçukta Belediye Encümenine mü 
racaatları. (2232) 12185 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Çoruh sokağı ile 
Kızılırmak sokağının birleıtiii ınaha 

de 1091 ada l parselde bulunan Bele -
diyeye ait 46 metre murabbaı yol fu -
lası yer on beş gün müddetle açık ar 
tırmaya konulmuştur. 

..2 - Muhammen k"ıymeti (276) lira 
dır. ' 

3 - Muvakkat teminat (21) lira -
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü
nü saat 10,30 da Belediye Encümeni -
ne müracaatları. (2290) 12256 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Konur ıokağında 
1087 adanın 12 parselinde bulunan Be
lediyeye ait 121 metre murabbaı yol 
fazlası on bet gün müddetle açık ar -
tırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen kıymeti (605) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (45,SO) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 sah gü 
nü saat 10,30 da Belediye encümenine 
müracaatları (2291) 12257 

4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev
takı müspite veya suretlerini 30 hazi
ran 939 tarihine kadar Çankırı bele· 
diyesine göndermeleri ilan olunur. 

12363 
t ·· d ·· 1 .. - ·· d d t la acak ek makbuz veya banka mektubu ve anunı 

a. mu ur u.gu o asın a op n vesaikıe beraber o gün ve saatte mez - 5 Motopomp alınacak 
ııltme komısyonu tarafından yapıla - .tı. k . .. d ki d·r 

M k 
k kur omııyona muracaat e ece er ı . 

aden ko .. mu" rÜ al.naca ca tır. . . . k. . ot. 4) - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
4 - Eksıltmeye gırebılme ıçın ıo T 1 İ b 1 K · hanın 

A l . .1 . evazım, stan u ınacıyan • 
Haydarpaıa Lisesi Satm ma 7,5 dan 3233 lıra 12 kuruttuk verı e • d p T T . t be "' d"' l"'kle 1 - Yangınlarda ve aeyli.plarda ..,. k . a . . . aynıya şu mu uru • 

9'.\lrumundan : ce temınatın 2490 sayılı kanunun 16 . d ·ı kt• (2126) kullanılmak üzere belediye için alına-. . . . . .. k .1 rın en parasız verı ece ır. 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu ıçın ve 17 ıncı maddesıne gore e ıı tme 12162 cak olan 12,500 lira bedeli muhammfn· 

latın alınmak üzere azami 1800 ton tu komisyonu namına her hangi bir Zira- li beı adet motopomp kapalı zarf usu-
\'enan maden kömürü 14. VI. 939 ta • at bankası veznesine yatırılarak mak- liyle eksiltmeye konulmuştur. 
rihinden itibaren on beş gün müddet- buzunun komisyona gönderilmesi ve 2 - İhalesi 7. 7. 939 cuma günü saat 
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye nafıa vekaletince evelce kendilerine 11 de belediye encümeninde yapıla -
llulmuştur. verilmış olan müteahhitlik vesikası i- caktır. 

Eksiltme 29. VI. 939 günü saat 15 le ihale gününden bir hafta evetine ka- Satılık ı 3 - Muvakkat teminat 937,SO lira -
de Beyoğlu istiklal caddesi Karlman dar bulundukları vilayete resmen mü- yer dır. 
karıııında liseler alım satın komisyo • racaat ederek bu inşaatı yapabilecek • 4 - Şartnamesini görmek iateyenle-
rıu binası içinde toplanacak olan ko • terine dair alacakları ehliyet vesikası- Ankara Belediyesinden : rin her gün encümen kalemine müra-
nıisyonda yapılacaktır. . nd~n1 ~e 939 .Ykaıl1ı T. ~· oi:lasınc~ tesçil e- 1 _ Çankırı caddesinde imarın 716 caatları. Ve iıteklilerin de teklif mek 

