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Meclis bareıni görüşmeğe başlıyor 
Bütçe 

• • • 
ıçın yenı 

Encümeni maaşlar 

bazı esaslar koydu 

U<retlilerin maasları 
yeniden tespit eclilet:ek 

Ka.droları, 1939 bütçelerine merbut cetvelde ayrıca 
gösterilen memurlar, bu kanunun dışında kalacaklar 

Yeni barem neşrinden itibaren meri olacak 
Kamutay bütçe encümeninin üzerinde uzun zamandanberi tet-

!','.~~::=~~!'.r;..~!~;.,;ıe beklenen yeni barem projesi, Kamuı:__ f A'~'k~'~i"'h'~;~~·i;·ı·~·ı 
.Bütçe encümeni, hükümetin proje- r= 

ıi?i hemen hemen taınamiyle tadil et- 1 • 
rnış ve ona yepyeni ve çok şümullü bir 
mahiyet vermiştir. Encümen bu kanu • 
nun tetkikinde ve tadillerinde esas it -
tihaz ettiği prensiplerin mucip sebep
leri, şöylece hülasa edilmektedir. 

Devlet memurları aylıklarının 

tevhidine teadülüne dair 1452 sayı -
lı kanunun kabulü tarihi olan 18 - V -
1926 tarihine kadar devlet memurları -
nın memuriyete intisapları, maaptı 
\'e terfi ve nakilleri hakkında taamülc 

üstcnid ve daha ziyade indi kaidelere 
dilmekte ve bu yüzden vücud bulan 
nıüaavatsızlık ve haksızlıklar memur -
lar arasında bir hoınutsuzluk tcvlid 
etmekte idi. 

Cümhuriyct idaresi hükümet maki -
nesinin bizzat bünyesini teşkil eden 
nıcmur sınıfının tam ve kamil bir cm -
niyete mazhariyetini temin ve bunla -
tın hal ve istikballerini zabıt ve rabıt 
altına almak ve memuriyet hayatına 
bir intizam vermek maksadiyle 1929 
tarihinde 1452 sayılı kanunun tedvini
ne mecburiyet duymuş ve bu kanunu 
ile memurlar için ana hükümleri vazet 
rniştir. 

Memleketin her sahasında vücuda 
gelen ilerlemeler, bilhassa iktisadi dev 

General Kazım Orbay'ın reisliğinde bir askeri heyetimizin Lon
dra'ya gitmek üzere Ankara'dan ayrıldığını haber vermiıtik. Yu

kardaki re•im, Avrupa'ya müteveccihen yola çıkan heyet 
azalarının Sirkeci garında uğurlanıılarını göstermekteJir. 

Hitler'in yeni 
bir nutku 

lct ıisteminin kurularak inkişafa baş - Kasscl, 4 a.a. - B. Hitler, alman 

İngili; - Romen 
ticaret görüşmesi 

devam ediyor 
laması üzerine bundan on sene evel eski muhariplerinin kongresinde ha - Londra, 4 a.a. _ İngiliz hazine mü • 
\'azcdilen bu esaslar artık bu mütevali zır bulunmak üzere tayyare ile bura - mcssilleriyle romcn murahhasları a -
inkişaflar ve yeniliklere vefa etmez bir ya gelmiştir. rasında geçen salı günü başlıyan mü -
\'aziyet aldığından bu hükümlerin pey Führer, söylediği nutukta tekrar zakerelere devam edilmektedir. 
derpey yeni ihtiyaçlara uydurulma - Vcrsailles muahedesinden bahsederek Mali ve ticari tali komisyonlar iki 
•ı bir zaruret haline gelmiı ve mezktlr 1914 ten evel de İngiltere'nin Alman- memleketi alakadar eden meselelerin 
kanunda bu ihtiyaçları önliyecek ta - ya'ya karşı çemberleme siyaseti takip muhtelif şekillerini tetkik etmekte -
diller yapılmıya başlanmıştır. etmiş olduğunu bildirmiş ve 1914 teki dirler. 

Bunun neticesi olarak 1452 sayılı ka- vaziyete işaret ederek demiştir ki: Prensip meseleleri Frederick Leit-
nunun ana hükümlerinde rahneler a - "- O zamanki alman hükümetinin h • B''k · · d ross un u ref'ı zıyareti esnasın a 
~ılmıı ve bu kanunun temin eylemek harp hedefleri yoktu, fakat Versail- halledilmiş olduğundan timdi yalnız 
ı~tediği muamelelerdeki vahdet ve in- les muahedesi müttefiklerinin harp teferruata ait noktalarla kredilerin ne 
tızam esası bozulmıya yüz tutmuştur. gayelerinin neler olduğunu gösterdi: suretle kullanılacağı ve ticari müna • 

Bundan başka devletin iktisadi mü -ı Alman sömürgelerinin fetih ve alman sebetlerin ne suretle yapılacağı tetkik 
(Sonu 5 inci sayfada) (Sonu J üncü sayfada) edilmektedir. 

C. H. P. büyük kurultayına Jel ege olarak iıtirak edenler Halk evleri 8Qfkan ve komite üyeleri 
fereline Jün Ankara HalkevinJe bir çay ziyafeti verilmiıtir. Re•mimiz, bu ziyaletfe bulunanları 
•öneriyor. Buna Jair talailat 2 inci .aylamlZ.liaJır. 

88. DalaJiye ve Bone kabine 
toplantı•ınJan çıkarlarken 

T aymis gazetesine •• gore 

Sovyet cevabı, cesaret 
verici mahiyetle 

Teklif edilen değişiklikler prensipe 
değil, şekle ait bulunmaktadır 

Londra, 4 a.a. - İngiliz - fransız tekliflerine Sovyctler Birliği tarafın .. 
dan verilen cevap hakkında, T aymis gazetesinin aldığı malumata göre. 
bu cevap cesaret verici mahiyettedir. Sovyet muhtrası bazı değişiklikler 
teklif etmekte ise de bu değişiklikler prensipe ait değil, şekle ait bulun • 
maktadır. 

1 Pari• malılilleri ketum 

A ti ..,., • 1 davranıyor 

rnavu ugun yenı ana Paris,4a.a.-(Havas)- Fransız 

1 
diplomatik mahfilleri Sovyetlcr Bir-

kan Un Un Un esa S a rl liğinin Fransız - İngiliz tekliflerine 
verdiği cevap hakkında büyük bir ke
tumiyet muhafaza etmektedirler. 

Kanun dün meriyete girdi 
Roma, 4 a.a. - İtalya kıralı tara-ı 

fından Arnavutluğa verilmiş olan ka- '10 h • ı • v k • ı • 
nunuesasinin başlıca maddeleri şun- a 1 ıye e 1 1 
}ardır: 

Arnavutluk devleti meşruti bir hü- İstanbul' da 
kümeti kıraliye tarafından idare olu-
nur. İstanbul, 4 (Telefonla) - Dahili-

Arnavutluk tahtı, İtalya ve Ama- ye Vekili B. Faik Öztrak bugün sa
vutluk kıralı ve Habeşistan impara· bahki trenle §ehrimize geldi ve Hay
toru üçünvü Viktor Emanuel haneda- darpaşada vali ve belediye reisi Dr. 
nına ait olup salik kanunu mucibince Lutfi Kırdar'la emniyet müdürü B. 
irsen intikal eder. ı Sadrettin Aka ve diğer birçok zevat 

5E ~-··· ş voej .,,,,,.) - te·•f·nd·a .,..... ..... 

Filistinde tethişçilik gene artıyor 

Kudüs, 4 a.a. - Tedhiı hareketi artmıştır. Kudüste 4 bomba meydana ı;ıkarılmıı ve 
vaktinde yetişilmiı olduiu için infiliklarına meydan verilmemlttir 

Mutedil bir zat olan Yafa müftüsüne karıı bir ıuykast tcıebbliıUnde bulunulmuıtur. 
Bunun uzerine kahveler ve mağazalar pyri muayyen bir müddet ic:in kapatılmııtır. 

(Yukarıdaki resim. nlimayiı yapan yahudi hahamlarını söıtermektedir.) 

Sovyetler Birliğinin bazı tadiller 
teklif ettiği ve bu tadiller içinde en 
nazik olanın Baltık devletlerine ait 
garanti meselesi olduğu tasrih edil -
mektedir. Zira Paristcki kanaate göre 
bu devletler takdir hüriyetlerini ve 
kararların mesuliyetini muhafaza et • 
mek istemektedirler. 

Paris'te, bununla beraber, meselenin 
tali bir cephesi bahismevzuu olduğu, 

zira Sovyetler Birliğine karşı Baltık 

devletleri kanaliyle bir taarruzun scv
külceyş bakımından güç izah edilece· 
ği zannedilmektedir. 

Sovyetler Birli i tıınahnda ileri 
sürülen ihtirazi kayıtların t • .. ~k 

ctmi§ olan anlatmanın esasını müte • 
essir etmediği hassaten kaydediliyor. 

F ran•ız nazırlar mecli.i. bugün 
toplanacak 

Paris, 4 a.a. - Nazırlar meclisi bu 
pazartesi günü ha§vekil B. Daladiye'
nin reisliğinde ve salı günü de Cüm • 
hurreisi Löbrön'ün reisliğinde topla • 
nac:aktır. 

Pazartesi günkü toplantıda, millt 
müdafaayı alakadar eden muhtelif ka
rarnameler üzerinde görüşülecek ve 
başvekil Daladiye, siyasi meseleler 
hakkında izahat verecektir. Baıvekil, 
sanıldığına göre, parlamentodan alı • 
nan salahiyetlerin muhtemel surette 
uzatılması meselesi ile parlimento me 
saisinin ruznamesi meselesini de mev 
zuu bahseyliyecektir. 

Sah günkü toplantıda ise bilhassa 
harici siyaset görüşülecektir. B. Bon
ne• halen yapılmakta olan diplomatik 
müzakereler ve ezcümle moskova ile 
görüşmeler hakkında izahat verecek -
tir. 

Resim ve Heykel 
Sergisi bugün 

açıhyor 

r ............................................................................................ 1 
Dünkü spor hareketleri 

Maarif vekaletinin himayesi altın -
da bulunan Güzel Sanatlar birliğinin, 
bugün saat 17 de Sergievinde Maarif 
Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel'in bir 
nutkiyle açılacak olan yıllık sergisine 
müstakil ressamlar ve heykeltraşlar 

birliğinin de yüz kadar kıymetli eser
le iştirak edeceğini son dakikada 
memnuniyetle haber aldık. 

On senedenberi memleketimizde 
plastik sanatların terakki ve inkişafı 
uğrunda büyük faaliyetler gösteren 
müstakiller Ankara, İstanbul ve diğer 
vilayetlerimizde şimdiye kadar 26 ser 
gi açmışlardır. Halkın resim kültürü
nün yükselmesi uğrunda fedakarlık -
lardan daima çekinmiyen müstakil 
Ressamlar ve Heykeltraşlar birliğinin 
bu sanat hareketine iştiraklerini tak -
dirle karşılarız. 

Dün Ankara'da 
ve latanbul'da 
milli lrüme maç
larına devam e-

dilmif, Ankara'da 
Demirapor Doian 
aporu 1 - O, latan
bul'da Galataıa -
ray Fener bahçe -
yi 4 • 3 yenmİf

tir. Anlıara'da ilk 
bahar at yarıtla-
rının betinciai dün 
havanın yağmur -
lu ve kapalı olma 
•ına rağmen bü
yük bir rağbet 
görmİİftÜr. Milli 
kürne dıfında ola
rak yapılan maç -
ta da Gençler 
Birliği Günef'i 
6 - 2 mağlup et-
mİf ve ayrıca ah· 

''Ha midiye,, Sinopta r:ı111r müaaba1ıa1a-
1'1 yapılmıffır. 

Sinop, 4 a.a. - Hamidiye mektep ge Spor haberleri-
misi bugün saat beıte limanımıza gel- j mi:s 1 nci aayla-
mittir. dadır. 
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c N E V Y O R K M E K T U P L A R I ) Vakıf paralar talimatnamesinde değişiklik 
• 

Büyük Serginin ikraz nispeti 15.000 den 
açılış gün ünde 25.000 liraya çıkarıldı 

ı=~~~~~=:e.:~:~:~:~:::::~~~i.:::::::ı 
Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata ait talimatna. 

menin bazı maddeleri deği,tirilmiştir. Talimatnamede yapılan de
ğiıikliğe göre vakıf paralar idaresi en çok yirmi bet bin liraya 
kadar ikrazatta bulunabilecektir. Değiıiklikle onuncu madde de 
fU tekli almııtır. N evyork (Hususi muhabiri

mizden )--dün (30 nisan) 
N , ork dünya sergisi açıldı. Bu 
pc.ı: parlak bir ıey mi idi, değil mi 
idi? Şimdi pek hatırlamıyorum. 

Oç dört yüz bin kişilik çok renkli 
ve çok hareketli bir kalabalık, yu
Yarlak, sivri binalar, nutuklar, bol 
au. bol ziya. Açıı gününden bende 
1 · lan intibalar yalnız bunlardır 

'-•.tebilirim. 

Nutuklar söylenirken ben, e· 
limde bayrak platformun 

('-ı .ınde idim ve söylenenlerin halk 
i "'erindeki tesirini anlamağa ça
lıııyordum. En büyük muvaffaki
yeti, Nevyork'u ve Amerika itti
hadını, sulh ve demokrasi ideali
r..n bir misali diye anlatan, Nev • 
york belediye reisi La Cuardia ka
zandı diyebilirim. Kalabalık onu 
gelirken de konuıurken de öteki
lerinden fazla alkıtladı. Roosvelt 
aakin ve temkinli idi. Monoton de· 
necek kadar sakin konuıtu. Hit -
ler'e sert bir cevap verecek diyor
lardı. Vermedi. 

Amerikalılar Roosvelt'i Ameri
ka'nın en cüzel söz aöyliyen, en 
neıeli adamı diye anlatırlar, İngi
lizceyi, güzel konuımak iıtiyenle
re onun plağa alınmıı nutuklarını 
bile tavsiye ederler. Roosvelt kar· 
ıısındakileri ıülerek ve güldüre· 
re!< teshir eder. 

A çıı günü olduğum yerden 
ben, merasimi bile takip 

edemedim. Bir hafta önce bize, 
ancak elliıer kişilik gruplar milli 
elbiseleriyle ve bayraklariyle ge -
çide iıtirak edebilecekler diye bir 
tebliğat yapmıılard Buna inan • 
dık ve sergi:re lzmir ]ayeti tara• 
fından gönderilen lbiselerin en 
aösteriılilerinden, N evyork' daki 
türk talebe ve kolon s nden istifa
de ederek oldukça parlak bir 
&n&P hazırladık. Gruba kadın ve 
erkeklerden yalnız enkleri açak 
(çünkü bu vesil., ilt- merikahlar.- vah hatta esme erili insan
Mili-4 <ilmadığımızı gö. t nnek isti -
yorduk) ve boylan u un olanlar 
almdı. Gene amerikaların hakkı
mızdaki yanlrı kan tlerini dü • 
aeltmek için merasime kadınlar

dan bir kısmı ile erke 1erin, göğüs
lerine ayyıldızlı kırmızı kurdele
ler takarak gündelik biseleriyle 
iıtirak etmelerine karar verdik. 
Milli kıyafet giyecek tek erkek 
önde bayrağı taııyac:aktı. Bu iıi 
rengi açık, boyu uzun, yapısı aai· 
lam diye bana verdil r. 

Giyindik ve geçide ştirak için 
önde ben, arkamdak ı k iki sıra
da miJli elbiseleri ile k danlar, da
ha arkadaki üç aırad kurde]eJi
ler serıiye geldik. 1 tesir mü
kemmeldi. Sergi kapı andan try -
lon'a kadar olan uzun olda mü -
temadiyen alkıılandık Herkes bi
zi gösteriyor, bizi k nuşuyordu. 
Sinema, fotoğraf, bütu makina· 
lar bizim reamimizi a yordu. Ka
dın elbiseleri çok renk ı çok süılü 
Ye çok ajır kumaşla an yapıl • 
mı,lardır. Ben, çok g teri,li bir 
zevbek elbisesi giym ve oldu • 
ğumdan bir defa daha :ı:la büyü
müıtürr Halk, 

-Tarzanl 
- Hergül! 
Diye bağırıyordu. 

- Kalmam bayrağı alır gide • 
rim! 

Dedim, zorladım birinci sıraya 
geçtim fakat bu iti Üzerime aldı • 
ğıma da alacağıma da piıman ol· 
dum. Suratımı astım, durdum. 

Bize rehberlik eden adam vazi· 
yeti anladı yanıma geldi, 

- Geç, güç, vakit yoktu.. 
Diye özürler dilemek istedi, yüz 

vermedim. 
Taşıdığım bayrağı oraya onlar 

davet etmitlerdi, ve böyle bir da -
vet mesuliyetini Üzerlerine alan -
lar, en az bir kaç gün Önce alfabe 
sırası ile bayraklara verilecek ye
ri tespit edebilirlerdi. 

Nutuklardan sonra, ellerimizde 
bayraklar sahanın ortasına geldik. 
Orada, mavi, turuncu (serginin 
rengi) iki uzun kurdeleyi uçların
dan tutmuş kızlar, sulh idealini 
sembolize eden ritmik hareketler 
yapıyorlardı. Hareketler bitince, 
en ortadaki kız elindeki aergi bay
rağını havaya kaldırdı, bu bize 
bayraklarımızı kaldırmamız icin 
bir isaretti, uzun düııi;11me"e lü • 
zum bile görmedim, Türk bayra
ğı, misafiri olduğu memleketin 
bavrağmı selamlamak icin kalka -
bilirdi, fakat sergi bavrağı için? 
Anlamamazlıktan geldim, vazi -
yet aldım ve durdum. 

Merasim bitmişti, her taraf-
ta kaynaşmalar oldu. 

Kimse bizimle alakadar değildi. 
Bayrağı sardım, halkın arasına 

karııtım ve platformun tam karıı
smdaki pavyonumuza doğru iler
lemeğe batladnn. Yola çıkıp çık
madığımı pek hatırlayamıyorum, 
bir polis neferi yapacak başka hiç 
bir işi yokmuf gibi, yanıma geldi, 
elini göğsüme dayadı, sert sert bir 
§eyler söylemeğe baıladı, ıaliba 
yoldan geçmiye hazırlanan sergi 
amelesine yol vermemi istiyordu. 
Elini tuttum, caketinin hizaama 
kadar indirdim •• anlamadılau 
bile bile, fraa.ızca ona, 

- Bir insanla, bilhassa bir mi
safirle konuşma tarzı bu değildir. 
Dedim. Güldü. Aynldık. 

P wyona girdiiim zaman a• 
yakta duracak halde de • 

ğildim. Otele döndüm, uzandım, 
biraz dinlenir, dönerim diye dü • 
tünüyordum. Gözlerim kapandı, 
uyuyakaldım. 

Açılıt günü böyle bitti. 

Çağrı 

Halkevi köycülük 

kolu üyelerinin 
köy gezintileri 

Halkevimizin köycülük kolu üye
lerinden ve çeşitli meslekten iki grup 
cumartesi ve pazar günleri köylerde 
çalışma programlarına devam etmiş
lerdir. 

Cumartesi saat 13,30 da giden grup 
Karakoson ve Lodumu köylerinde sa
at 20,30 a kadar kalmış ve pazar günü 
aaat 8,30 da Kibris köyüne giden grup 
da oradan saat 15,30 da dönmüşlerdir. 

1 "Şu kadarki kıımen vukubulan yan 
gınlarda borcu tamamen ödenmeğe ka 
fi olmıyacak hasar bedelleri ilk önce 
emanet hesabına alınır. Borçlu, yan -
gının vukuundan itibaren bir ay için
de yazı ile müracaatla hasarı tamamen 
tamir ettireceğini bildirir ve bu tamir· 
le ipoteğin vasfını muhafaza edeceği 
anlaşılırsa hasar bedelinin dörtte biri 
tamire başlandıktan sonra ve üst tara· 
fı da tamiratı vakıa nisbetinde ~e üç 
taksiti tecavüz etmemek üzere idarece 
münasip görülecek taksitlerle borçlu
ya mezkur hesatptan verilir. 

Tamire başlandığı ve taksit mikta -
riyle zamanları muhammin raporiyle 
tevsik olunur. Borçlu bir ay zarfında 
tamir için müracaat etmediği veya ta· 
mir suretiyle ipoteğin vasfını muha -
fazaya imkan görülemediği takdirde 
hasar bedeli emanet hesabından birin
ci fıkra mucibince borca mahsup olu -

Bu köylerde 97 h-ıstaya bakılarak 
ilaçları parasız verilmiş, tablolar üze
rinde sağlık öğütleri ve hastalıklar nur.,. 
dan korunma yolları anlatılmıştır. 

Köylülerimizle kendilerini ilgilen- On sekizinci maddede dördüncü tak 
diren mevzularda hasbihaller yapıl- site ait fıkra ise dördüncü taksit yüz
mış, uğradıkları güçlükler hakkında de on beştir. Sıvala.r yapıla~a.ka. ve 
salahiyetli köycüler tarafından iza- carı;l~r .. takılarak bınanın bıtım.ın~e 
hat verilmit ve şehirde takibi gereken v:rıı.ır. On dokuzuncu m~dden~n •
itleri not edilerek dilek ve arzuları kı~cı fıkr~~·· Her sene . nıhayetı~de 
dinlenmiş, köy muhtarlariyle, eğit- mud?ete gore o sene~e dü~en . resül -
menlerle köyün idare, kültür, ziraat mal ıle masra:.ıar ve ışlemış faız gele
işleri imece usulleri etrafında konu. cek sene komusyonu tamamen ve def
şular~k faydalı yardımlar yapılmış- aten verilmek üzere beş seneye kadar 

dır. İmha) olunamaz." 
tır. 

Halkevlerinin evelce verdiği köy 
kütüpanelerine, okuma odalarına ve 
okur yazaT köylülere broşür, kitap ve 
gazeteler verilmiştir. 

Bayan üyeler, köyün okulunda 
köy kadınlariyle buluşarak kendileri 
ile kadınlığı, ev işlerini, çocuk bakı
mını ilgilendiren konularda görüş

müşlerdir. 
Bu güzide köyclilük şubesi komite 

sinden ve üyelerden Bayan Muazzez 
Kayı, Mebrure Aksuley, Saffet Den
gi, Berrin Kent, Doktor Salt Çalık, 

Abdurrahman Kamar, Ha1il Sezai Er
kut ve CeJ,eci C. H. P. ııahiye cm 
Hasip iştirak etmişlerdir. 

Halkevinde 
çay ziyafeti 

Üçüncü fıkrasındaki (on bin lira) 
(yirmi bin lira) ve (üç sene), (beş se
ne) olarak değiıtirilmiıtir. 

Talimatnamenin 44 üncü maddesi • 
ne şu fıkra ilave olunmuıtur: 

"Şu kadarki ipoteklerin durumu bu 
talimatname hükümlerine göre müsa -
it olupta yalnız beş yüz liradan aşağı 
olmasından dolayı tecdiden ikraz mu
amelesine tabi tutulmıyan borçlar hak 
kında, borcun yüzde onu verilmek kay 
diyle ve bir defaya mahsus olmak üze· 
re, tallmatnamenift 10 'lancu tmadded • 
nin birinci fıkraaı mucibince tecdit 
Vo İmha? nıu•ınclni t.athilc olunabi • 
lir . ., 

Talimatnameye illv~ olunan yeni 

hükümlere göre her hangi bir suretle 
hasara uğraması veya rayicin tenez • 

zül etmesi veya ikraz mevzuatının de

ğiştirilmesi sebepleriyle, ipoteklerin 

Ankara Halkevi, beşinci Kurultaya kıymetlerinde bir noksanlık veya mü
delege olarak ittirak eden Halkevi saadesizlik bukua geldiği takdirde, 
başkanı ve komite üyesi arkadaıları mukavelenamede bu hususta tesbit e
ıerefine bir çay ziyafeti tertip etmiı- dilen şartlar tatbik olunacaktır. Tali-

tirH. lk • ba k il 1 • b" matnamede borçludan alınacağı gös -a evı ş an ve ye erıne ır ara . . . 1 • • 
da tanıpnak ve konuşmak imklnım terılen ve ıcra teblıgatı mahıyetınde 

x Maliye Encümeni buıün heyeti veren bu toplantı çok samimi bir hava olmıyan idari takibata ait muhabere ve 
umumiye içtimaından sonra toplana • içinde geçmiı, Halkevlerinin müıte - tebligat masrafları 3399 numaralı ka -
caktır. rek ve mühim meseleleri etrafında nunun meriyetinden sonra ahnmıya • 

. haabihaller yapılmıı, Halkevlerinin caktır. Talimatnamede gösterilen ko-
X Arzuhal Encllrnenı bueUn saat 10 biribiriyl~ daha sıkı alika ve rabıta . . 

da toplanacaktır. peyda etmeleri için tedbirler dütünül- mısyona aı~ esasl~r 339? numaralı ka-
. '-- E l1rn • b mü• Ankara Halkevi geçen yıllarda nunun menyete gırmesınden evet ya -

X Dıvanı MuhaaeU11t ne enı u- :s• 
Un aaat (10) da to ıanacaktır. hazırlamış olduğu "Halkevleri nasıl pılmış ikrazat mukavelenameleri bak-

g p çahıır" filmi gösterilmiştir. kında ve bu kanun hükümleri dairesin 
X Mim Müdafu Encümeni bugün Ankara Halkevinin davetlisi Halk • de tatbik olunacak, talimatnamede 

saat dokuz buçukta toplanacaktır. evi başkan ve üyeleri, bu ağabey Halk 

X Kamutay Adliye Encümeni bu • evinin daha verimli ve yararlı olmak 
gün saat ıo da toplanacaktır· için bulduiu çareler ve tedbirler et -

rafında istedikleri izahatı almıılar -
X Kamutay Ziraat Encümeni bu· dır. 

gün umumi heyet içtimaından sonra Geç vakte kadar kaynaşma ve ko-
toplanacaktır. nuşmıya devam edilmiştir. 

borçludan muamele vergisi alınması -

na dair olan esaslar, bu verginin alın

maması hakkındaki Maliye Vekaleti -
nin 19. 1. 1938 tarihli tebliğinden son
raki muamelelere tatbik olunmaya • 
caktır. 

5 - 6 - 1939 

Amerika ile ticaret 
anlaşmasından ne gibi 

faydalar temin ediyoruz 
Kamutay encümenleri buna ait 

kanun projesini aynen kabul ettiler 
Bir senedenberi devam eden müza

kerelerden sonra Türk - Amerikan ti
caret anlaşması, l nisan 939 da Anka
ra'da imza edilmi§ti. Anlaşma, hak
kındaki kanun projesi kamutay iktı -
sat ve hariciye encümenlerince tetkik 
edilmiş ve ruznameye alınmıştır. Her 
iki encümen de anlaşmanın memleke
te temin ettiği esaslı faydaları tesbit 
ve müşahede etmişler ve layihayı, hü
kümetin teklifi gibi aynen kabul et
mişlerdir. 

lktı•at encümeni mazbata•ı: 
İktısat encümeni mıtzbatasında, bu 

anlaşmanın memlekete temin edeceği 
fayd~ları madde halinde tasrih etmek
tedir. Çok enteresan olan mazbatayı 

aynen alıyoruz : 
"- 1928 senesi nihayetine kadar 

Birleşik Amerika Hükümeti, ihraca
tımızın, en büyük mütterilerinin en 
başında gelen bir memleket idi. 

Bu memleketin 1929 senesinde ka
bul ettiği gümrük himaye kanunu, ih
racatımıza büyük bir darbe olmuştur. 
Bir sipesyalite denmesi caiz olan 
yapra ktütünlerimiz istisna edildiği 
takdirde diğer mahsullerimizin ihra
catı üç, dört sene zarfında % 70-75 
derecesinde tenakus etmiştir. 

İhracatımızı zorlaştıran bu güm
rük duvarına 1934 senesinden itiba
ren inzimam eden diğer sebepler, ih • 
racat tenakusunu idame ve teşdit et -
mekle kalmamış, Birleşik Amerika 
hükümetlerinin memleketimize müte
veccih ihracatını da yavaı yavaı yük
seltmiştir. 

Harici ticaretimizde en fazla aktif 
olduğumuz ve döviz ihtiyacatımızın 

en büyük kaynağı olan bu memleket 
1938 senesinde tamamen mikila bir 
çehre göstermiş ve bu defa Amerika 
bize karşı aktif vaziyete girmiştir. 

Amerika ile olan ticari mübadele -
miz - eski anlaımıya göre - karşılıklı 
serbest dCS.iz tediyesi eaaaına dayan -
makta oldufundan ve ihracat tenaku
suna inzimam eden ithallt tesay:Udil, 
dovız Oi.Kımınaan memıcKenmızı 1.u1-

luğa dütürdüğilnden yeni f&rlların 
doğurduğu bu mütkülitı önliyecek 
yeni bir ticaret anlaımaaı müzakere -
sine başlamak bir zaruret olmuştu. 

iki gaye 

Karıılaştığımız zorlukları önlemi
ye çalışacak olan yeni anlaşmanın is
tihdaf ettiği iki gaye vardı: 

1 - İhracatımızı zorlaştıran ve hat
ta yavaş yavaş durdurmağa doğru gi
den gümrük duvarlarını aıılabilir bir 
hale getirmek, 

2 - İthalat döviz tediyesini bir ni
zama bağlarken bundan memleketi
miz lehine bir marj elde etmek. 

Birinci maksat, ihracatımızda pa -
lamut hülisasına % 50, meyan kökU 
hülisasına % 25, yaprak tütüne kilo
suna takriben 13 kuruş, incire % 40, 
kuru üzüme % 40, fındığa % 25, An
tep fıstığına % 50, kuş yemine % 50 
ve halılardan metre kareıi 883 kuruı
ta aıağı olanlara % 40 metre karesi 
883 kurut ile 1470 kuruı arasında o
lanlara nisbi bir gümrük tenzilatı te • 
min etmek suretiyle eldeedilmiıtir. 

Bu gümrük tenzilitından tütüne 
isabet eden kısmın ihracatımıza bir 
fayda temin edip etmiyeceği malum 

değildir. Fakat tütün ihracatımızı ar
tırıp artırmıyacağı· meşkuk bulunan 
bu gümrük tenzilatının mütekabil 
gümrük fedakarlıkları hesabında A
merikalıları lehine hesap kabartmıya 
yardım etmiş olduğunda şüphe yok· 
tur. 

Bunun yerine tiftiklerimiz lehine 
bir gümrük tenzilatı temin edilmit 
olsaydı daha çok faydalı olurdu. 1928 
senesine kadar, senede takriben ıekiı: 
yüz bin - bir milyon kilo tiftik ihraç 
ettiğimiz bu piyasa 1929 senesi güm· 
rük tarifesi yüzünden bugün hiçe in• 
mit bulunmaktadır. 

Amerikalılara verdiğimiz en büyük 
tarife tenzilatı, radyo makineleri ve 
aksamı ile otomobil ve aksamına ait• 
tir. Bugiln lükı olmaktan çıkıp mede· 
ni bir ihtiyaç haline gelen bu iki eş• 
yanın memleketimizde himaye edile
cek mümasili yerli mamulat olmadığı· 
na göre ucuzluk bakımından bu tenzi
latın bizim için de faydalı olacağına 

şüphe yoksa da bunun mukabilinde 
Amerikalılardan daha fazla avantaj 
elde edebilmek imkanı bulunsaydı ih
racatımıza daha fazla yardım edilmif 
olurdu. 

Döviz bakımından elde edilen 
layclalar 

Döviz bakımından elde edilen fay .. 
dalar : 

1 - Döviz tediyemizin, ihracatımı• 
zın temin edeceği dövizin takriben 
yüzde sekseninden fazla olmaması, 

2 - Muttarit amerikan ihracatına 

mukabil mevslmlik ihracat yapmamı• 
zın tediyede meydana getireceği t9"' 
birlerin anlaşmada göz önilnde tutul .. 
ması. 

İhracatımızın yüzde sekıeni kadar 
ithalat yapılmasını temin eden kısım 
anlaşmada sarahaten yazılmamışaa da 
bu nevi kayıt ve şartları kabul etmi .. 
yen Amerika dış ticaret sistemi kar
ıısında bulunan formülden daha iyi• 
aini keıfeta.k kolay olamudı. 

.n.uuı~mctııu• AC ı nıuı;;:u Lr..A1wU~.,. 

bilecek faydaları temin etmiş olması .. 
na rağmen bugünkü iktıaadi şartları "' 
mız içinde yalnız gümrük tenzilitiy• 
le Amerika ihracatımızı inkipf ettir• 
mek kolay değildir. 1933 senesi orta• 
larından sonra dıt ticaretimize hikim 
olan ve Amerika'dan maada bütUn 
memleketlere tatbik ettiğimiz kliring 
ve takas usulünün iç pazarlanmız•a 
yarattığı yeni fiyat seviyesi, ihracat• 
fiyatlarımızın Amerika piyasasına in
tıbakına manidir. Elde edilen tarife 
tenzilatı bu intibaksızlığı telifiye ki· 
fi değildir. 

Piyasa intibakını temin edecek 
diğer tedbirlerin ihmali bu anlaıma
nın temin ettiği diğer faydalan hiçe 
indirebilir. 

Ticaret anlaımaları bakımından iyi 
esaslara dayanan ve ihracat ile döviz 
tediyesi noktasından iki mühim der· 
dimizi karıılıyan bu anlatmanın tasdi· 
kini teklif eden kanun layihaaı bükU
metin teklifi veçhile aynen kabul e • 
dilmiş ve umumi heyette müzakere e
dilmek üzere yükıek reisliie ıunul
muıtur.,, 

Tam .rylon'un ön n gelince, 
program değiıti. Bayr lar grup
lardan ayrılacak dedi , canımız 
aıkıldı, eski hatta dün kararınız 
böyle değildi diye itir edecek ol
duk, derdimizi kimse. anlatama
dık. Ayrıldık. Sağımd bir kadın, 
solumda bir erkek yiı umeye bat
ladık, bizi trylon'a ı lecek yük
sek yola çıkardılar. O ada ameri-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

klllılann arkasında r aldık, ve 
bir saatt°'n fazla bek ik. Hare • 
ket ederken gruplar ekrar karıt
tı, bir kaçı koıup öne çti. Kavga 
çıkabilirdi, ıikayet et k. Alfabe 
a ~asından batka hiç b r türlü ter· 
ciha lcatlanamayız d k, tikaye
timizi pek ciddiye mı lmadılar, 

yoksa niçin arkada k mak iste • 
medifimizi mi pek iy anlamadı • 
hr, bilmiyorum, omu lannı kal -
f' ·rdılar. Fakat biz ge kalmadık, 
f .. nlandi:·elilerin arkumda yürü
me,.• batladık. 

Platform'un önunde karar 
gene deiitti. Burada yer 

müsait deiil diye yanımızdaki i • 
kifer kiıiyi de bizden ayırdılar, ve 
bunlardan botalan yerlere amele 
te<ıeldcü••erine, amai mueaaeaelere 
ait 1-;rraldı İKİ sraplan Yerlettir· 
dil•. Tekrar bir kaynatma w yer 
kapma hareketi oldu. Ben ikinci 

""'Wdnn. 

Ankara garsonlarının 

hakh bir dileği 
Gt.çen gün okurlarımızdan beı al

tı vatandaı matbaada beni giJrmeğe 
geldiler. Kendi s<Jylediklerine g6re 
buna, Ankara'nın bir kaç lokantasın
da garsonlulr etmelrt~irler. lçlerin
den biri cebinden çıkırdılı bir ls
tanbul gazetesi Jrupürünü masamın 
üzerine koydu. Benim daha önce -
den de okumuı olduğum bu haber
de lstanbul belediye iktısat müdü
rünün ıazino, lokanta ve eğlence 
yerlerinde tetlcikatta bulunarak 
mÜJteriler tarafından verilen yaz -
de on garson bahıiıinln doğrudan 
doğruya garsonlara verilmesini ka -
rarlaıtırdıl' )'azılı idi. 