Tahmin bedeli beher tonu 11 lıra 50 ı mış vesı arın.ıhale gilnu ve saa • d 40 41 26 ı· d b ı nan tuplarını 7. 7. 939 cuma günü saat ona lcu • d la k 1 b. .. K a asının , , parse ın e u u 
·ı rut hesabiyle mecmuu (20700) ve ~n en .~d~ ı··ığr .. sadat oncel astamk :nu 12 metre yol fazlası satılmak üzere on kadar belediye encümenine vermeleri 
ı k teminat 1553 liradır zıraat mu ur u un e top anaca 0 • be ·· ··dd ı k k ilan olunur. (2456) 12429 · . · ı · ş gun mu et e açı artırmaya o • 

İstekliler şartnameyi her gün mesaı mısyona ge mıt bulunmaıı şarttır. 1 

Ankara Belediyesinden ı 

1875 2287 
Satılık - Yeni yapılan Meclisin ar

kasında Atağı ayrancıda 1840 M2. ar- Kiralık - Kasap ve manav dükkan
sa ile üzerindeki 34. ve 3S No.lu iki !arı Ycnişehirde işlek yerde bakkal 
yeni ev. İçindekilere müracaat. 2283 yanında. Yüksel cadesi Ataç sokak 

Özenç apartmanı Tel : 3319 2288 
Satılık köşk - Kavaklıdere otobüs . . . 

durağında asfalt üzerinde beş oda, Kır.al~k ~obılya~!· mobıly~sız oda 
mutfak ayrıca hizmetci odası: 950 met -: Yenışehır ~taturk caddesı . Ordue : 
re yetiştrilmiş ba ğ ve çam ağaçlariyle vı karşısı Sevım Ap. No. 3 daıreye mil 
müzeyyen bahçesi vardır. Telefon nu- racaat. 2289 

marası (1067) 2278 Kiralık mobilyalı bir oda - Tam 

S 1 k K kı d 'd konforlu Kooperatif arkası Ali Nazmi 
atı 1 arsa - ava ı ere e oto- .. . 

b
.. d - f it k k apartmanı No. 9/ 2 ye muracaat edılme us uragına ve as a a pc ya ın, ye- . 2291 

şil sahaya muttasıl köşebaşı 800 metre 
1
_

1
_· -------------

lik arsa, tatlı su kuyusu da vardır. 

Telefon numarası (5739) 2279 iş arayanlar: 
Satılık - Yeni bir halde yemek o - ---------

dası, salon takımları ile piyano ve di- /., 8 _ Al t rka alafranva ye • _ .. f "k 
1 1 k ,, rıyor a u • 

ger mute errı eşya ar ucuz satı ı - k · · · h t "" ı ·· · ı · ··tu·· ko-. . me pışırır er ur u ev ış en u , 
tır. Yenışehır Bayındır sokak No. 3 1 -- k 1 b" b · ar . a mu emme yapan ır ayan ıı ı -
müracaat. 2280 yor. Yeni hal Abdullah oteli No. 17. 

Satılık arsa - Çankaya'da aafalt ü- Tel : 2200 ze müracaat. 2217 
zerinde 1800 M. arsa içindeki Ankara 1 T .. k F ansız un-iver . . ı arıyor - ur , r -
taşı ıle ve uygun fıyatla satılacaktır. sitelerinden mezun bir genç fransızca 
Tel: 3173 2234 .. · l · d k · t" tercume ış erı ve ers verme ıs ıyor. 

Satılık otomobil - Az kullanılmıt Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 

~usus~ beş iDitil~k ~ol rt acedlde ~tılNık ad- Daktilo işleri - Vazifedar bir ba
lı ye cıvarı enızcı ~r ca esı o. 4 yan akşamları evinde çalışmak il.zere 
Telefon : 2119 İş evı 2292 Türkçe Almanca Fransızca daktilo iı-

Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4 teri almaktadır. Ankara P. K. 501 e 
tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 Te- yazılması. 2236 
lefona müracaat. 2293 . . İ Usta bır camcı ış arıyor - nşaat 

Kirohk: 
ve mağazalarda çalışır memleketin 
her tarafına gidebilir. Camcı rumuzu 
ile Ulus'a mtktupla müracaat. 2260 

Kiralık - Vekaletler karşısındaki \c. verenler •. 
tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş ~ 

odalı tam konforlu fevkalade ne.ıaret· ------
li mükemmel apartman. Tel: 6046. 