Matbaaya gelen vatanda§lar anla
tıyorlar: 

Ankara'da bir takım lokantalarda 
müıterilerden alınan yüzde on gar
son hakkı kasaya girmelrte, garson
lara bir miktar gündelik verilmekte· 
dir. 

lstanbul'da verilen kararın Anka
ra'da verilmesine ne mani vardır J 
Şebimisde yüzerce garson çalıp

yor. B~alar, balrlı ıilrlyetlerinde 
böyl-'1 ttfyorlar, me.ıekleriain istik -

rarsızlığı ve kendileri için verilen 
paranın müessese sahipleri tarafın
dan alınması yUzünden maişet kay
gısı ve zaruret içindedirler. içlerin
den bir tanesi, bu sebeple garsonlar
dan pek azının evlenip aile kurmağa 
kıyı§amadığını anlatıyordu. 

Her vatandaşın ayrı ayrı, haklı o
lan dertlerini din/iyen bir idare al -
tındayız. Bu sebeple Ankara garson
larının da haklı bulduğum bu şiki
yetlerini, al§kalı makamlara iletmek 
maksadiyle bu satırları yazıyorum. 

T. l. 

Mühim ve ıon haberleri 

Türkçe Tan ıazetesinde son 
günlerde bir takım ileri gazeteci
lik hamleleri görüyoruz. Bu cüm
leden olarak mesela bu arkada· 
fDDız, birinci aayfaamda "mühim 
haberler'' baılığı altmda bir 8Ü· 
hm &ÇIDlfbr. Buraya konulan ha-

berlerin ehemiyetaiz oldufunu id· 
dia edecek deiiliz. Fakat bu sü
tunun d11mdaki haberlerin de .. 
hemiyette oradakilerden seri 
kalmadıtı ıörüliyor. 

Gene bu arkadqnnızm nelki 
aünkü aayumda "son haberler" 
baıbimm altım dikkatle oku· 
duk: bu son haber, bir AYrUpa 
ıazeteainde en atalı bet sün Ön· 
ce çıkaut bir ya:amm tercümesi i
di ve böyle olduiu da yazılmıth ! 

Mideye ele lıaJ'lf'ln ideoloji 

Bir franaız ıueteaine bakı
lırsa İtalyanlar, kahveyi bir nevi 
antifaıiat içki telakki ediyor Ye o
nun yerine papatya, aıcak limona· 
ta, ıhlamur içilsin, diyorlarmıı. 

Görülüyor ki mihverciler ide
oloji nanama yaptıklan aayretket· 
likleri boğaza ve mideye kadar 
da teımil ettiler. 

Yalnız bu itte renge fazla kıy
met vemedikleri anlaşılıyor. Ver· 
Mlerdi, kendi aömleklerinin ren
ıine pek yakm olan kahveyi de
lil, kırmızı ıarabı, çayı yaaak et· 
meleri lbnn aelirdi ! 

Kavafa ~ılıan balık/ 

Yer yüzündeki tuhaf ve ıarip 

hadiMlerin sonuna bir nükte, bir 

mütalea, bir hikmet ilive ederek 

muayyen bir sütunda yazı yasan 

bir muharrir, Çin'de hem deniz

de, hem de karada yaııyan Wr 
balık bulundufunu, bilhaua bu 
hayvancafızm aiaç tepelerine 
brmanmata pek meraklı olduiu· 
nu aöyledikten aonra diyoı:. ki: 

"Evet bu balık, baıka balık. 

Öyle baıka balık ki kavata çık· 
ması bile fevkal&clelik detil.,, 

Yalnız "balıiın kavala çıkma· 
••,, tabiri, bizde balıfm bir aiaç 
olan kavata değil, Bofaziçinde 
bir aemt iami olan kavağa çıkma
•• demektir. Muharrir, Çin ve Si· 
yam hadiseleriyle ufraıırken, a· 
caba, burnunun dibindeki coiraf
yaJ'I unutmut mudur 7 

Bir (Ok yerlerde yıımur ''' 
Dün ıehrimizde bava kapalı, hafif 

ve fasılalı yağmurlu geçmittir. RUz -
gir şimali prkiden saniyede 4 metre 
kadar hızla eamittir. En dütük sısı 12, 
en yUkaek ısı da 17 derece olarak kay· 
dedilmittir. 

Yurtta hava: orta Anadolunun prk 
kısmiyle doğu Anadolu ve KaradeniJ 
kıyılarından kapalı ve yağıflı, diter 
bölgelerde umumiyetle bulutlu ıeç • 
mittir. 

24 saat içindeki yağıların metre aıu· 
rabbaına bıraktıkları su miktarı, Or -
du'da 35, Afyon'da 26, GCSnen'de 23, 
Toaya'dı 21, Polatlı ve Uludağ'da 20. 
Ilğın'da 19, Şibinkarahiaar'da 17, Ya· 
lova'da 16, Sandıklı ve Sinopta 15, di· 
ğer yağıtlı yerlerde 1 • 14 kilogram • 
arasındadır. 

Rüzglrlar: doğu ve cenubu prkl A· 
nadoludan cenuptan diğer bölgelerde 
timalden saniyede en çok 5 metre k•· 
dar hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar İzmir, Malatya ve 
Ersincan'da 25, Siirtte 26, Antalya "'' 
Diyarbakır'da 28 derecedir. 
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İ Dış POLİTİKA 
.,.. ................................................ .. 
Nazi yumruğu altında 

Çekiston 

t Almanya geçen martta Çekis
•n' h' b 1 ırnayesi altına aldığı zaman 
~ lllernleketin otonomisine hürmet 
f eeeğini ve çek kültürünün inkİ§a• 
;:.a mani olacak tedbirler almıya
i tını taahhüt etmişti. Hitlcr de 
~.a.t ettiği son birkaç nutukta Çe· 
~ ıatan hakkında aynı taahhüdü ta· 
ı:-•ınınun eden sözler söylemi§tir. 
tı lkat filiyatın hiç de bu sözlere 
~Ylnadığını bu betbaht memleketten 
cı1••rı aızan haberler anlatmakta
'~ Filhakika Almanya'nın çekleri 
d'J a~larla müsavi addetmeyip ken
d 

1 erıne bir nevi a§ağı sınıf vatan -
~;~ ınuamelesi yaptığı mali'ımdu. 
}'~1

11tdiği gibi, Nazi ırk nazariyesi 
t ııı:ı:, damarlarında cermen kanı 
ı 'l'Yaıı İnsanları va tnnd aşlık hak
e~tına İstihkak kesbetmiş telakki 
... l'llektedir. Nasıl ki Nazi telakkisi-
"e .. 
et .~?re, devletler hukukunun temin 
}' tı.gı haklardan istifadeye salahi
' etı olan milletler de cermenler, 
d?tlo • ııakııonlar ve belki de iskan· 
~ll&vyalılardır. Geçenlerde Schmidt 
k bıtnda bir alman devletler huku-
1'111 Profesörü, müsavatııızhğa daya-

a.ıı bu • • ·ı · · t Jı nazarıycnın ı mını yapmı§ ı. 

lı t~feaöre göre, milletler, devletler 
, ~.ukunun bütün haklarından ve 
ba. ahiyetlcrinden istıfade eden ve 
<ı~lar tarafından istismar mevzuu 
r· a~ iki zümreye ayrılmışlardı. Bi-
ıncı .. 1 

a k zuınrede cermenler, ang o 
; 10nlar ve fransızlar vardır. Orta 
ıe:ıru~a, şarki Avrupa ve islav mil
ed erı i.stismar mevzuu olması İcap 
z e.rı nuJlctlerdir. Yani Nazi ırk na· 
lrıyes'ı .. l - d d -t'b• musavatsız ıga ayan ıgı 

ı~k~· ~evletler hukukunun Nazi te· 
"'k 111 de müsavatsızlığı esas ola-

ka.bul etmektedir. 

'ili Fakat Çekistan Nazi istilasına 
.,. rayıncıya kadar bütün bu naza· 

1Yele ·1· . tı. Ç r~ ı ırn kıtaplarında yer almı'· 
ki b ekıstan'ın ifgalinden sonradır 
hit u nazariyelerin tatbikatına §a· 

1 
.. olınaktayız. Haber verildiğine 

e:re b.u memleketteki Nazi idaresi, 
ta. 2~lıın müstemleke idaresini ara • 
Çe~a b.~r mahiyettedir. On binlerle "lln ınunevveri, tevkif edilerek 
he Plara tıkılmıttır. Memleketin 
ti r tarafında içtimalar menedilmit· 

r. Ce i bir çek hükümeti mevcut· 
%abiti k b' · . 1 ... ,:: d a ıne ıçtıma anna ıftıra~ e-
/relc vekillere direktif vermekte • 
~r. Çelcistan tamamen alman ikh· 
1-ı t ıahasmın içine alınmı§tır. Bunun 
d.aııası tudur ki memleketin iktrsa· 
•• 

1 Politikasına istikamet verirken 
orıce b"' .. k 
l'I uyu Almanya'nın ihtiyacı 
•zarı'fb •a.h 1 1 ara alınacaktır. Kültür 

11• haanıda da alman idaresi tazyiki
d 

1 
er gün biraz daha arttırmakta -

.. ~· Fransız gazetelerinin yazdıkla-
··•a .. 

1'i b' ro.re geçenlerde çeklerin en ea· 
tın ır hyatro binalan ellerinden •· 

arak almanlara verilmiştir. 

" Alınanya'nın diğer orta Avnıpa 
1 e larki Avrupa hakkındaki emel· e. ~ 
l rı tnalum olduğuna göre, bu mil-

b~:lerin Çekistan'da olup bitenleri 
1 
11\eleri lazımdır. 

lıirterçi çekler, büyük harpten evel 
aj Çı°k asırlar Avusturya'nın idare· 
trı.ı' tında yaıamışlardı. Fakat haki
lıi:~tleri altındaki milletlere liberal 
ku •dare temin eden Habsburg hü
ltı. llldarlariyle Nazi idaresi arasında 
"a.~~•Yese kabul etmiyen bir fark 
k ır. istiklallerini korumak için 
lrıJ, 

ıerı l rı~ı akıtmaktan çekinen çek 
da. ~ erı bugün Nazi yumruğu altın-
1'et;rıı~ınektedir. Bu, ba§ka memle
otrn elrın gençlerine bir ibret dersi 

fl •dır. 

.......____ A. Ş. ESMER 

-----~~~~~-

O Havacı olmak istiyen 

rta okul mezunlar1na 

müjde 
(11) ci sayfaya bakınız 
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Danzig' de Leh düşmanlığı 
Senato emrindeki memurlar 
Leh Yüksek 

münasebette 
Komiserliği ile 
bulunmıyacaklar 

Danzig, 4 a.a. - Pat ajansı bildiriyor: Ayan meclisi reiıi Gre
iıer, dün Polonya umum komiserine bir tezkere göndererek mec
lisin emrindeki memurlara ikinci komiser Perkowıki ve komiser· 
liğin diğer iki memuru ile her türlü resmi ve hususi münasebetle
rini kesmelerini emretmiş olduğunu bildirmittir. 

Bu hareket tarzı, serbest tehir zi • ı 
mamdarlarının Polonyaya karşı bes
lemekte oldukları hasmane hiııleri te· 
bellür ettirmektedir. 

Gümrük müf ettiılerinin 
azaltılması iıteniliyor 

Ayan meclisi reisi, bu husumeti, 
memurlarına sokakta ve kahvelerde 
şahsi temaslarda bulunmağı menede- , 
cek kadar ileri götürmektedir. 

Greiser tarafından Polonya komise 
rine dün tevdi edilmiş olan ikinci 
mektupta leh gümrük müfettişlerinin 
azaltılması istenmekte ve "şimdiki 
miktarın muahedelerle derpiş edilen 
vazifelerin ifasiyle kabili telif olma· 
dığı" ileri sürülmektedir. 

Polonya gümrük murakabeıini 
kuvetlendirdi 

Halbuki Polonya hükümeti Danzig 
gümrük ııervislcrinin Polonya ile ser· 
best şehir arasında mukavele ile tes
bit edilmiş olan nizamlara riayet et· 
melerini talep etmiş ve bu hususta 
Polonya gümrük müdürlüğünün tali
matına uyulmadığını çoktanberi ihtar 
etmişti. 

Danzig makamlarının mukavelelere 
bu riayetsizliği Polonyayı gümrük 
mürakabesini takviyeye sevketmiştir. 
Esasen bu mı rakabeyi tatbik etmek 
hakkı hiç bir kayda tabi değildir. 

Bir ingiliz gazeteci tevkil edildi 
Danzig, 4 a .a. - "Danziger Vopos

ten" gazetesinin bildirdiğine göre 
Danzig zabıtası "Daily Herald" gaze
tesinin hususi muhabiri Scott Vatso
nu tevkif etmiştir. Muhabir, hudut ha 
ricine tıevkedilecektir. 

Leh Baıvekil 

muavini diyor ki: 

Her tehlikeyi 
göze almağa 

amadeyiz 
Varşova, 4 a.a. - Torun'da aktedil

miş olan Pomeranya iktuıat meclisi
nin açılış toplantısında bir nutuk irat 
eden Başvekil muavini B. Kwiatko • 
wıki, ezcümle şöyle demiştir: 

"- Polonyanın siyasi ve iktısadi is 
tiklalinin sınırı, Polonya Pomeranya
ıından geçer, Polonyanın denizde ıer 
best bir mahreci bulunması ancak e • 
zeldenberi polonyalı olan Pomeranya 
arazisi sayesinde mümkündür. Mütte
hit ve mütesanit olan millet, bu ma
melekini muhafaza için her türlü teh 
likeyi göze almağa amadedir. İhtimal 
günün birinde beynelmilel münasebet 
teri yüksek bir siyaai kültür idare. e· 
decektir. Fakat bu zaman, çok uzak
tır. Binaenaleyh müstakbel nesillere 
masun ve mahfuz bir halde nakletme
miz icabeden hukukumuzu bizzat 
kendimiz müdafaa etmeliyiz.,, 

Naib Rrens Pol 

şerefine ziyafetler 
Berlin, 4 a.a. - Yugoslav naibi Prens 

1 Arjantin hükilmeli 
Milletler cemiyetinden 

ayrılmıyacak 
Buenos Aires, 4 a.a. - Arjantin ha

riciye nazırı Kantilo, Razon gazete· 
sine aşağıdaki beyanatta bulunmuş -
tur: 
"- Arjantin milletler cemiyetine, 

prensipleri aynı olduğu ve politikası 
adalet ve harp ilanından evet hüküm
ve uzlaşmaya müstenit bulunduğu i
çin girmiştir. 

Milletler Cemiyeti prestijinin bazı 
devletlerin hareketlerinden dolayı 
değişmiş olması, bu cemiyetten ay
rılmaklı~ımız için bir sebep değildir. 
Esasen Milletler Cemiyeti siyasi ma
hiyetini peyderpey kaybetmekte ise 
de entelektüel ve sosyal sahadaki te
lif ve tanzim ve teşriki mesai mahiye· 
ti büyümektedir. 

Arjantinin siyasi istikameti lima 
konferansında izah edilmiştir. Ameri
ka ile müşterek menfaatlerimiz var -
dır, fakat Avrupa ile de bağlarımız 
mevcuttur ve ona karşı yer alamayız. 
Bununla beraber, bütün Amerika lü
zumunda ideallerimize ve ananeleri
mize muhalif her türlü müdahaleye 
mukabele etmiye amade bulunmakta· 
dır.,, 

Arnavutluğun yeni ana 
kanununun esasları 

(Başı 1 incı saytada) 
Arnavutluk bayrağı, kırmızı olup 

iki başlı bir kartalı vardır. 

Re•mi li•an ve din 
Resmi lisan arnavutçadır. 
Bütün dinlere hürmet olunur ve 

bütün mezheplere ait ayinlerin icrası 
olbaptaki kanunlara tevfikan zaman 
altına alınmıştır. . 

Teşrii kuvet, kırala aittir. 
Adli kuvet kırata :ıit olup kıral bu 

kuvetin istimali hususunda mahke-
Alman it cepheıi ıeli Danzig'Je 
si tefi Hicri bugün it hizmeti kampı
na mensup kıtaları teftiş etmek üzere 
Danzige gelmiştir. 

r~ ~~IMıfl'rai:;nn~~itnci'; __ ,...,.._~-·~----=-
Herkes için vacibülicra olan ka-

Göbbelsin de 18 haziranda Danzige 
gelerek bir nutuk ıöyliyeceği hakkın
da şayialar dönmektedir. 

Bs löbrön seyahatle 
Paris, 4 a.a. - Cümhqrreiıi B. Löb -

rön saat 7.40 da Lil ve Rubeye hareket 
etmiştir. Bu ziyaret resmidir ve yanın
da ticaret, iş, adliye ve sihat vekilleri 
ve bir çok şahsiyetler bulunmaktadır. 

B. Löbrön Rube'de 
Rube, 4 a.a. - B. Löbrön, umumi 

harp esnasında istila ve tahribe uğrı -
yarak sonradan imar edilen şimal ve 
doğu belediyeleri birliği tarafından 
tertip edilen sosyal terakki ıergisini 
ziyaret etmek üzere, saat 10.40 da bu • 
raya gelmiştir. 

lsveç hükumeti 

iki konun projesini 

Meclisten gerialdı 
Stokholm, 4 a.a. - İsveç hüküme· 

ti, 21-12-1938 tarihinde, deniz inşaatı 
tahdidi ve harp gemisi inpatında ha • 
ber teatisi hakkında İngiltere, İsveç, 
Danimarka, Finlandiya ve Norveç a • 
rasında imzalanan muahedeyi tasdik e 
den kanun projesini parlamento ruz • 
namesinden geri almıŞtır. İsveç hükü
meti, İsveç - İngiltere muahedesinin 
bağlı bulunduğu deniz muahedeleri ve 
anlaşmalarında bir çok değitiklikler 
vukua gelmi§ olmasını, buna sebep O· 

larak göstermektedir. 
Hükümet Aaland adalarının bitaraf· 

lığının muhafazası hakkındaki kanun 
projesini de geri almıştır. Parlamento, 
yakında içtima devresini bitirecektir. 
Aaland adaları işi için, parlamentonun 
fevkaHi.de bir içtimaa çağrılacağı aa • 
nılmaktadır. -
Japonya'nın Avrupa 

politikası 
Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansının bil

dirdiğine göre, milli müdafaa nazırlı
ğının yaptığı bir içtimada, Japonya • 
nın Avrupa karıı11ndaki politikası ü • 
zerinde tam bir anlaşma hasıl olmuı ve 
bu politika teferruatiyle tesbit edil -
mittir. Pek yakında bu politikanın a
na hatları çok sarih surette bildirile • 
cektir. 

Fon Ribbentrop tarafından şereflerine 
verilen ziyafette hazır bulunmuşlar -
dır. 

"Thetis,, denizaltısı 

kurtarılamıyacak 

Londra, 4 a.ı. - Dün akfllll "The • 
tis" tahtelbahirinin altından halatlar 
geçirilmiş ise de aalı gününden evel 
gemiyi kaldırmak imkanı mevcut de • 
ğildir. 
Denizaltı gemisini kurtannıya giden 

bütün harp gemileri yarın üslerine dö 
neceklerdir. Yüzdürme ameliyesi 
Cammel Larida müeaaeıesi tarafından 
yapılacaktır. 

Hitler'in yeni 
bir nutku 
(Baıı 1. inci sayfada) 

dı§ ticaretinin mahvedilmesi. İşte 
1914 ten önceki ingiliz çemberleme si· 
yasetinin hedefleri bu idi.,, 

Almanya'nın yanında bir 
aıker var/ 

Hitler o zamanki alman hükümetl· 
ni tenkit etmiş ve bu hükümetin mil· 
letin askeri talim ve terbiyesini ihmal 
ederek İngiltere karı111nda lUzumlu 
ihtiyat tedbirleri almadığını ve bu
günkü Almanya'nın bundan ders al • 
ması icap edeceğini söylemiş ve demiş 
tir ki : : 

.. _ Çemberleme manevralarına kar
şı alman politikası battan aıağıya de· 
ğişmittir. Bugün alman milletinin ba
tında artık bir Bethmann Hollyeg 
değil, bir asker vardır. Bugünkü çem
berleme siyuetiyle evelki çemberle· 
me siyaaeti araıındaki benzerliğe mil 
Jetin dikkatini çekmek vazifemizdir.,, 

Diğer hatiplerin nutulrlan 
Ka11el, 4 a.a. - Alman eski muha

riplerinin kongreıinde hazır bulunan 
italyan eski muharipler cemiyeti rei
si Rosai, mihverin dütman devletlere 
karşı müşterek mücadelenin galebe 
çalmak arzu ve lüzumundan doğdu
ğunu söylemit: "- Bütün müstakbel 
büyük kararlarda da muzaffer çıkaca
ğız,, demittir. 

Söz alan general Quiepo de Lano 
da : 

.. - Birletmit kaldıiımız takdirde 
adalet ve barııı elde edeceiiz,, demi§· 
tir. 

nunların tefsiri münhasıran teşrii 

kuvetin salahiyeti dahilindedir. 

Kıralın veto hakkı 

Komün ve vilayetlere ait müesse· 
satın teşkili hususu, kanun ile tayin 
olunur. 

Yüksek faşist ve korporatif mecli
sin Arnavut faşist merkezi meclisi a
zası ile korporatif iktısat merkezi 
meclisi azasından mürekkep olduğu 
kaydedilmektedir. 

Yüksek faşist meclisinin birinci ve 
ikinci reisleri kırat tarafından tayin 
olunur. 

Meclisin içtimaları ~tenidir. 
Kırat, meclis tarafından kabul edi

len kanunları tasdikten imtina ve ye
niden müzakeresini talep edebilir. 

Yeni kanunu esasi, bugünden iti
baren meriyete girecektir. 

Kon•oloıluk ifleri hakkında 
bir anlQfma 

Roma, 4 a.a. - Kont Ciano ile Ar
navutluk hariciye nazırı B. Cemil Di· 
no, iki memleketin diplomasi ve kon
ıolosluk işleri mümessillerini tevhit 
eden bir itilifname imzalamışlardır. 

Bu itilafname mucibince, iki İtal
yan ve iki arnavut azadan mürekkep 
bir komisyon vücuda getirilecektir. 

Bu komisyonun reyine bilhana 
Arnavutluğu alakadar eden meseleler 
mevzuubahis olduğu zaman müracaat 
edilecektir. 

lspanya'dan dönen 

ltalyan gönüllüler 

geçit resmi yapacaklar 
Roma, 4 a.a. - Kont Ciano, İspan

ya dahiliye nazırı Serraoo Suneri' kar 
9ılamak üzere Napoliye hareket ede
cektir. Suner, pazartesi günü İlpan
yol heyeti ile birlikte Duc d' Aoste 
kruvazöriyle gelecektir. 

Roma ve Napoli şehirleri, İtalyan 
lejyonerlerinin avdeti şerefine ital -
yan ve İspanyol bayraklariyle süslen
necektir. 

Lejyonerler, 7 haziranda Musoliı'ti
nin önünden geçeceklerdir. İtalya kı
ralı, Napolide 6 haziranda yapılacak 
olan bir geçit resminde hazır buluna
caktır. 

Roma'da yapılacak olan geçit res -
mi italyan ve iıpanyol orduları ara -
sında yeni kardetlik tezahürlerine ve
sil te§kil edecektir. 
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iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Eski tekaütler müsterih 
olsunlar 

Nadir Nadi, bugünkü başmakalesinde, 
eski mütekaitlerin memlekette ımtiyazlı 
bir zümre varmış hissini uyandıran, iyi dü
ıünülmedcn hazırlanmış bir kanun uze -
tinden duçar oldultları acıklı vaziyeti 
anlatan mektuplar aldığını. bunlardan pek 
çoğunun tatbiki imkansız fikirler bile i • 
!eri sürdüklerini anlattıktan ıonra. hükü
metin eski mutekaitlerin vaziyetini diı -
zeltnıck iızere bir proje hazırlamakta ol
dugunu i15.ve ediyor, ''Müsavata tapan 
ve memlekete ilk defa olarak hakiki mü
savat fikrini aşılıyan cumhuriyet rejimi, 
aynı vaziyette bulunan vatandaşların iki 
nevi muameleye tiıbi tutulmalarını şüp • 
hesiz doeru bulamaz .. diyor ve eski teka
iıtlere, müsterih olmalarını tavsiye edi • 
yor. 

Türk halıcılığı 
Peyami Sefa. (Hidiseler) ı;iıtununda. 

General Kizım Dirik tarafından yazılan 
ve İktisat vekaleti tarafından neşredilen 
türk halıcılııtına dair bir eser hakkında 
malumat veriyor vr eserin muharririni 
tebrık ederken "V ckalctin bu öksüz tiırk 
sanatına karşı gösterdiği şefkate fasıli 
vermemesini ve müsbet himaye tedbirle
ri aramıya devam etmesini isteriz,. diyor. 

TAN 
Matbuatın varidat kaynakları
nın kontrol edilmesini istiyoruz 

M. Zekeriya Sertel. bu başmakalesin -
de, gazete ile okuyucu arasındaki muna
sebctı. doktorla hasta arasındaki müna
sebete benzeterek, gazete ile okuyucu a
rasın.da, verilecek haberlerin doğruluğuna 
dair zımni bir anlaşma mevcut olduğu -
nu sôyJcdiktcn sonra, gazetelerin tunun 
bunun menfaatine ilet olarak halkı ve u· 
mumi efkarı aldatmasının bütün memle
kete samil zararlar tevlit edeceğini izah 
ediyor ve Deyli Meyi gazetesinin, tlirk 
matbuatına para verdiğini iıaa etmek gi
bi hadiselere ve yabancı propagandanın 
matbuat arasına sızmasına karşı matbua
tın bıitün varidat mcnbalarının bükü • 
mctc;e kontrol edilmesini istiyor. 

Gençliği ve aanatı teşvik 
meselesi 

M. Turhan T•n (Penceremden) aütu -
nunda, modern asayiş bilgileri iıimli eser 
müellifinin, sanatkirları teıvik için mü
kafatlar tcsiıi yolundaki fikrine ittirik e· 
derek, teşvikin kimler üzerindeki tesiri
ne iş .. ret ediyor ve mekteplerden miıki • 
fatla mücazatın kaldınlmaaını tahıil ve 
ilim seviyemiz üıerinde kuvetle müessir 
buluyor. 

.AJ---- .ila.:~ 
klrlı mıdır? 

(Günün meseleleri) sütununda, Alman
ya ile İsviçre ve Polonya arasındaki ti -
cari münascbatm, bu son iki memleket a
leyhine neticeler gösterdiiini kaydet -
tikten ıonra diyor' ki : "Almanya bizden 
de deri kazıntısını kadar ne buluraa alı
yor. Bize de borcunu mal olarak ödüyor. 
Şimdıden aonra da açacağı kredi ile ödi
yecektir. Bu yüzden alacağımız orada bi
rikmektedir. Alakadarların nazarı dik • 
katini çekmeyi faydalı buluruz.,. 

Türkiıepost dostlarımıza 
hakaret edemez 

Aynı ıütunda, Almanca Türkişepoıt ra
zetesinin fransızlar hakkında "Vahşi ca • 
navarlar" tabirini kul!anmuı münuebe. 
tiyle Türkiycde çıkan bir yabancı eaze • 
tenin dostumuz olan fransızlara hakaret 
ctmiyc hakkı olmadıiını söylüyor ve Tür
kişpost razetesine, misafirperverliiimi
zi ıuyiıtimal etmemesi tavıiyesinde bu -
lunuyor. 

İKDAM 
Botanmayı kolaylaıtrrmak 

"lnkilibın mcşalesi" sütunu muharriri, 
kurultayda, ayrılmanın kolaylaıtınlması 
tcmenniai izhar edilmesi miınasebetiyle, 
yabancı memleketlerden aldığımız bu ka
nunun, memleketimizde aynı neticeyi ver
mediğini. çıinkiı bizim ahlik ve tabayii -
mlzin, ananemizin ıve telikkilerimizin on-

~I 
X Paris - Garibaldi'nin yıldönü. 

mü münasebetiyle burada İtalyan es· 
ki muhariplerinin bir heyeti de hazır 
olduğu halde bir fransız • İtalyan doıt 
luk tezahürü yapılmıştır. 

X Belgrad, - Belçika ile Yugoı. 
lavya arasında Davia kupası için ya
pılan maçta Yugoslavyayı Mititch, 
Belçikalı Geelhaldı, mafliıp etmiştir. 
Binnetice müsabakanın birinci günün 
de Yugoslayya sıfıra karşı 2 galibiyet 
le başta gelmektedir. 

a.a. Matbuat Servısı 

lara benzemediğini ı;oylüyor ve şimdiye 
kadar yapılan tecriıbelere nazaran bo -
şanrnayı kolaylaştırmanın daha makul o
lacağını soy!iıyor. 

YENİ SABAH 

İtalyan dü,manlığı 

Hıiseyin Cahit Yalı;ın, bu başmakalesin
de, fransız gazetelerine Romadan akse
den bir habere gore, 1talyanın, Tiırkı -
yeye karşı açıktan açığa diışman bir ta -
vur takındığını, eger Fransa ile Türkiye 
aruında Hatay meselesinde bir anlaşma 
yapılacak olursa İtalyanın şiddetle pro -
testoda bulunacağı tahmin edildiğini ya -
zarak, bu haberin ne dereceye kadar doğ· 
ru olduğu bilinmemekle beraber mihver 
devletlerinin bizi manuksızlığa alıştır • 
mış olmaları bu gibi şayiaların asılsızlığı
nı iddiaya cesaret bırakmadığını ili.ve 
ettikten sonra, Hatayın ana vatana avde· 
ti sebebiyle İtalyanın, şarki Akdenizde 
vaziyetin değiştiğini iddiaya hakkı olmı
yacağını, cünkü bu vaziyetin en bariz bir 
şekilde değişmesi İtalyanın Arnavutlu • 
gu işgali ıizerine vukua geldiğini anlata • 
tarak Türkiye ile totaliter devletler ara
sındaki tarzı hareket farklarını tebarüz 
ettiriyor ve "italyanlara atfolunan tasav
vurlar sahih i", Türkiyenin E'ıirültüye pa
puç bırakmıyacağını ı;oylemeklc iktifa e
deriz., diyor. 

AKŞAM 

Dikkatle okunacak, üzerinde 
durulacak bir vesika 

Necmettin Sadak, bu başmakalesinde 
alman - İtalyan ittifakını ele alarak, muh
telif parçalarını tahlil ediyor ve bu itti -
fakta yeniden teyit edilen müşterek ~o -
litikanın, nerede başlayıp nerede bittıği. 
ni malum olmıyan hayati saha nazariye
ainc istinat ettiğini &Oylcdikten sonra, 
bu vesika dikkatle okunursa, alman - İtal
yan politikasının. memleketleri harpsiz 
ortadan kaldırmaktan daha şümullü bir ne· 
vi ehlisalip cihadı mahiyeti a;ö&terdiği -
anlaıılacağını ilave ediyor ve bu vesika
nın, dolambaçlı ve kapalı edebiyatına. 
rağmen mihver devletlerinin politikasını, 
hiç bir tereddüde meydan vermiyccek 
kadar aydınlattığını yazıyor. 

SON POSTA 

21 ler grupu 

Muhittin Birren, Hılk Partiıinin siya. 
al hayatımıza verdiği bir yenilik olan 21 
ler rrupunu muhalif veya mıiıukil bir 
crup değil, bir kontrol organı, partinin 
kendi kendisini murakabe etmesi için la· 
savvur edilmiş bir icat diye kabul etmek 
llzım geldiğini, fakat bu sistemin muvaf
fakiycti hakkında hüküm vermek için tec
rübenin sonunu beklemek zaruri olduğu" 
nu ıöyledikten ıonra, icadı ilham eden 
ıebebln telr fırka alateml ilelebet devan
etmiyeccğine a:öre tedrici bir tbklmül ve ı• 
inltiıaf içinde münalcapya alııtırmak ol
dufunu izah ediyor ve 21 !er grupunuıı 
bu vazifeyi muvaffakiyetle yapabileccii-
ni kaydediyor. 

Kadro ve memur 

Burhan Cehit. (Sabahtan sabaha) aU • 
tununda, belediyeden açığa çıkarılan me
murların vaziyeti dolayısiyle beyanatta 
bulunan İltanbul valisinin ''Şehrin ihti
yacı için lazım olan parayı aaldanyelerin.
de oturmaktan baıka meşguliyetleri ol -
mıyan vazife sahiplerine dağıtmak doina 
olmıyacağr,. yolundaki beyanatını çok 
muhik bir makul buluyor bu fikrin dev
let müesseseleri için bir prensip olarak 
kabul edilmesi lüzumunu ileri ıürdiılr -
ten ıonra, her ııeydcn evci resmi müe11e-
11clerde hatır, gönül. iltimas, tavsiye yol
larını kapamak icap ettiğini, bu yol ka -
panmadıkça kıdro kapılarının daima açık 
kalacağını ıöylüyor. 

SON TELGRAF 
Büyük Türkiye 

Ethem İzzet Benice bu baılık altında • 
ki makalesinde Atatül'k"iın idealindeki 
Türkiycnin ancak dünyanın sayılı büyük 
devletleri aras;ında, rol. hüküm, nüfuz kud
ret ve enerji kaynaklarına güvenen bir 
Türkiye olabilirdi dedikten sonra, millet 
büyüklüğünün satıh ve ülke büyüklüğü 
demek olmadığını söylüyor ve "Atatürk'
ün idealindeki büylik Türkiye İnönünlin 
elinde tahakkuk ediyor,. diyor. 

Ressam B. Çallının 

güzel bir dü_şüncesi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Cüm
hurreisimiz değişmez başkan İsmet 
İnönü'nün bir portresini yaparak C. 

H. P. Genel Sekreterliğince altı bin 
lira mükafatla taltif edilen maruf 

ressam B. İbrahim Çallı, bu para ile 

Heybeliada karşısındaki Kaşık adası
nı belediyeden satın almağa karar 
vermiştir. . 

B. Çallı, burada ressam arkadaşla -
rının ikametleri ve serbest bir şekilde 

X Viyana - Buraya gelen Alman
ya propaganda nazırı Göbbelı, Alfie- çalııabilmelerini temin edecek yerler 
rille uzun bir mülikatta bulunmuı _ yapılmasını düşünmektedir. 
tur. Belediye bu teklifi tetkik etmekte-

X Londra - Mecburi askerlik tali- dir. 
mi, pazartesi meriyete girmektedir 
ve takriben 20-21 yaşlarında 250.000 
genç kayıt muamelerini yaptırmak 

üzere bürolara müracaat edeceklerdir. 

X Va§ington - Amerika ile Kana
da arasında münakid ticaret muahe· 
denamesinin musaddak suretleri 11 
haziran 1939 da teati edilecektir. Bu 
muahedename, 1 ikincikanun 1939 
danberi kıımen meri bulunmaktad 
Tamamı, 17 haziranda meriyet mev
kiine girecektir. 

Bükre_ş· lstonbul tayyare 

seferlei bugün başlıyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Yarın 

ilk defa olarak Bükreı • İstanbul ara
sında tayyare seferleri başlıyacaktır. 

Tayyare Yeşilköy tayyare istasyo
nundan sabah saat 8,10 da kalkacak
tır. 