2169 
Tahsildar aranıyor - Bir mUesse-

sede çalışmak üzere kefalet verebile-

U cuz kiralık oda - Aile yanında cek bir tahsildara ihtiyaç vardır. İstik 
möbilyalı veya bot yalnı.ı bayan için ıaı fırınına müracaat. 2242 
Hacı Bayram Doınangı sokak 4 eıki 
jandarma komutanlığı yakınında. 

2177 

Fransızca bilen bir tezgahtara ih
tiyaç vardır. İkinci bir lisan bilen 

Kiralık Daire _ Bakanlıklara kar. tercih edilecektir. Bankalar cadde
şı Karanfil ve Bilge sokağı kötesi 4 sinde 48/ 2 Yıldız kırtasiye pazarına 
oda 1 hol, banyo, havagazı, su, elek- müracaatları. 2251 

trik. 40 lira. 8 No. ya müracaat. 2235 Kasiyer aranıyor - İtibari kefalet 

Kiralık - Yenişehir Adakale 10 • verebilir bir kasiyere ihtiyaç vardır. 
kak No. 19 1 ve 2 oda ve müştemilatı- Y. Şehir meşrutiyet Cad. Sümer bak· , 
nı havi kalorifer ve fenni tesisatlı ga- kaliyesine müracaat Ti: 3065 2266 

yet kullanışlı modern daireler. Kapı- Mürettip alınacak _ İyi cetvelci ve 
cıya müracaat. 2237 ticaret matbaalarında çalışmış olma • 

Kiralık - 2 ve 4 odalı ucuz daire- sı lazımdır. Çankaya matbaasına mü • 
ler tam konfor Bakanlıklara civar racaat. 2274 
Meşrutiyet Sellnik caddeleri köteıin· 

de Babaoğullar Apartmanında. 2238 Aranıyor : 
Kiralık )cat - Dört oda ve sair 

müştemilatı, havagazı, elektriği, bah
çesi var. Ucuz fiyatla verilecektir. 
Demirtepe Yenigün sokağı 12 No. 

2247 

Kiralık möbleli oda - Kızılay kar· 
şısı Paşakay apartımanında 3 üncü 
kat No. 10 a müracaat. 2250 

Kiralık möble apartman - Vekilet 
lerin karşısında Meırutiyet caddesi 
Konur sokak No. 12. Möble 5 oda 150 
liraya Anahtar üst kattadır. 2252 

Acele 1ciralık dair~ - Yenitehir, 
Atatürk bulvarı üzerinde, Kalaç a
partımanında 4/ 2 numaralı 2 oda, ban
yo, mutfak, kalorifer, sıcak suyu ha
vi milıtakil bir daire, gerek dört ay ve 
gerek senelik olarak ehven şeraitlı 
kiralıktır. 2261 

Aranıyor - Bir adet ikiz çocuk ara 
bası almak istiyorum. Satmak isteyen 
terin Tl: (3690) No. ya miiracaatları. 

2232 

İyi İngilizce bilen 
Bir bayan - Müsait şeraitle İngi • 

lizce den vermektedir. Pazardan ma -
ada öğleye kadar 3936 Telefona mil • 
racaat. 2284 

Zayi - Konya orta okulundan 938 
senesi aldığım 255 numaralı tasdikna
memi kaybettim. Yenisi alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu -
nur. 