• 



• 
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İngilfere'nin askerlik 
sahasında ~ah1malar1 

;::::::::::::::::~~~~~~::~~~:~~~~:~~~~~~~::::::::::::] 
1 nıiliz dostlarımızın ka-

rada, denizde ve hava • 
da genie hır silahlanma progra· 
mının tatbikine gıriemie olduk· 
lannı aylardanberi biliyorduk. 
Harp bakanlığının kara ordu • 
ıunun arttırılması hususundaki 
projelerini de biliyorduk. Ni • 
hayet yirmi ile yirmi bir ya • 
eındaki her erkek için mecburi 
askerlik hizmetinin konulduğu
nu ogrendık. 

İtiraf etmeliyiz. Uzaktan, 
butun bunlar bıze enteresan fa. 
kat biraz müphem eeyler gorü
nuyordu. Neden sakhyalım ? 
Hatti dostlanmızın bu çarele
re istemiyerek ve eevksiz bo • 
yun eğmiş oldukları intibamı 
taşıyorduk. Bunlar büyıik Bri· 
tanya'nın devamlı ananelerine 
o derece aykırı şeylerdi ki. 

Bir milletin hakiki ruhi hale
tini, askeri ve sınai bir faaliye
te hangi zihniyetle giriştiğini 
anlamak için, hiç bir teY ma
hallinde doğrudan doğruya bir 
muşahedenin yerini tutamaz. 
Son zamanlarda yüz fransız ih
tiyat zabitine lngiltere'nin as
keri hazırlıklarını yakından 
tetkik fırsatı verılmiıtir. 

B u seyahatin ilk merhale
ıi Southampton, Ports

muth ve Birmingham olmuş -
tur. 

Büyük ticaret limanında, 
dokların acele bir tetkiki, harp 
ıerviılerinin ne metodik ve sa
kin bir faaliyet ve kesafette lü
zumlu malzemeyi imparatorlu
ğun her tarafına cönderdikle -
rini müşahede etmek imkanını 
vermiıtir. Bu manzara intizam, 
bolluk ve mükemmel evsaf i -
çinde işllyen kendinden emin 
bir kuvet intibaı bırakmakta -
dır. Fransız ihtiyat zabitleri 
bunu hayranlıkla seyrettiler. 

Dünyanın en büyuğü olan, 
kudretli bir elektrik te

ılsatiyle mücehhez yeni bir 
tersanenin ziyaretinden sonra 
Cunliffe - Owen ve Wickers -
Armıtronc tayyare fabrikaları 
İngıltere'nin memleketin bu 
endüstriyel ve askeri faaliyet 
ıubesinde cösterdiii biıyıik 
gayretleri fransız zabitlerine 
elle tutulacak şekilde gösteri • 
yordu. Atelyelerde, tetkik bü
rolarında, hlkim olan intizam 
ve metot, herkesin iyi tanzim 
edilrniı ve sakin ç smaları 
artık kati neticeye l ar hiç 
bir ıeyin durduramı acağı bir 
icraat irade1ine deli t ediyor
du. Euıen franİızlar utham
pton hava limanında unun en 
parlak teyidini bulm stardır: 
kuvetle ıilihh ve pe hafif o
lan yeni avcı tayya elerinin 
söıterdilderi hareket e bu ıil
ratll tanarelerln di te de • 
ier ıurette kullanııl ldukla
rmı costeriyordu. H ordu -
sur.a teslim edilmis an bu 

• tayyarelerd~n üçii, ü 
keri pilotun idaresiı 
meydanından ayrıl 
Zabitlerimizin hll%1l 
tayyare birlikte ve ibirine 
pek yakın olarak har ket etti
ler; iki yuz metre ka yerde 
ko$tUktan ıonra, hep irlikte 
havalandılar ve ldeta kanat ka
nada olarak inanılmı a ak bir 
kolaylıkla bulutlara doiru 
yükseldiler. 

Büyük askeri lim olan 
Portsmuth'da kudreti onan -
masının İngiltere'nin ayatmda 
ne ehemiyetli bir me ki İHal 
etmekte devam ettiği e ıahit 
olduk. 

Tamamiyle yenile$t lmekte 
olan iki buyük harp ı isi zi
yaret edildi. 

Zabitler nihayet lo 
tn'in muazzam fa 
nın teıkilitı ve 
kırtıımda hayran kald 
rada tayyareler umulm 
aiıratle imal edilmekte 
toria parkında territo 
dusunun muhtelif biri 
yaptıkları hareketler, 
ham mıntakaaında mev 
haftada iki miıline ç 
olan ba ordunun ne ı 
ciddi bir ıurette çahı 
ta oldııiwıa coıtermi• 
pm ve intizamı hayr 

bir resmi geçit, atlı ve atsız 
sporlarda gösterilen cesaret, 
motörlü kıtalar atelyelerinin 
ziyareti hem eski ve hürmete 
değer ananelerin devamını hem 
de genç namzetlerin modern 
harbm guç vazifeleri için ne 
mükemmel surette hazırlandık
larını bize cöstermi$tir. Her • 
kesin ne,esi, hararet ve aami -
miyet bu askeri günü karakter
lendirmİ$tir. 

İngiltere, kendisine bir hür
met, disiplin ve ,eref zırhı te
min eden eski ananelerini krs
kanc:;lıkla muhafaza etmi$tİr, 
fakat ayni zamanda Avrupa'nın 
ortasında buyüyen tehlike kar
şısında, baprrlması icap eden 
modernleşme gayretini idrak 
etmiş, buna karar vermi,, ve 
milletini karakterize eden aa -
kin azimle bunun tatbikine gi -
rişmistir. 

LE FİGARO 

İspanya ne 

yapacak? 
Mançester Gardiyen gaze 

tesi bir makalesinde ispan
ya harbinin, artık, nihayet 
bulmuş olduğundan, Mad -
rid'de büyük zafer geçidi 
yapıldıktan sonra yabancı 

askerlerin memlelcetlerine 
dönmeğe başladıklarından 

bahsettikten sonra diyor 
ki: 
"Şimdi lspanya'nın bü -

yük bir kısmının yeniden 
inıası gerekiyor.. Memle -
ketin yarısından fazlasının 
derdine derman bulmak i
cap ediyor. Baıka büyük 
tehirlerin harabesi Madrid 
harabeleriyle rekabet halin
dedir. Barselona, kendisine 
komşu olan bir takım sahil 
kasabalariyle birlikte harap 
olmuştur. Fabrikalarda ma
kineler ya bozulmuı. yahut 
paslanmıttır. Yolların ve 
demiryollarının esaslı ta -
mire ihtiyacı vardır. 

Bu dertlerin hepsinin ba
ıında ahaliye yiyecek bu -
lup datıtmak meselesi ıe -
liyor ki lnıiltere bu husus
ta elinden gelen yardımı e
sirgememi§tir. Bütün mem
leket dahilinde iaıe veıika
lan dağıtılıyor. 

General Franlı:o, zafer 
nutkunda "vekarımın ve 
istiklalimizi her ıeyden üs
tün tutmalıyız!" dedi. Bu, 
onun ümididir. Fakat ken
disi de pek ili bilir ki lı
panya'yı yeniden inp için 
dııarının yardımına ihtiya
cı olacaktır. 

Almanya ile İtalya bu 
yardımı teklif edecekler -
dir. Fakat onlarca ekonomi 
ve siyaset atbaıı beraber 
yürür ve onlar, müıterileri
ne en ufak bir istiklil bile 
bırakmak istemezler. 

Eski Belçika başvekili 

Bay Van Zeland Paris'te 
1spanya'ya beynelmilel bir 
ikraz yapılması meselesini 
müzakere etmektedir. 
~yle bir ikraz, İspanya

nın belini doğrultmasına ve 
serbest bir surette dünya 
devletleri arasına yeniden 

İçimizdeki Şeytan 
Tefrika No: 63=Ycuan: Sabahattin ALI 

( __ R A_D_Y o_) 

katılmasına imkan verebi -
lir. Fakat bu paraların harp 
borçları namı altında ital -
yan ve alman cebine aktar
ma edilmiyeceği, bu para i
le kuvetlenecek olan lspan
ya'nın bir müttefik sıfatiy
le mihvercilere iltihak et -
miyeceği hakkında teminat 
alınmalıdır. Şimdi, general 
Franko büyük müşkülatla 
karşı karııyadır. 

Uzun müddet sıkıntılar, 
ıstıraplar içinde bunalmış 
bir milletin hatırı için o
nun bütün bu müşkülatı 
yenmesi ve istiklali tehli -
keye koymaksızın, vatanda 
bir refah organize edebil -
mesini gönül diler." 

İtalyanın 

imparatorluğundan 

istifadeleri 

1938 de İtalya 11.124 mil
yon liretlik mal ithal et· 
miştir. 

Bu rakamda sömürgele -
rin hissesi 205 milyon liret
tir, yani 3 de 1,7. 
İtalya ayni sene zarfın • 

da, 10.379 milyon liretlik 
mal ihraç etmiştir. 
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Lehisfan'a ka~an bir (ek 
Generallnın anlallıklar1 

Deyli Herald gazetesinin Varşova muhabiri bildiriyor: 
"Prag hükumetinden bir pasaport ele geçirip Gestapo'yu 

da Slovakya"daki akrabalarını göreceğini söy/İyerelc atlatan 
general Perhala ile öğleden sonra görüştüm. Bana dedi lci: 

- Daha uzun müddet Prıg'da kalamazdım. Memleketin 
içinde kaldıkça işgal lcuvetlerine karşı teşlci/5.t vücuda getir
mtmin imkin1 yoktu. Hele Moravya'da Nazi tazyiki büsbütün 
haddini aşıyordu. 

Birno ve Ostrava gibi şehirler büsbütün almanlaşıtırıl
maktadır. 

Bohemya'dalci büyüle silah fabrikalarındaki işçiler Alman
ya'ya gönderilmiş ve bunların yerine alman işçiler konulmuş
tur. 

Fılcat çclc milleti boyun eğmiyecektir. Onlar Lehistan'dan 
yardım bekliyorlar. Bir harp çıkacak olursa bunlar, ılman
larla yumruk yumruğa çarpışacaklardır. 

Generale alman ordusu hakkındaki fikir ve miıtaleasrnı 
sordum. $u cevabı verdi: 

- Bu ordu, 1914 senesindeki eslci alman imparatorluk or
dusu değildir. 

Bu orduda eski Prusya ordusunun rubu ve maneviyatı kal
mamıştır. Bizim halk, işgal lcrta/arına "gezgin canbaz kum
panyası" adını vermektedirler. 

Maalesef, alman/ar, Çelcoslovakya'da 4-0 tümenlerine kili 
gelecek derecede cepane ve malzeme buldular. Fakat bundan 
sonra ayni kalitede mühimmat ve levazım elde edebilmeleri 
müşküldür. 

Bizim ordu, henilz tamamen tasfiye edilmiş değildir. Bir 
çok zabitler, hala, üniformalarını giyiyorlar. Fakat sene so
nunda tasfiye bitmiş olacaktır." 

Kendisine sordum: 
- Geçen sonbaharda böyle bir işgal tehlikesi mevcut oldu

ğundan haberdar mıydrnızl 
$u cevabı verdi: 
- Bizim mukadderatımız, Münih'de südet mrntakasrnda

lci tıhkimatrn kaybedilmesiyle Münih'de kararlaşmış oldu. 
Biz. Nazi'lerin eline kolayca şikar düştliJc. $imdiye kadar 
180.000 çele Almanya hudutları dahiline nakledilmiş bulunu
yorlar. 

Memleketimizde insan, yiyecek ve makine soygunculuğu
na devam ediliyor. Falcat biz, çetin bir milletizdir. 

birleri almış olduğu farke
dilir. 

Bu gazetenin muharriri 
ingiliz ordusu tayyareleri
nin teknik evsafını tebarüz 
ettirerek Hawker Hurrica -
ne avcı tayyarelerinin al -
man hava kuvetlerinin en 
seri avcı tayyaresinden da -
ha süratli olduğunu söylü -
yor; esasen bu Hurrisane 
tipi tayyarelerin saatte 
yaptıkları 330 mil, saatte 
365 mil sürat elde eden Spi
tifire tipi tarafından aşıl -
mıştır. Bu tayyarelerin her 
birinde sekizer makineli tü
fek vardır, ve iki kişilik av
cı tayyarelerinde bir çok 
makineli tüfeklerle silahlı 
dönen bir kule mevcuttur. 
Diğer bir takım tayyareler 
de seri ateşli toplarla teç -
hiz edilecektir. 

La Ripublique 

• 

ispanya ve 

TORKIYE 
Radyo Difüzyon Poıtalan 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 11J2 KcıJ120 
T.A.Q. 

19.74 m. 151115 Kcı./ 20 
'.J'.A.P. 

31.70 m. 94'i5 KcıJ 20 

ANKARA 

Kw. 

Kw. 

Kw. 

PAZARTESİ - 5 - 6. 1939 
12.30 Program. 
12.35 TÜRK MOZlôl - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
leri 

13.15-14 MÜZİK ( Senfonik 
plaklar ) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Ne,eli müzik -

Pi.) 
19.l~ TÜRK MOZlGt (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle. 
ri 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TÜRK MüZtôl: 

1 - --------····· Şivenüma 
peşrevi 

2 - Nayi Halim çavuşun • 
Şivenuma bestesi - Bir görüş 
te düştü. 
3------------ Şivenüma 
Yürük semai - Aya ne ola ol 
hilil ebru. 
4 - Sadettin Kaynaim - Bes-
tenigar şarkı - Çiçekten nağ
meden. 
5 - Kazasker Mustafa İzzet 
- Bestenigir tarkı - Eyservü 
nazım. 

6 - ----------·-- Besteni -
gir sarkı - Ben seni sevdim 
seveli. 
7 - -------------- Besteni -
gir saz semaisi 
8 - Raif beyin - Kürdili bi-Fransa 

l 
cazkir sarkı - Rengiruhsarı -
na. 

T · 9 - OsltlBn Nihadın. Kürdi-
emps. gazetesı baş y~zı- lihicazklr şarkı - Gözümden 

sında mıhver devletlerıyle gitmiyor. 
ispanya arasında mevcut lO -.----------··- Muhay -

dostluktan ve bunun son dördu. 

21.00 Konuşma (boktonıtl 
ti) 

21.15 MÜZİK (Küçuk ork: 
tra - Şef: NECiP AŞKI 
1 - Emmerich KalınJll 
Faşingsfe Potpurisi. ~ 
2 - Michiels - Çardaı "'o 
3 - Emmerich Kalman • 
sen, sen (Vals) 

21.45 Konuşma 
22.00 MÜZlK (Küçük Or~: 

tra - Şef: NECiP AŞK 
(Devamı) 
4 - Amadci - Saz çalan 
süitinden (Aşk riıyası) rt 
5 - Oscar Fetras - HaU 
6 - Becce - Rıiya (K 
için) 
7 - Felix Glessmer - sar 0 

ri kenarlarında. 
22.30 MÜZiK (Operetler-' 
23.00 Son ajans haberleri, ~ 

ham, tahvilat kambiyo -. 
kut ve ziraat borsası (Fı~ 

23.20 MÜZİK (Cazband • 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLd 
12 Laypzig - 14 Laypı~I 
17.15 Prag - 20.15 Köıııjf 
berg - 20.30 Paris, 
Eyfel kulesi - 22.35 a.-ı 
burg. 

ORKESTRA KONSERL~ 
VE SENFONİK KONSJıo': 
LER : 12 Hamburc -
Stokholm - 21 Milino, 'I 
şova - 21.10 Brno - %1 
Hamburg - 23.30 Maın 

ODA MUSiKiSi: 17.10 L 
zig. 

SOLO KONSERLERİ : 17 
Brno - 18 Berlin - tCI 
Beromiınstcr - Z2.35 1'0 
penhag. 

NEFESLİ SAZLAR (Mırt 
s.): 6.30 Breslav, Fra 
- 8.30 Breslav - 20.45 1' 
luz 

ORG KONSERLERİ VE 1' 
ROLAR : 2015 Doyçl 
Zender. 

HALK MUSİKİSi: 8.30 1'0 

lonya - 18.45 Königsberl 
19.5 Laypzig - 20,30 Kola' 
ya - 23 Budapeşte (Si 
Orkestrası) Sömürgeleri bu ihracata 

2.419 milyon liretle iıtirik 
etmişlerdir. Yani hissesi % 
de 22 den biraz fazladır. 

Bir gün gelecek ve alman/ar. bizim topraJc/arımızı işgal et
tiklerine pişman olacaklardır." 
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1 
yer tiırkü - Bugün ayın on 

laman/ardaki tezahürlerin- __ 
den bahsederek diyor ki: --------------------_..,,, 

İlk müphede: İtalya ta
ınamiyle kendi üstüne yük 
gibi görünen imparatorlu -
ğundan pek az istifade te -
min etmektedir. 

İkinci müıahede: sömür
gelerinin kendisinden itha
latı, sömürgelerine yaptığı 
ihracatın ancak % 8 ini teı
kil etmektedir. 

Netice: İtalya'nın aö • 
mtlrge mtlbadeleled muva
zenelenmemektedir. 

La Rlpublique 

Bir (ek ihlililinden 

korkuluyor 
Prag'dan Deyli Telegraf 

gazetesine bildiriliyor: 
Çek eyaletlerinin biricik 

meıru partisi olan milli bir
lik partisi, eski işçiler par
tilerinin azalarına icrat 
mevkiler vermek suretiyle 
onları bir araya toplamağa 
büyük bir gayret sarfet
mektedir. 

Bu suretle bir ihtilal ha
zırlığı yapılmakta olmasın

dan korkulmaktadır. 
Alınan bu tedbirler, ayni 

zamanda almanların müza • 
bareti ile parti içinde ku -
vetini arttırmakta olan fa • 
ıist elemanlara da karşıdır, 

Partinin vücuda getirdi
ği gençlik teıkilitına ilmi-

din fevkinde o kadar çok 
genç kaydolunmuştur ki 
artık kayıtları kapatmak 
lüzumu hasıl olmuştur. 

Şimdiye kadar yalnız 
Prag'da ve Birno'da tatbik 
edilmekte olan umumi içti
malar memnuiyeti şimdi 

Bohemya ve Moravya'ya da 
teımil olunmuıtur. 

Eski cümhurreisi Beneı
in dolum gilnU bütün tah • 
minlerin hilifına, hldiseaiz 
geçmi}tir. 

Hükümet, hemen hepsi 
ipiz kalmış olan eski as
kerlere it bulmak için hiç 
bir ciddi teıebbüste bulun
mamaktadır. 

Eski zabitlerden pek azı
na alman ordusunda iş ve
rilmiş, geriye kalanlara hu
susi yardımlardan başka 

hiç bir §ey yapılmamıı ve 
bu mühim mesele halledil -
meksizin bırakılmııtır. 
Meşhur Bata ayakkabı 

11irketi, bu zabitlerden bir 
kısmına yabancı memleket
lerdeki ıubelerinde iş ver -
mek vadinde bulunmuı. 
genç zabitlerden mühim bir 
kısmı da kendilerine sivil 
meslekler kursu gösteril -
mek üzere bir kampa toplan 
mııtır. 

Hami devletle dostluk 
münasebetleri tesisine ça -
lışan Slovakya'ya karşı bu
rada çok tiddetli hissiyat 
uyanmaktadır. 

timdi tamamen çocuklatan dudaklannı buldu ve 
kollarını boynunun altmdan l.'e Ü.tünden uzatarak 
ona daha çok sokuldu. 
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İRgiltere her ay 1000 

tanare imal ediyor 
"Sunday Times"in siyasi 

muharriri, ingiliz hava 
endüstrisi istihsalinin ıu 

ıon aylar zarfında çok inki
şaf etmiı olduğunu ve şim
di prosnunının ıözettiği 
mühletten altı ay ileride 
bulunduğunu ve istih~lin 
timdiki vaziyeti 1939 sonu 
için gözetilmiı olan mikta
rı bulduğunu yazıyor. Bu 
muharrir ilave ediyor: "Ba
n mesul mahfillerde bu -
günkü istihsal ayda 1000 
tayyare olarak tahmin olu
nuyor." 

Bu prtlar içinde, diyor, 
muharrir, lngiltere'de ve 
dominyonlarında tatbik e -
dilmekte olan genişleme 

projeleri bir kere tahakkuk 
edince, harp zamanında İn
giliz imparatorluğunun se
nede 35 ili 40 bin tayyare 
yapması mümkün olacak -
tır. Bu suretle her 5 veya 6 
haftada bir ön saf tayyare
leri tamamiyle yenilenmiı 
olacaktır. Geçen 18 ay zar
fında tesis edilmiş olan 
fabrikalar gözden geçiri -
lince hava bakanlığının ih -
tiyaç halinde normal istih
sali üç veya dört misline çı
karmak için lüzumlu ted -

Fakat bu noktadan, ita! -
yan - alman ittifakına ilti -
baka, lspanya'yı totaliter -
ler iç'in bir stratejik üs yap
maya bir mesafe vardır ki 
general Franko bu mesafe
yi aımaya amade görünmü
yor. İtalyan ve alman gö -
nüllülerinin hareketi, Ba • 
lear'ların tahliyesi bunu is
pat eder. Bununla beraber 
siyasi taktik hatalarının is -
panyollar arasında memle -
ıı:etlerini daha sıkı bir su -
rette İtalya ve Almanya'nın 
1a.w1Jw.• ıA.U,Q Cltu.u..a -.~ ... , '"'""•"'• \,. 

bekledikleri fırsatı verme • 
mesine dikkat edilmelidir. 

Fransa ile İspanya ara • 
ıında halen devam eden ih
tilif J ordana - Berard an -
laşmasının tatbikine ve 
fransa'ya iltica etmiş olan 
fspanyolların vatanlarına 
dönmesine mütealliktir. 

Bu iki mesele arasında 

bir bağ yoktur. Galip naa -
yonalist hükümetle derhal 
normal münasebetler tesis 
lüzumunu idrak eden fran -
sız hükümeti, geçen tubat -
ta B. Berard'ı Burgos'a 
gönderdiği zaman mülteci
ler meselesinin hallini yeni 
·ejimin hukukan tanınması 
çin şart koşmak lüzumunu 
foymadı. Buna mukabil -
ve bu tanımanın mantıki bir 
neticesiydi - Fransa'da 
bulunan ve ispanyol devle
tinin malı sayılmak lazım 

gelen her ıeyi teslim etme
yi teahhüt etti. Bunlar ara-

kimisine bozuk kanlı diye hücum ediyorlardı. Sa • 
dece kulak misafiri olduğu halde Omer bunların, 
mücadele ettikleri adamlar ve fikirler hakkında, 

hiç bir malumatlan olmadıimı hayretle tespit et
mitti. Bunun için bir gün Nihad'a: 

sında eski cümhuriyetci or
duya ait olan silah ve mü -
himmatı, gemileri, nakil 
vasıtalarını, sanat eşyasını, 
nihayet bir istikrazın rehi
ni olarak fransız bankası -
nın Mont - de - Marsan şu
besine yatırılmış olan al -
tınları zikredelim. 
İcap eden teslimat büyük 

bir kısmı itibariyle yerine 
getirilmiştir. Fakat listede 
ya henüz mahiyeti belli ol -
mamı§, yahut da mülkiyeti 
süoheli mallar vardır 1ı:i 
ôulucu u.cuuı.ıuu4 uuKum 
vermek mahkemelere dü-
ter. Bu yüzden bazı gecik
meler olmaktadır, ve bunlar 
nasyonalist hükümeti kız -
dırmaktadır. Bu derece u -
zun bir iç harpten sonra is
panyol devleti gibi fakir 
bir devlet için bilhassa al -

-tnıların iadesi hayati bir e
hemiyeti haizdir. 

Geriye mülteciler mese -
lesi kalır. İspanyol hükü
meti Franaa'da barınmış o
lan milletdaşlarını almak 
hususunda hiç de istical et
miyorsa bu biraz da fransız 
hükümeti üzerinde tazyik 
rapmak ve onu iadeleri tes
·ia mecbur etmek içindir; 
ıe bilhassa lspanya'nın bu
günkü sıkıntılı vaziyetinde 
~kserisi her türlü varlıktan 
nahrum olan bunca insanı 
nakletmek, iskan ve iaşe 
etmek hiç de kolay olma
ması yüzündendir. Yollar 
acınacak bir haldedir, bir 

çok şehirler ve köyler lı' 
rap olmuştur, zirai stolC 
tükenmiştir ve İtaly• 
yapılmış olan üç dört OsiJ 
yar liretlik bir istikr~ 
faizini karşılamak Iazıfl' 
dır. Gerçi İspanyol hüıcO 
meti bir harici kredi i 
nını tasavvur edebilir. P 
kat İspanyol istiklalini ti 
hine koymak istemez. 
n fransız ve ingiliz gaz 
leri İspanya'nın kalkı~ıı 
sını finanse etmek fy 
miittefik detn~tr 
vunnaKlnI:ı;ourıyeunae 

lunduğunu yazdıkları ,1 
man İspanyol matbuatı .,
nu protesto etti. Şiınd" 
kadar bu hususta tetkiJc 
:Jilebilmiş olan proje 
münhasıran hususi tef'b 
büsler sahasına mün 
kalmıştır. 

Fransa 400.000 kadar lf 
panyol teibaasını barındı 
mak için mühim masraf 
katlanmaktadır. İçlerin • .11 

bir kısmının fransız mil~ 
içinde eriyip memleketi~ 
için müspet bir kazanç P'. 

kil etmesi mümkündür. P 
kat her halde bu küçük ı,ı 
azlık olacaktır, ve lspaıtOI' 
nın Fransa'ya karşı, hiç 
mazsa manevi borcu ebedi' 
yetli kalacaktır. 

Bu muhtelif ve nazik 
seleler hallolunmaz de~~ 
dirler. Fakat bunları JIP' 

!etmek için karşılıklı 

hüsnüniyet ve itimat liıt 
dır. 

beni kurtarmaca çahtırdm, Bedri... Bedri beni an· 
l"dı •• O nası anladı? Yanaklarımı nud oktadı? ••• 
Halbuki ben ona neler yapmıttım. Macide beni na
aal bırakıyorsun ••• "' 

Bu hadiselerden sonra on gün kadar, hayatla· 
rında hiç bir fevkaladelik olmadan, seçti. Araya ay 
batı sirdiii için henüz tiddetli para sıkmhlan da 
yoktu. Yalnız bu müddet eanasmda Nihat onlan da· 
ha sık ziyaret etmeie batlamıttı. 

Bu sefer bir takım aarip delikanlılan da bera • 
ber setiriyordu. Darülfunun muhtelif kısımlarında 
okuduklan rivayet edilen ve batıra batıra konut
maiı, senit hareketler yapmağı itiyat edindikleri 
ilk anda göze çarpan bu gençler, Omer'in pansiyo
nundaki karanlık salonda toplanıyorlar, madamı i
kide birde odasmm kapısmdan baımı çıkararak 
kızsın sözlerle ortalığı süzmeğe mecbur edecek ka· 
dar gürültü ediyorlar, bazı meseleleri münakata ve 
Nihad'm fikirlerini tamamen kabul ettikten sonra 
daidıyorlardı. 

••yahu, sana acıyorum. Etrafmııı. daha aklı ba • 
tmda insanlan tophyabilirdin ! " Dedi. 

Fakat o, kurnaz bir gülümseme ile mukabele et· 
ti. 

"Lüzumu yok. Aklı batında adamlarla hiç bir it 
görülmez. Bize, itirazsız inanacak ve düıünmeden 
harekete seçecek imanlar lazım! Bu sençleri ro
mantik bir takım emellerle bağlamak, onlara kaba
dayıca sergüzettlerin hasretini duyurmak ve bu
günkü hudutlan dar sösterip büyük arzularla bes
lemek ve böylece hepsini avucumun içine almak da 
ha kolay ve daha muvafık •.• " Sonra, artık yola seti· 
remiyeceiini anladıiı doatuna kartı samimi olmak
ta bir mahzur görmiyerek ilave etti: "Hayat bir 
katakulliden ibarettir!" 

duğunu sezdiği ıeyleri de kabul 'edemediği için se
lameti firarda buluyordu... Her teyden, her derin 
dütünceden, her üzüntülü nefis muhasebesinden 
kaçmağı itiyat edinmiıti. Dütünce adamı olmaktan 
çıkmıt, muhayyele, daha doğrusu kuruntu adamı 
olmuttu. Etrafmda kendisini doğruluğuna inandıra
cak bir fikir cereyanı bulamadıkça; arkadatlarının 
ve hatta hocalarmın, büyük ve sösteritli sözler ar• 
kasında adam akıllı eınafca itler kovaladıklarını 
sürdükçe kendi muhayyel aleminde yaıamağı ter • 
cih ediyor ve hakikatte sadece muhayyelede yata· 
mak mümkün olamadığmdan maddi hayatmda te • 
aadüflerin, ani heyecan ve ihtirasların oyuncaiı o
lup kalıyordu. 

Y utığm ur;erine kapandı. Kollan omuzlarmdan 
atağı ölü aibı aarkıyordu. Hıçkırmıyor, atlamıyor, 
tikayet etmiyor, hatta belki nefes bile almıyordu. 
Bu hal Macide'yi büabütün korkuttu. Eliyle kocası· 
nın bqmı dur Üp yüzünü yastıktan ayırmaia ve 
kendine çevirmeğe çahtarak: 

"Ömer!.. Omer! ••• Bana bak ••• Kocacığım ••• U
zülme... Bana bak!" Diye yalvardı Ses çıkarmadı
iını sörünce daha çok telif ederek ütüne eğildi, 
hem kulaldanna tatlı sözler fmldamağa, hem de 
yanaklarmı, boynunu öpmeğe bqladı Onu bu ka· 
dar harap aormeie dayanamıyordu. En ümit etme
diği zamanlarda onu Omer'e bailfyan bir his, bu a-

damm ıu anda yüzde yüz kendisine muhtaç olduiu 
hiui ve bunun verdiii surur, senç kadına her teYi 
unutturuyordu. Kocasına sokuldukça çıplak ayak • 
lan biribirine dokunuyor ve her temasta Macide'nin 
vücudundan tiddetli bir titreme seçiyordu. Nihayet 
Omer'in batını çevirmeie muvaffak oldu. Delikan
lının yüzü solak ve sevtekti. Minnetle dolu bir ıü
lümM1De onun ağır bir hutayn andıran çehreline 
tatlı ve cazip bir hal veriyordıı . Macide kocaamm 

Bazan ceplerinden çıkardıkları bir takım yazı
l-" biribirlerine okurlar, yahut neıretmekte olduk
lan mecmua ve brotürlerin tashihlerini yaparlardı. 
Yazdan, ekseriya ismi zikredilmeyen, yahut nadi -

ren ve korkunç sıfatlarla birlikte zikredilen muha
mnlara, küfürden ibaretti. Omer, Nihad'm hatırı İ· 
çin baaan bunlann yanmda oturur, Hatta bu aletli 

yazdan biraz da zevk alarak dinlerdi. Bu sençlerin 
iddialarına bakılacak oluna memleketteki bütün 
aklı batmda fikir adamlan birer türlü lekeliydi: ki
misine falan milletin yardakcm, kimisine ıu veya bu 
fikrin aablmrt köleai, kimisine korkak ve dalkavuk, 

Bir zamanlar Nihad'la münakata eder~en söy
lediii sibi, Omer arkadatmm sözlerinin doiru ol
maması icap ettiğini seziyor, hayatm bu kadar ata-

iı emeller üzerine kurulabileceğini kabul etmiyor, 
fakat fikirlerini müdafaa edecek kudreti de ken-

dinde bulamıyordu. Hayat her halde bir katakulli 
değildi. Ama neydi? Bu hayatm bir manası olmak 
icap ederdi. insan dünyaya sadece yemek, içmek, 
koynuna birini alıp yatmak için aelmit olamazdı! 
Daha büyük ve insanca bir sebep lazandı. Lüin 
tenbelliie alıfDUt olan kafası bunu bulamıyor, bul
mak için uiraımaia üteni:ror, :ranlıt ve ba:rair ol· 

Nihad'ın yanındaki çocukların kabadayıca fera• 
gat ve fikir kahramanlığı rolü oynadıklarını seze
cek kadar zeki idi. Onlar Omer'e: .. idealsiz ve hod· 
bin senç! içinde asla inanmak ihtiyacı duymıyan 
serseri ruhlu bir ad ... t'' Diye bakarlarken Omer 
de: 

..Ben sizi bilirim, civan delikanhlar. Bütün feda• 
karlık hamleleriniz post kapıncaya kadar sürer!" 
Diye söyleniyordu. 

Bunlardan biriyle konuturken: 

.. Azizim!" Diye sonnuıtu: .. Sen tıbbiyeyi biti
rince ne yapacaksm? Köye mi gideceksin?" 

Oteki birdenbire bot bulunarak: 

.. Ne münasebet!" dedi. Sonra, pek ustaca olmı
yan bir ricat yaptı: "Mamafi, icap ederse giderim!'' 

.. icap etmesi nedir? Nasıl icap eder? Köyiiıl 
doktora ihtiyacı var! Sen gitmek istersen kimse de 
mani olmaz •• Ne bekliyeceksin ?" 

(Sonu uar) 
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Meclis bareıni görüşmeğe başlıyor 
. (Başı ı inci sayfada) 

hım teşebbüslere girişmesi nevi ve a -
detleri günden güne çoğalan yeni bir 
takım hizmetlerin de meydana gelme
sini icap ettirmiş ve bu hizmetlerin i
Yi işliyebilmeleri için ne şekilde kadro 
ı:ndırılacağı kestirilemiyerek bir tec
rube devresi geçirmeleri bu müddet 
2arfında da muvakkat bir kadro ile i • 
dareleri zaruri görülmüş ve bu suretle 
devlet memurları yanında bir de ile -
retli memur sınıfı meydana gelmiştir. 
Gün geçtikçe miktarları artan bu sını
fa yeni hizmetleri müteessir etmemek 
korkusiyle bol para verilmiş ve bunun 
neticesi olarak maaşlı memurların ay
lıklariyle ücretli memurların aylıkları 
arasında mühim farlar hasıl olmuş -
tur. 

Bu izahatı hülasa etmek icap ederse 
Yapılacak iki mühim iş meydana gel -
nıiş bulunmaktadır : 

1 - 1452 sayılı k~nunda yapılan bir 
Çok tildiller ve ilave edilen bir çok bil 
hüınler ve bilhassa ana prensiplerine 
nıuhalif olarak kabul edilen istisnai 
kaideler yüzünden bu kanunun tekrar 
ele alınarak yeniden tanzimi. 
ğ 2 - Memleket iktisadiyatının aldı • 
h~' e~emiyet üzerinde tevakkuf e~en 

Ukurnetin bu mevzuda aldığı tedbır -
l~r neticesi olarak bu hizmetlerde ge -
~1§ mikyasta istihdam edilmekte olan 
licretJi sınıftan imkan olanlarının ma
•ıa geçirilmeleri, geçirilmiyeceklerin 
~~tıpkı maaşlı memurlarda olduğu gi-

ı kendilerine verilecek ücretin ve na
•ıl terfi edeceklerinin ve hizmete ne 
tekilde alınacaklarının bir esasa bağ -
1anması . 

lıte layihanın bu iki mühim işi yap
~k maksadiyle sevkedildiği gerek hü 

Urnetçe yazılan esbabı mucibeden, ge
rek encUmende şifahen verilen izahat
tan anlaşılmış olup yerinde görülen bu 
esbabı 'b b" .. . . mucı eye ınaen encumenımız-

ce ele esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Projenin eıaıları: 

1 
B~tçe Encümeninin yeniden hazır

adıgı layiha 27 maddeliktir. Büyük 
e~enıiyeti dolayısiyle projenin metni· 
nı aynen neşrediyoruz: 

1 - Maaşlı Devlet memurlarının 
(liikimler ve muallimler dahil, su -
baylar ve askeri memurlar hariç) de -
receleri ve her dereceye ait maaş asıl· 
lariyle tutarı aşağıdaki cetvelde gös -
terilmiştir: 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

210 
170 
140 
120 
100 

11 30 85 
12 25 75 
13 20 60 
14 15 50 
15 10 40 

Tekailt ve harcırah hesaplarında ve 
lnuhtelif kanunların maaş asıllarına 
taalluk eden hükümlerin ttıtbikinde 
b~ cetvelin ikinci sütununda yazılı 
ll'ııktarlar ve emsal basılma ait 
~ÜkUmlerde de üçüncü sütundaki ra -

arnlar esastır. 
2 - Umumi muvazeneye dahil dai

relerin birinci madde mevzuuna giren 
teşkilat kadroları bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı olduğu şekilde 
deği§tirilmiştir. 

ilk defa memur olanlar 

. 3 - Maaşlı memuriyetlere ilk defa 
g~;enlerin menşelerine ve tahsillerine 
:ore alınabilecekleri dereceler aşağı -

a gösterilmiştir: 

1. A) Orta mektep mezunlarından ta
ıp bulunmadığı takdirde memurin ka

?ununa göre memur olabilecekler 15 

2 - Tahsil müdetinin üç yıldan ek • mesine rağmen terfi edemiyenlere her 
sik veya fazla olması halinde eksiği derecede bir defaya mahsus olmak ü -
ilk terfi müddetine eklenir ve fazlası zere üst derece maaşı verilir. Bu hü -
ilk terfi müdetinden indirilir.) küm tatbikinde geçecek terfi müddet-

F) Altı yıllık yüksek metep mezun- lerinin mebdei bu kanunun meriyeti 
ları 10 uncu dereceye tarihinden itibaren hesap olunur. 