111 numaralı Muharrem Günaydın 

5 p t ·ı .. d ·ı k t krf nu muıtur. 
~atleri içinde mektepte görebilirler; k; 1 o~~ ı ~ t g~~ e~ ece .k e ı 2 - Muhammen kıymeti (300) lira Çizme ahnacak Kiralık odalar - Yenişehir Atatürk .ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 
~ksiltmeye girmek isteyen.terin c. arı me up arı~ e ı~ enı ece .. ve~ı ~ ve dır. _ ·: 
•ene ticaret odası vesikaaı ılk temınat makbuzlar ıadelı ve taahhutlü gonde- 3 M kk . (22 50) l" bulvarında mükemmel mobilyalı ve : NAN Q N : 

. . . "h 1 • k d k . - uva at temınat , ıra Ankara Belediyeainden : konforlu odalar Posta kutusu 1046 ya : : lnakbuz veya banka mektuplariyle bır rılmesı ve ı a e aaatıne a ar omıs • d . · . _ _ 
likte teklif mektuplarını eksiltme aa - yona gelmiş bulunmaıı lazımdır. ır4. Ş t k ki . • ö k 1 - İtfaiye memur ve müstahdem. müracaat edılmesı. 2268 : Erna Sack 5 

P t 1 "km . d d - ar name ve ro sını g rme 1 . . . k . . _ _ 
•tinden en son bir saat evetine kadar 6 - os a arın gecı esın en ° · . 1 · h .. E .. k 1 · en ıçın yaptırılaca 92 çıft çızme ve Kiralık - Bakanlıklara yakın güzel ,111111111111111111111111111111111111111"' 
tnakbuz mukabilinde komisyon başkan layı ı;amanında gelmiyen teklif mek • ısteye~ etrkınlil e~ gudn 27nc6um93e~ la egUm~ yedek pençeleriyle berarber on bet bahçeli 6 odalı bir ev icabında 9 odalı 
ı 1 k .. b"t 1 . ne ve ıs e erın e • . ~sa ı il "' dd 1 k k .1 ığına vermeleri tup arı ve evra ı muı ı e er nazarı ı • b k bel d" ·· g n mu et e açı e ıı tmeye konul- ve müstakil olarak da verilir Karan • · . k --L·b· nü saat on uçu ta e ıye encume- . . 
Zarfların kanunt şekilde kapatıl - tıbare alınmıyara ..uı ıne ret oluna- . .. tl (2229) 12182 muştur. fil S. No. 37 Tel: 2274 2269 Auk eksiltme ilana . d ·ı k - · ı· 1 12435 nıne muracaa arı. 2 M h k • ( ) ınış olması ve posta ile gön erı ece cagı ı an o unur. - u ammen ıymetı 1622,50 . . .. 

teklif mektupları .zamanında gelmiş • Satılık liradır. ilK~ral~~ ~d~ k ~tlu6 ı::hvanes~ uı- Polatlı Belediyesinden : 
olması lazımdır. (4222/ 2348) 12365 lncaat münakasası yer 3- Muvakkat teminat (121,75) 1i. t nbane, ılrıncı .. b~tl lo. kftk. ~ıc~. b~u 7093 lira86 kuruş keşif bedelli Po • 

~ radır. ve yo u, mo ı ya ı, so a uıtu ır 

B · 1 k A k B l d" · d d k" 1 k tatlıda Gümüşlü içme suyu kaptaj in • lr memur a .naca N f M -d·· 
1 
.. 
1 

d n ara e e ıyeım en : 4 N'" . . .. o a ıra ı tır. 2270 
Tunceli a ıa u uru ün en: - umune ve prtnameaını gor • patı mlinakaıasına talip zuhur etme-

Çankm Belediyesinden : 
1 - Belediyemizin Zabıtai beledi

)'t komiserliğini ve seyri sefer ve h
faiye amirliği ve vuif elerini ifa ede-

1 - Eksiltmeye konulan it: Tunce- 1 - Yeniıehirde yeni Kalık soka • mek isteyenlerin her gün encümen Kiralık - Havu.zbaıında Karanfil so diğinden ihale müddeti 15 gün temdit 
li vilayeti Deıt kıtla ve ahırı ikmal in ğında imarın 1088 ada 19 parselinde kalemine ve isteklilerin de 7. 7. 939 cu kafında 13 No. da 2 oda ı hol banyo edilmittir. Münakasa 6. 7. 939 perşenı· 
patır. Bu itin keıif bedeli 27172,58 bulunana ve müstakilen Belediyeye •- ma gilnü aut 10,30 da belediye encil - mutfaklı 3 balkonlu ferah çatı katı be günü saat 15 te belediye encii.me • 
liradır. it (6332) lira kıymeti muhammineli menine müracaatları. (2457). 12430 Tel 3079 2271 ninde icra edilecefi ill.1 olunur. 

' 
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DİKKAT: 

F F R L 
EN BİRİNCİ KAN, KUVVET İŞTİHA ŞURUBUDUR 

FOSF ARSOL'u, bütün kuvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur. 

Y. Mühendis, Y. Mimar Cümhuriyet Merkez Bankasının 17 haziran· 1939 vaziyeti 

ve ressam aranıyor 
Toprak mahsulleri ofisinden 

Merkezde Teknik Büroda çalışmak üzere Betonarme he
sabatında ve her türlü proje işlerinde tecrübeli 2 inşaat 
mühendisiyle bir mimar, bir ressam, kadrosundaki ücret
lerle alınacaktır. 

İsteklilerin bilumum vesikalariyle toprak mahsulleri ofi
sine ya şahsan ve yahut yazı ile 25. 6. 939 tarihine kadar 
müracaat etmeleri ilan olunur. 2239 

Haymana kaphcaları 

AKTİF: 
Kasa: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Turk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.179,572 

Altın: Safi kilogram 9.058,321 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirinı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrak nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
bazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve Tahvilat (İti
baıi kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz Uzerine 
Tahvilat u7.erine 

Hissedarlar : ................................. . 

L tR A 

24.164.442,97 
15.533.245,50 
1.371.379.89 

347.448.55 

12.741.252,48 
13.652,62 

6.397 .399.61 

158.748.563,-

17.228.027,-

125.825.479.42 

43.239.423,47 
7.897.1(}4,-

8.409.000,-
25.218,11 

7.808.794.15 

LİRA 

41.069.968,36 

347.448,SS 

19.152.304,71 

141.520.536,-

125.825.479,42 

51.136.527,4 7 

16.243.012,26 

PASİF: 
Sermaye: ..................................... . 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

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

Növiz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring baki· 
yel eri 

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

LİRA 

4.217 .134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.121,57 

31.056.572,18 

LtRA 

15.000.000.-

10.217.t34.2S 

229.520.536,-

26. 762.450,79 

3t.o59.693.7S 

102.s10.937 ,o ı 
Kaplıca mevsimi batladı aenelerdenberi size ıstırap veren müz

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktü
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları me
deni ihtiyaçları karşılıyacak tarzda yeni baştan sıcak ve soğuk su 
teşkilatiyle umumi havuzlar ve duş tertibatlı hususi banyolar şek· 
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuştur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külfe
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Haymana 
şifa yurduna koıunuz. Anakra - Haymana doğru posta ve otobü~-

Muhtelif : ..................................... . 

4.500.000,-
15.276.375,03 --------Yekun: 415.o?0.751,80 Yekun: 415.070.751~ 

leri vardır. HAYMANA BELEDiYESi 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi %4 Altm üzerine avans o/o3 

Cebeci Hastanesi -

Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı 
DOKTOR Alman koku aıağıdaki f iyallarla saf il maktadır 

Gazino Lokanta ve bahçeleri Ankara Memurlar kooperatif şirketinden : 
Lira kuru§ 

Yeni bir direksiyon tarafından pek yakınd~ 
bir surette açılıyor. 

Sevket Hüsnü Taray 
Adliye kö§esi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485 - 16 2003 - ........................ . 

1 - Asgari bir vagon olmak üzere istasyonda vagonda teslim beher tonu 

2 - Depoda toptan satış fiyatı tonu (nakil vasıtasına tahmil masrafı dahil) 

3 - Perakende satış fiyatı kilosu 

26. 

27. 50 

-. 