G) L . t h ·1· · ' tt 'k 1 d 8 - Alelumum maaşlı veya daimi 
ıse a sı mı yur a ı ma e en- .. . . . 

1 d ··k k h .1. · k 1 ucretlı hızmetlere aıt kadrolarının teş-er en yu se ta sı ını gere mem e - . _ _ 
k · · d k b b" kılat kanunlarına baglanması şarttır. 
etımız e ve gere ya ancı ır mem - .. · f · 

ı k b. · d'k l v· Ancak muvakkat muddetlerle ı ası ı • 
e ette ıtır ı ten sonra mes egın mu cap eden ve daimi mahiyet arzetmiyen 

ayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas ya- hizmetlerin bütçe kanunlarına bağlı 
parak ihtisaslarını hususi kanunların- (E) cetvellerine dahil tertiplerden a -
da yazılı şekilde tasdik eetirenler 9 lınacak kadrolarla idaresi caizdir. 
uncu dereceye, Bütçe kanununa bağlı (D) cetveli 

H) Yukarıdaki fıkralara göre 15, 14, yalnız 18 inci maddede yazılı müstah -
13, 12, 11 ve 10 uncu dereceye girecek- demlerle nakil vasıtaları kadrolarına 
Jer arasında mesleklere göre İcra Ve- inhisar eder. 
kileri heyetince tesbit edilecek yaban-
cı dillerden birine ve 9 uncu dereceye Ankara için muvakkat 
alınabilecekler arasında bu dillerden tazminat 
ikisine hakkiyle vukufları kezalik İc- 9 _ Daimi olarak Ankarada bulu • 
ra Vekilleri heyeti karariyle teşkil e- nan memurlardan ı, 2 ve 3 üncü dere -
dilecek bir komisyon huzurunda imti- celere dahil olanlara 60, 4 ve 5 inci de -
hanla sabit olanlar bir derece yukarısı recelere dahil bulunanlara 30, 6, 7 ve 8 
na alınabilirler. inci darecelere dahil bulunanlara 22, 

Kadroda açık yer bulunmaması do - 9, ıo, ıı, 12 ve 13 üncü derecelere dahil 
layısiyle tahsiline göre girebilecekleri bulunanlara 15, 14 ve 15 inci derecele -
dereceden daha a ağı derecede bir me- re dahil bulunanlara 10 lira her ayma
muriyete alınanlar şubelerinde ilk a - aşlarına ilaveten muvakkat tazminat 
çık vukuunda girebilecekleri derece - verilir. Bu tazminat kazanç ve iktisadi 
lere terfian tayin olunurlar. buhran vergilerine tabi değildir. 

4 - Devlet memuriytinde bidaye - Devlete ait mebanide ve memurine 
ten alınırken yabancı bir dil bilmedik- tahsis edilen meskenlerde oturanlara 
leri halde memuriyte geçtikten sonra ve mıntaka merkezleri Ankarada olan 
öğrendikleri veya bir dil bildiklerin - müfettişlerden Ankarada ikamet et • 
den dolayı bir üst dereceye alınanlar- miyenlere bu tazminat verilmez. Me -
dan bilahare bir dil daha öğrendikle- zuniyet veya muvakkat memuriyetle 
ri üçüncüm addenin (H) fıkrasında Ankaradan ayrılanlara ayrıldıkları 
yazılı şartlar dairesinde sabit olanla - müddetin yalnız üç ayı için bu tazmi -
ra yapılacak nizamname ile tesbit olu- nat verilir. 
nacak nisbetlerde ve bir defaya mah - Bir mcmuriyte açıktan vekaleten ta 
sus olmak üzere nakdi miikafat verile· yin edilenlere almakta oldukları veka
bilir. let maaşı nisbetinde muvakkat tazmi -

s - Dş:vlet memurluğuna ilk defa nat verilir. 
alınacak olanlardan vekalet müsteşar - 6 ıncı madde mucibince müddetini ik -
hkları, umumi müfettişlik, Riyaseti - mal etmeden yukarı derecelere tayine
cümhur daire memurları, hususi kalem dilenleı in alacakları muvakkat tazmi -
müdürleri, mütercimlikler, elçilikler, nat almakta oldukları maaş derecesine 
valilikler ve hukuk müşavirliklerine tekabül eden tazminattır. 
bu kanunun 3 cü maddesinde yazılı ka Muvakkat tazminat maaşlar hakkın
yıtlara tabi tutulmaksızın kadrodaki daki tediye usulleri dairesinde tediye 
derece maaşı ile memur tayini caizdir. olunur. 
Bu memuriyetlerde bulunanların mu - Bu tazminat borç için haczedile -
ayyen terfi müddetlerini doldurdukça mez. 
aynı vazifelerin yüksek derecelerine 10 _Vazife ve memuriyetlerine 
terfileri de yapılabilir. Şu kadar ki bun müteallik hususattan dolayı işten el 
ların bulundukları bu dereceler teka- çektirilerek maaşları katolunan alelu -
ütlük hesabında ve diğer memuriyet· mum memnrlaraAahlcilcat..ll.eY.amuha -
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hak sayılmaz. Bu gibilerin tahvil ve te- ya beraat kararı verildiği surette ka -
kaütlüklerinde tahsil vaziyetlerine ve tolunan maaşları tutarının yarısı veri
hizmet müddetlerine göre girebilecek • lır. 
!eri derece maaşları esastır. İşten menedildikleri suçtan dolayı 

Evelce devlet memuriyetin - haklarında yapılan tahkikat veya mu -
de bulunduğu halde bilahare ayrılmış hakeme sırasında memuriyet vazifele • 
ve en az beş seneyi müstemirren me - rine müteallik diğer suçları zuhur e • 
murluk haricinde geçirmiş olanlar da den memurlar hakkında bu madde hük 
bu vazifelere aynı suretle tayin oluna- münün tatbik edilebilmesi için bunla
bilirler. Şu kadar ki dairesinin bağlı rın bütün suçlarından meni mahkeme 
bulunduğu vekalete tabi alelumum veya beraet kararı almaları lazımdır. 
teşkilat haricinde diğer bir vekalet 
teşkiliitına dahil yukarıda sayılı mc -
muriyetlerden birine ilk defa olarak 
tayin edilecek her hangi bir derecede -
ki devlet memurları hakkında da bi -
rinci fıkra hükmü tatbik olunabilir. 

Kezalik birinci fıkrada memuriyet -
]erden vekalet müsteşarlıklarına ta -
yin edileceklerin bulundukları veka -
letten seçilebilmeleri de caizdir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak 
tayin ve terfiler adı geçen vazifelerin 
filen ifasiyle mukayyed olduğu gibi 
vekalet müsteşarlıklarına getirilecek 
olanların da yüksek tahsil görmüş ol -
malan şarttır. 

Terli müddetleri 
6 - Yukarı dereceye terfi için en 

az dört sene bir derecede bulunmuş 
ve bu kadar müddet o derece maaşını 

filen almış olmak şarttır. Yüksek mek
teplerden mezun olanlar için bu müd -
det üç senedir. 

Müddetini ikmal etmeden mafevk 

Ücretlilerin terfileri 

11 - Ücretli vazifelere ilk alına -
cak memurlar tahsil derecelerine ve 
diğer vasıflarına göre girebilecekleri 
maaşlı memurluk derecesinin ancak 
bir üst derecesine ait maaşı tutariyle 
tayin olunabilirler. 
Bunların terfileri de maaılı memur

ların terfilerindeki hükümlere tabi -
dir. 

12 - Hususi bir meslek, bil~i ve ih
tisasa ihtiyaç gösteren memuriyetlere 
devlet teşkilAtına dahil vazifelerde 
müstahdem olanlar arasından kanunda 

ın . 
cı dereceye, derecede bir memuriyete tayini icap e-

U fi) Orta mektep mezunu olanlar 14 denler müddetlerinin hitamına kadar 

ki esaslar dairesinde ve ehliyet dere -
celcri bakımından terfian veya naklen 
getirilecek kimse bulunmadığı takdir
de, bu memuriyetlere hariçten devlet 
memuriyetlerinde hiç bulunmamış ve
ya memuriyetle alakaları en aşağı beş 
senedenlıeri kesilmiş bilgi, ihtisa\ ve 
tecrübeleriyle mütemayiz kimselerin 
kadrodaki derece maaşlariyle bu ka -
nunda yazılı kayıtlarla mukayyet ol -
maksızın icra vekilleri heyeti karariy -
le tayinleri caizdir. ncu dereceye, eski derecede maaşlarını alırlar. 

C) Lise ve muadili mekteplerden Her ne suretle olursa olsun bir de -
~eya orta tahsille aynı zamanda mes - receden fazla terfi caiz değildir. Şu ka-
elc tahsili veren en az beş yıllık veya dar ki, yedinci ve daha yukarı derece

<>rta rnektep tahsilini ikmalden sonra lerden birine aşagıdaki derecede kad -
en az iki yıllık meslek mekteplerinden roya göre memuriyet olmadığı veya e
ll'ıezun olanlar 13 üncü dereceye, · hil memur bulunmadığı takdirde iki 
r ' b) Lise derecesinde bir tahsil üze • derece aşağıdaki memurların tayini 
'Yırıe en az bir yıllık mesleki tahsil caizdir, Bu suretle iki derece yukarı -
'Y atnıg veya kurs görmüş veyahut beş daki memuriyete tayin olunanlar eski 
e ı lık meslek mektebi tahsili üzerine derecelerinde bir terfi müddeti doldu
)~ az iki yıllık daha yüksek bir mes- runcaya kadar o derece maaşını, bir 

1 ~ ·. tahsilini bitirmiş veya orta tahsi - terfi müddetince de aradaki derece ma 
ı:~ı birtirdikten sonra en az dört yıl- aşını aldıktan sonra tayin edildikleri 
la meslek mekteplerinden mezun o . derece maaşını alırlar. 
d nlar rnesleklerine ait memuriyetler- Altıncı ve daha aşağıdaki dereceler-

e 1~ inci dereceye, deki memuriyetlere bu dereceler karşı-
d'~l.ıse veya muallim mektebini bitir- lık gösterilmek şartiyle daha aşağı de
~u te~ so.n~a imtihanla orta tedrisat rece il.e n_ıemur tayini caizdir. .. .. 

1 allınılığı ehliyetnamesi almış olan- Beşıncı maddede yazılı hukumler 
... arb:Maarif meslekine bu derece ile ah mahfuz kalmak üzere beşinci ve daha .. a ·r 

F:.ı ırler.) y~karı. der.eceler~e~i m~muriyetlere ta 
tn ) Altı yıldan az tahsilli yüksek yın edılebılmek ıçın yuksek mektep -

cktep rnezunları ı 1 inci dereceye, ten mezun olmak şarttır. 
ifa(l • Bunlardan askerlik hizmetini 7 - Ehliyetleri ve sicilleri itibariy-
ceıcttmeden memuriyete intisap ede - le terfie hak kazandıkları halde kad -
~c er altı ay müddetle 12 inci derece- roda münhal yer bulunmamak sebebiy-

alınırıar. le bir derecede iki terfi müddeti geçir-

Bu gibper muayyen terfi müddet -
lerini doldurdukça gene ihtisaslariy -
le atakadar diğer vazifelere nakil ve 
terfi edebilirler. Şu kadar ki bu dere -
celer bunlar için müktesep hak teşkil 
etmeyip bu memuriyetler haricindeki 
memuriyetlere nakil ve tahvillerinde 
ve tekaütlüklerine beşinci maddenin 

üçüncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 
İhtisas mevkileri teşkilat kanunları

na bağlı cetvellerde gösterilir. Bu ka
bil maaşlı memuriyetler bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu memuriyetlerde müstahdem o -
'anlara bu kanunun umumi hilkümleri 
dairesinde almakta oldukları derece 

maaşına iktisap edinceye kadar mu -
vakkat tazminat verilmez. 

Bu madde hükmü ücretlilere de şa -
mildir . 

13 - Ücretli vazifelerde bulunan 
!ardan bir terfi müddetini dolduran -
lar ücretlerinin tekabül ettiği derece -
deki maaşlı memuriyetlere ve doldur -
mıyanlar bir derece aşağıdaki memu • 
riyetlere naklolunabilirler. 

Ucretli bir vazifeye nakledilecek 

maaşlı memurlardan bulundukları de -
recede bir terfi müddeti dolduranlar 
iki ve bu milddeti doldurmıyanlar bir 
üst dereceye ait maaş tutarının teka -
bül ettiği ücretleri alabilirler. 
Bunların geçtikleri maaşlı veya üc

retli memuriyet derecesindeki terfi 
müddetinin mebdei nakledildikleri ta
rihtir. 

14 - Ücretlilerden Ankarada bulu
nanlara 11 inci madde mucibince gire
bilecekleri maaşlı derecelere ait mu -
vakkat tazminat maaşlı memurlar hak 
kındaki umumi hükümler dairesinde 
verilir. 

Nakiller için 

15 - Vilayetler teşkilatından ve me 
muriyet derece ve maaşları kanunla 
tesbit edilen müesseselerden birinden 
diğerine memur nakli ait olduğu ve -
kilin muvafakatine bağlıdır. Ancak 
tayinderi mahallerine ait memuriyet • 
!er arasındaki nakil ve tahviller tayine 
selahiyettar olan makamların müsade -
mesiyle yapılır. 

İstifa edenler hakkında dahi üç ay 
müddetle bu hüküm tatbik olunur. 

Bu madde hükmü ücretlilere de şa • 
mildir. 

16 - Mesleki tahsil görerek mes • 
leklerine ait daire ve vazifelere inti -
sap edenler ile bu kanunun beşinci ve 
12 inci maddelerinde yazılı vazifelere 
alınanlar müstesna olmak üzere bida -
yeten devlet memuriyetine alınacak • 
!arın müsabaka imtihanına birden faz 

la talip bulunmadığı takdirde ehliyet 
imtihanına girip kazanmaları şarttır. 

17 - Umumi, mülhak, hususi büt

çelerle belediyeler bütçelerinden ve 
bunlara tabi teşekküllerden maaş ve 
ücret almakta olan memurların husu-

si bir kanunda aksine sarahat olma -
dıkça bulundukları müesseselerin i -
çinde ve dışında maaşlı veya ücretli 
ayrıca bir vazife almaları caiz değil
dir. 

788 sayılı memurin kanununun 8 in
ci maddesiyle 1496 sayılı kanunun bi
rinci maddesi hükümleri ücretli me· 
murlara da şamildir. 
Maaşlı veya ücretli memurların uh

delerinde maaşlı veya ücretli yalnız 
bir daimi muallimlik bulunabilir. Şu 

kadar ki asli vazifesi maaşlı olanların 
uhdesindeki maaşlı muallimlikten ala
cakları para, ücret itibar olunur. Bu 
ıurcı..av ......... ~cııv.*' ~.s.1.-:J.:J.....1 ..... -ı.. 
te edenlere muallimliğin ücret veya 
maa~ tutarının üçte ikisi verilir. 

Muallimlerden uhdelerinde rektör
lük, dekanlık, müderrislik, baş mua
vinlik, muavinlik, başmuallimlik, la -
boratuvar, mühendis mektebi ve san
at okulları atelye şefliği gibi ücretli 
idari bir vazifede bulunanların iki 
muallimliği cemetmeleri caizdir. Bun 
tarın idari vazifelerine ait ücretlerin 
ve muallimlik maaş veya ücretlerin -
den miktarı fazla olanların tamamı ve 
ikincisinin üçte ikisi verilir. (Müder
ris, profesör, doçent tabirleri mual -
limlik ifadesinde dahildir). 

Yukarda sayılı idari vazifeleri ol
mıyanlara üç muallimlik verilebilir. 
Bunlar maaş veya ücretlerinden mik
tarı fazla olanının tamamını ve tayin 
sırasiyle de ikincisinin üçte ikisini 
ve üçüncüsünün üçte birini alırlar. 

Tabiplerin ve mühendislerin der -
uhte edebilecekleri mesleki vazifele -
rin adedi ve bundan dolayı kendileri
ne verilecek maaş veya ücretlerin nis
peti uhtelerinde idari vazife bulundu
ğuna veya bulunmadığına göre mual
limler için yukarda konulan hüküm
lere tabidir. 

900 sayılı kanun ile 1702 sayılı ka
nun ve bunların ek ve tadilleri hü -
kümleri mahfuzdur. 

18 - Odacı, kolcu, bekçi, evrak mü 
vezzii, gemi mürettebatı, ücretli ve ai
datlı tahsildar, daktilo ve steno gibi 
müteferrik müstahdemler bu kanu • 
nun hükümlerine t~bi değildirler. 