Satıllk kereste kömür 
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 • 

Elektrik tesisatı 
4 - Satışlar 250 kiloya kadar perakeıtde ve bundan yukarısı toptan sayılır. 

. Zile Belediyesinden : 
ve saıre 1 - Zile kazası merkezinde yapıla-

muştur, cak elektrik tesisatı ve santral • binası 
Ankara Vilayet Or ın Müdür- ı - Satış Ankara vilayet orman mü ı"nşaatı kapalı zarf usuliyle eksı'ltme 

- •11111111111111 lLAN 1111111111111 iL. lüğünden : dürlüğü biRasında 7. 7. 939 tarihine ye konulmuştur. .. Sahhk Köknar tomruğu 
1 _ Müdüriyetimiz de tarında ve müsadif cuma günü saat 15 de icra o- 2 - Eksiltme Zile belediye deire · : A S A N : 

yedi eminlerde mevcut muhtelif çap. lunacaktıt. sinde 30 haziran 939 cuma günü saat : driatica • • • E Devlet Orman ltletme&i Kara· 
ta 559 adede muadil 29 m e 441 desi- 3 - Taliplerin % 75 teminat mak . 10 da teşekkül edecek ihale komisyonu : 1 : bük Revir Amirliğinden : 
metre mikap mamul çam kerestesinin buzlariyle birlikte satış günü teşek . tarafından yapılacaktır. - stanb~l ile Batu"? arasınd~ -
h h 1. d k''l d k k · 1 3 _ Bu ı'nşaatın keşı"f bedelı' 47748 -=- her 14 gunde l kendı ~apu1~la. rı- =_ ı _ Büy .. ük du.·z bölgesi kat.iy·a·tı·n· • e er metre mikabi 18 - O ıra an ve u e ece omısyona ve satış şart a- .. ~ 
14430 kilo meşe kömürün beher ki· rını görmek için de her gün orman lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı - le yapılan muntazam s ... fer .nnf' - dan Karabukte ıstasyonda revır onun-

3582 l ·ıradır. : tekrar başlanacağını ve ilk sefer E de istifte mevcut "652" adet muadili 
liosu 2,5 kuruştan ve 40 a et çam Bo· müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

d - b . k l ( 58) 12331 4 - lsteklı'ler bı'rı'ncı· zarfın ı· rerı· . == yolc.u ve eşyayı tüc .. ca.r.iye alarak == "5.67:' me .. tre mikap ~543" desimetre yun urugun eher adedı uruştan o unur. 23 -ı _ _ 
sin ticaret odası vesikasına ve mali : Hazıranın 30 ncu gunu ALBANO: mıkap koknar tomrugu açık artırma 

kolonyası firiksıyonu 

larca da tasdik edilmi 
Kolonyası kullanınız. 

iştihalarını açar. Cild 
Eczane, ecza depost 
Deposu: Kemal Re 

geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
r. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
anın deveranını tenbih ederek çocukların 

azelik, ciğerlere kuvvet verir. 
e parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

TA N BUL 1940 1) 

Makine mühendisi ahnacak 

itibar mektubuna ve Nafıa bakanlığın- E vapuru .. ile ~ap~lacağ.ını .. ınuhte- : ile satılacaktır. 
dan veya Tokat nafıa müdürlüğünden : rem muşterılerıne bıldırır. 7236 : 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
müteşekkil komisyondan en az sekiz ,11111111111111111111111111111111111111,. payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
gün önce alınmış müteahhitlik vesika- olup hacim orta kutur üzerinden he • 
sını ve inşaatın fenni mesuliyetini ka- Tank Edip kitap evi saplanmıştır. 
bul etmiş bir elektrik mühendisinin 3 - Tomruklara ait satış şartname 
noterlikçe tasdikli bir taahhütnamesi- Bankalar caddesine nakledilmiş- si Ankara orman umum müdürlüğün • 
ni ihtiva edecektir. İkinci zarfın için- tir. Telefon: 3000 2245 de, Ankara ve İstanbul orman çevirge 
de muvakkat teminat mekt;.ıbu ile tek- müdürlüklerinde ve Karabükte Dev -
lif mektubu bulunacaktır. Erzak alınacak ıet orman işletmesi revir amirliğinde 

S - 1stekliler fazla malUmat almak görülebilir. 
Ankara Valiliğinden : için ihaleden önce her gün Zile bele -

diyesine ve Ankarada Belediyeler Etimesğut sıhat merkezinin ı. 6. 4 - Tomrukların muhammen bedeli 
· t 1939 dan 31. Mayıs 1940 tarihine ka - "13" liradır. 
ımar heyeti fen şefliğine ve stanbul- . . . . . ot 
da Taksim Ayyıldız palas numara 3 dar sene~ık erzak.ı.na aıt talıp. zuhur 5 - 1st~~lılerın 10 ~:S .. muva~ka~ 
de mühendis Hasan Halit Işıkpınara et~emesınden munakasanın hır .ha~ta pey akçe~~ ıle ~· 7. ~39 gunu ~aat ~ ı 
müracaatla proje ve planları (10) lira muddetle uzatılmasına karar verılmış· de Karabuktekı revır merkezıne mura 
bedel mukabilinde alabilirler. tir. (2451) 12424 taatları. (4279/ 2405) 12373 

(4181 / 2345) 12315 

"
11111 

MiMARLARIN, 
111111

S 
MÜTEAHHiTLERiN : 

-ve MÜHENDiSLERiN : -NAZARI DIKKA TiNE: : 
-İstanbul Mühendis Mektebi Labo·: -ratuvarı tarafından tahlil edilen : 

"L A F AR G E" 
"SIM~NFONDÜ" 

ÇiMENTOSU, 

-------------Silihtar Elektrik Fabrikasının : -tevsi işlerinde kullanılmış ve ı~ : 
tanbul Elektrik işleri umumi : 
Müdürlüğünce mazharı takdir : 
olmutşur. : 

"L A F A R G E" 
"Simenfondü" Çimentosu 

Fabrikadan Kurşunlu çuvallarda 
satılır. Yegane Depoziteri: 

Galata Mahmudiye Cad 65 No. 

TRICON VIEILLOT et 
MANDEGOUT 

Ticarethanesidir. Telefon: 41532 
7217 

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

Malatya Bez ve İpliı :'abrikası santralı için bir diplomalı mü
hendis alınacaktır. Ta ı >ler Tercümeihal suretleriyle talep ede
cekleri maaş miktarını Ankara - Y eniıehir posta kutusu 2) adre· 

DEVREN KİRALIK 
Ulus meydanında büyük mağaza 

Tarık Edip Kitap evine 

YENi SİNEMALAR sus 
sine bildirmeleri. 2256 

CiLDİNE KIYMA y AN 

Traş bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde Poker lraı bıçaklanm arayınız 

M. Nedim İrengün Yeni hal No. 1 - 59 

müracaat 2245 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6423 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdilrü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 

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

BUGÜN BU GECE HA L K 
Seven, aşkın zevk ve ıstırapları
nı bilen ve analık heyecan ve fe
dakarlığını anlıyan bir kadının 

heyecanlı ve hissi hayatını can
landıran 

Damgah Kadın 
Baş Rollerde: 

Gladys Georges · W. William 

Seanslar : 
14,45 - 16,45 • 18,45 ve gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
MEŞ'UM KADIN 

BUGÜN BU GECE 
Baştan başa heyecan ve esrarla 

dolu film 

Bay Tekin yeni 
dünyalarda 

30 kısım birden 

Seanslar: 

13,30 - 17 - 20,30 dıı. 

BU GÜN BU GECE 

Harry Baur - J. P. Aumont ve 

Danielle Darrieux 

tarafından oynanan 

TARAS BULBA 
Seanslar : 

12 • 14 - 16 - 18 - ve gece 20,30 da 

Açık Hava Sineması pek yakında seçme filmlerle kapılarını Sayın Halka açacaktır. 

l 