Harcirah ve vekalet 

19 - Ücretle müstahdem memur
ların harcirahları maaşlı memurların 

harcirah hükümlerine tevfikan ve iş
bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı 
derece aylıkları esas tutularak hesap 
edilir. 

20 - İnhilal vuku bulan memuri
yetlerde vekil istihdamı halinde maaş 
kanununun 8 inci maddesi mucibince 
verilecek vekalet maa§ veya ücretinin 
müddeti azami altı aydan ibarettir. 

21 - Hususi kanunlarında sarahat 
olmadıkça ihtısas ve komisyon ücreti 
ve makam tahsisatı ve tahsisatı mak
tua ve hakkı huzur gibi namlarla ma -
aşlı veya ücretli memurlara ayrıca u -
mumi, mülhak ve hususi bütçelerden 
hiç bir mebHlğ verilmez. 

Ancak kanunun tahmin etmediği mun 
zam bir vazifeyi münferiden ifaya me
mur edilenlere muayyen çalışma saatle 
ri haricindeki mesailerine mukabil İc
ra vekilleri heyetince takdir olunacak 
bir ücret verilebilir. Şu kadar ki bir 
veya muhtelif dairelerin herhangi bir 

işi için teşkil edilecek komisyonlara 
memur edilip bu komisyonların bu
lundukları mahallin gayri yerlerden 
celbedilecek olanlara yalnız harcirah 
ve İcra Vekilleri Heyetince tayin o· 
lunacak miktarda masarifi zaruriye 
verilir. 

22 - Mülhak bütçeli idareler, hu
susi idarelere ve belediyeler dahi bu 
kanun hükümlerine tabidir. 

Ancak İnhisarlar ve Devlet Demir
yolları ve limanları işletme idaresi u -
mum müdürlüklerine alacakları üc
retten başka görülecek lüzum üzerine 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle ayda 
100 lirayı geçmemek üı.ere münasip 
bir tazminat verilebilir. 

Hususi idarelerle belediyeler mc -
murlarının kadroları İcra Vekilleri 
heyetince tasdik olunur. 

23 - 1683 sayılı askeri ve mülki te
kaüt kanununun meriyetinden evelki 
hükümlere göre maaş alan alelumum 
mütekaidin ile eytam ve eramil ve hi
dematı vataniye tertibinden maaş a
lan zevata maaş asıllariyle tahsisatı 
fevkatadeleri birleştirilmek suretiyle 
bir kalem olarak ahkamı mevcudeye 
göre verilir. 

Bu suretle maaş alan mütekaitler
den olup da umumi, mülhak ve husu
si bütçelerden veya tediye edilmiş 
sermayesinin en az yarısı devlete ait 
olan müesseselerle memuriyet derece 
ve maaşları bir kanunla tayin edilmiş 
olan müesseselerden tahsisat veya üc
ret alanların bu vaziyetleri devam et· 
tikçe tekatit maaşları tahsisatı fevkal
adeleri ilave edilmeksizin verilir. 

1683 numaralı tekaiıt kanunu hü
kümlerine göre tekaüt maaşı tahsis e
dilenlerden yukarıda yazılı daire ve 
müesse~lerden tahsisat veya ücret a
lanlar hakkında da mezkur kanunun 
70 inci maddesi hükmii tatbik olunur. 

Alelumum mütekaitlerden maaşlı 
bir hizmete tayin edilenlerin (bu ma
aşlı hizmetlerde ücretle çalışsalar 
dahi) tekaüt maaşları tamamen kesi -
lir. 

900 numaralı kanun hükmü ve 2921 
sayılı kanunun 36 ıncı maddesi hü
kümleri mahfuzdur. 

Alelumum mütekaitler hakkında 

bu hükümlerin tatbik edilebilmesi 
için bunların aldıkları tekaüt maaşı 
ile ücret veya tahsisat mecmuunun 50 
liradan aşağı düşmemesi şarttır. 
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24 - Devlet memurları aylıkları

nın tevhit ve teadülüne dair olan 
1452 sayılı kanun ile mezkur kanu
nun bilcümle ek ve tadilleri ve diğer 
kanunların bu kanuna muhalif hüküm 
leri mülgadır. Muhtelif dairelerin 
teşkilit kanunlarında mevcut ve maaş 
emsal hasılının tamamı veya maaş 

emsal hasılının fazla veya eksiğinin 

ücret olarak verileceği yolundaki sa -
lahiyetler kaldırılmıştır. 

25 - Riyaseticümhur teşkilatı hak
kındaki 2180 sayılı kanunun 13 üncü 
ve mezkur kanunun 3011 sayılı kanun
la değiştirilen 14 üncü ve Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkındaki 
2291 sayılı kanunla İstanbul üniversi
tesi hakkındaki 2928 sayılı kanunun 
ve bunların ek ve tadillerinin asistan, 
doçent ve profesörlerin hizmete alı 
nış ve terfileriyle müze ve rasatane 
teşkiiatı hakkındaki 2530 sayılı kanu
nun mütehassısların hizmete almış ve 
terfilerine dair hükümleri ve Cümhur 
Başkanlığı filarmonik orkestrası teş -
kilat ve orkestra mensuplarının terfi 
ve tecziyeleri hakkındaki 3045 sayılı 

kanunun orkestra mensuplarının hiz
mete alınış ve terfilerine dair hüküm
leri ve posta, telgraf ve telefon idare
si teşkiiatı hakkındaki 2822 sayılı ka· 
nunun 3080 sayılı kanunla değiştiri -
len 28 inci maddesi ve 3021 sayılı em
niyet teşkillitı kanununun 24 ve 47 
inci ve Büyük Millet Meclisi teşkila
tı hakkındaki 3552 sayılı kanunun 5, 
6 ve 7 nci maddeleri hUkümleri mah -
fuzdur. 

Bu kanun, 2556 sayılı hakimler ka
nununda yazılı haller haricinde ha -
kimler ve müddeiumumiler hakkında 
da tatbik olunur. Şu kadar ki zikri 
geçen kanunun 57 nd maddesinde 
gösterilen terfi müddeti h§.kimlerle 
müddeiumumiler ve muavinleri ve bu 
sınıftan sayılanlar hakkında da üç 
senedir. 

Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretleri hakkın

daki 2847 ve 3137 sayılı kanunların 
hükümleri mahfuzdur. Şu kadar ki 
hizmete alınışta tahsil dereceleri esa
sına göre verilecek Ucretler bu kanun 
daki miktarları ve birinci dereceye 
verilen azami ücret miktarı bu kanun
daki azami haddi geçemez. Sanatkar 
ve işçilerin hizmete alınışında mez -
kür kanunların hükümleri tatbik olu
nur. 

Ücretliler için hükümler 
Muvakkat madde : ......._. 
1 - Bu kanunun 2 inci maddesine 

bağlı teşkilat kadrolarında yapılan 

değişiklik dolayısiyle ellerine geçe • 
cek para miktarı evelkinden az olan
lar aradaki farkı, terfi suretiyle tela
fi edinciye kadar almakta devam e
derler. 
Yukarıki fıkra şümulilne giren ve

ya girmiyenlerden birinci maddede 
yazılı cetvelde yapılan tadilat dola· 
yısiyle maaş asılları değiımiı olanla
rın gerek evelki, gerek yeni derece
lerinde geçen hizmet müddetleri eıki 
maaş asıllarına en yakın üst maaı de
recesinde geçmiş sayılır. 

Gerek 1452 sayılı kanuna ballı kad
ro cetvelinin ilk tatbiki dolayııiyle 
maaş miktarları azalanlardan halen 
bu vaziyeti muhafaza edenlerin ve 
gerek bu kanuna istinaden maaı mik
tarları indirilenlerin tekaüt maaşları
nın hesabında evelce aldıkları maaı 

miktarları esastır. 

2 - A) - Halen ücretle milstahdem 
olanların tahsil derecelerine ve bu ka
nuna tabi dairelerle maaş ve ücretleri 
kanunla tayin olunan müesseselerde 
ücret ve maaşla geçen müddetlerin 
mecmuuna göre 15 ve 20 yıllık hiz -
met müddeti kaydi olmaksızın 1452 aa 
yılı kanunun eassları ve bu kanunun 
15 inci maddesindeki ölçü dahilinde 
ücretleri tesbit edilir. Şu kadar ki 
bunlar meyanında bu kanunun net· 
ri tarihinde müstahdem olanlardan 
hizmet müddetleri üç seneye kadar 
olanların bir, Uç seneden fazla olanla
rın iki, yukarı dereceye geçirilmeleri 
caizdir. Ancak bu dereceler terfi ve 
tahvillerde müktesep hak teşkil et -
mez. 

Bu fıkra mucibince ücretleri tesbit 
edileceklerin alacakları ücret halen 
almakta oldukları miktarı geçemez. 

İnhisarlar umum müdürlüğü kad -
rosunda dahil olup bu kanunun neıri 
tarihinde müstahdem olanlar balen 
bulundukları dereceleri muhafaza e
derler. 

B) A fıkrası mucibince dereceleri 
tesbit edileceklerin dahil olacakları 
dereceler tutariyle almakta oldukları 
aylıkları arasındaki fark, memurun 
aylığından her ay yirmi beşte biri in
dirilmek suretiyle izale edilir. Bu far 
kın izalesine kadar bu gibilere mu -
vakkat tazminat verilmez. 

Yeni kanun lciyihalan 
hazırlanacak 

Muvakkat madde : ..., 
3 - 1939 yılı muvazenei umunnye 

kanununa bağlı (E) cetvelinde dahil 
tertiblerden alınan kadrolardan dai . 
mi mahiyeti haiz bulunanları ve 12 
inci maddede yazılı ücretli memuri. 
yetleri gösteren ve bu kanunun 11 in
ci maddesine göre teşkilat kanunları· 
na eklenmesi icabeden daimi ücretli 
kadrolara müteallik layihalar en &eç 
1 ikinci teşrin 1939 tarihine kadar 
Büyük Millet Meclisine verilir. Bu 
layihalar kanuniyet keapedinciye ka
dar müvazenei umumiyeye dahil (D) 
ve (E) cetvelleri ile tayin edilen kad-

(Sonu 6 zncz say/ada) 

• 
1 z m i r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

,_ Şehir tiyatrosu 
Bu akıam tam 21 de 

Y eniıehir U l US ıinemaıında 

TOSUN 
Bu sene filme alınan 

3 perdelik büyük komedi 
Demir Hazım 

Ziya Behzad 
Tekin Vasfi 
Yavuz Muammer 
Şahinde Neyire 
Nazende Bedia 
Mesude Şaziye 

Leyla Cahide 
Fatma Samiye 

Bu temsil için numaralı 
biletler sabahtan itibaren 

sinema giıesinde 
satılmaktadır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün 12,30 - 14,30 - 16,30 

seanslarında . 
iLK GECE 

Gary Cooper • Anna Sten 

Büyük aşk filmi 

Yeni Dünya havadiılerl 

Ankara'da 19 Mayıs bayramı 

~--Ti: 2193 __ ,,,, 
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-8- ULUS 

İskenderun Halkevinde bir 
kimsesiz çocuklar yurdu açıldı 

İskenderun (hu· 
susi) - t~kende
run halkevinin 
her ıubeıinde ha
raretli bir çalııma 
mevcuttur. Mekte
be devam eden 
kimsesiz çocuklara 
bakmak için bir 
yurt açılmııtır. 

Bir müddet evel 
yapılan açılma tö· 
reninde devlet rei
si, albay Şükrü 

Kanatlı, Tekirdağ 

mebusu Rahmi A· 
pak, vekiller ve 
mebuslar ve bir · 
çok zevat hazır bu
Junmuıtur. Parti 
baıkanı mebus 
Hamdi Selçuk hal· 
kevlerinin çalıt -
malarındaki yük -
sek gayeyi anlatan 
bir nutuk vermit· 

Yurt çocuklarından bir grup 

tir. Bu yurtta 40 ç c ağa muntaza • ıbu yurt menfaatine orduevi bahçe -
man günde iki defa y mek verilmek sinde büyük bir münmere tertip e
te ve elbise ve ayakkabıları temin e· dilmittir. Müsamerede devlet reisi, 
dilmektedir. Ba1ve ı Dr. Melek'in fevkalade murahhas Cevat Açıkalın, 
bayanının bqkanlı da tetkil ecil- \vekiller .. 1ı1ebutalar ve Hatay'ın .kibar 
len bir komite tarafı an geçen hafta aileleri hazır bulunmu9Jardır. 

----.~--------------------------------------------------------.. 1?' 
• # 

Meclis baremi 
görüşmeğe başhyor 
(B•Jı 5 inci s ylllda) 

rolar içindeki ihtisas mevkileri İcra 
Vekilleri heyetince t n olunur. 

Bu madde hükmü ulhak bütçeli 
idareler hJkkında da a bik olunur. 

4 - Kadroları 1939 tçelerine mer 
but cetvelde ayrıca g terilen maaş
lı memurlar bu kanu mevzuundan 
hariçtir. Bunların ma ve tahsisat · 
ları birlettirilerek ahk mı mevcudeyc 
göre kendilerine veril 

5 - Yüksek mektep mezunu olma
yıp da bu kanunun m yeti tarihin· 
de Devlet hizmetinde üstahdcm bu· 
lunan m&aflı ve ücretlı emurların bu 
kanundaki esaslar dai esinde 3 üncü 
dereceye kadar terfilc ı caizdir. 

6 - Bu kanunun me iyete girdiği 
tarihte vazife batında lunan memur 
ların bilfiil maaşını almakta oldukla
rı derecedeki terfi m detleri 15 ve 
20 sene kaydi olmaks n 1452 sayılı 

kanunla kabul edilmit an terfi müd
detlerine göre hesap o nur. 

Muvakkat madde 7 Muhtelif da-
irelerin te§kilit kanun riyle 1452 sa
yılı kanun hükümleri icinde olarak 
ücretlilerin maap geç ilmcleri veya 
hariçten alınacakların uayyen derece 
lere tayinleri hakkınd verilen sala • 
hiyetler bu kanunun riyeti tarihin
den itibaren kaldırılm tır. 

Muvakkat madde 8 3499 sayılı a-
vukatlık kanununun inci maddesi 

Yukarıdai fıkrada yazılı olanlarınk 
evelce bulunmuı oldukları memuriye· 
te yahut bunun maaıça muadili olan 
diğer her han~i bir memuriyete alın
mttları da caizdir. Şu kadar ki, bu su • 
retle alınanların yeni maaıları eski -
sinden yüksek ise mafevk dereceye 
terfi için bu maaıla muayyen müdde
ti ikmal etmeleri prttır. 

Muvakkat made 10 - Muhtelif dai· 
relerin teıkilit kanunlarında mevcut 
ve maaı emsal hasılının veya emsali 
hasıl fazlası veya eksiğinin ücret ola· 
rak verilebileceği yolundaki salibi· 
yctlere müıteniden tayin cdilmiJ o
lanlardan halen müstahdem bulunan
lara bugün verilmekte olan ücretlerle 
muvakkat tazminatları aynı vazifede 
kaldıkları müddetçe şahıslarına mün
hasır olmak üzere verilmesine devam 
olunabilir. 

Muvakkat madde 11 - Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetveldeki memu -
riyetlerden 1939 mali yılı zarfında 
mevkuf tutulacaklar bağlı (3) sayılı 
cetvelde gösterilmit ve bu cetvel 1939 
mali yılı muvazenei umumiye kanunu 
na bağlı (L) ipretli cetvel yerine ko
nulmuıtur. 

Muvakkat madde 12 - Mülhak büt
çeli idarelerle hususi idare ve beledi· 
yelerin tetkilit kadroları bu kanun 
hükümleri dairesinde tadil edilinciye 
kadar bu idarelere ait ve halen meri 
olan kadroların tatbikine devamolu • 
nur. Ancak mülhak bütçeli idarelerin 
bu kanun hükümleri dairesinde tan • 
zim edilecek teşkilat kadroları en geç 

Güzel kiralık odalar - Havuzbaşı 
yanında bahçeli güzel odalar kiralık · 
tır. Kirttlar çok müsait. Setanik cad. 
No. 16 1871 

Devren kiralık kat - 4 büyük oda 
1 büyük 1 küçük hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzba!Jı emniyet ibi
desi karşısı Çankaya cad. 9 müsait şe· 
rait. 1872 

Müstakil ev - Yeniıehir İsmet İ
nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev Sll\Jlık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holll kaloriferi ve uir konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık ev - Dört odalı HavuzbaJı, 
İzmir caddesi No. 28. 1912 

Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu • 
mara (timdi karakol), kiraya verile • 
cektir. Mesai gün ve saatlerinde 2300 
e müracaat. 1953 

Kiralık oda - Yalınız bir bay için 
Sağlık bakanlığı otobüs durağında 10 
numaralı bakkal Mehmet Mustafa'ya 
müracaat. 1965 

Kiralık daire - 2 oda 1 hol tam 
konfor. Müstakil. Yenişehir meşruti
yet Cad. Babaoğulları Ap. No. 1 kapı-
cıya müracaat. 1975 

Kiralık - Ankarada hükümet cad • 
desi üzerinde eski kuyulu kahve ma • 
ğaza olarak kiralıktır. Belediye civa -
rında Hatay apartmanı No. (8) c mü • 
racaat. 1985 

Kiralık oda - Yenişehir ana cadde
ye yakın ayrı kapılı 1 oda. Bir Bayan 
için möbleli veya möblesiz. Ulus'ta P 
rumuzuna mektupla müracaat. 1986 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Ev. 
leri No. 30 iki büyük oda bir geniş 
hol mutbak sandık odası muntazam 
bahçe Havagazı su elektrik 30 lira. 
içindekilere müracaat. 1987 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U • 
lus meydanında Elektrofon mağaza · 
sına müracaat. 1988 

Kiralık bir oda - Adliye karşısı 

Ankara pasta salonu üzerinde Çulha 
zade Ap. No: 1 kat 2 ye müracaat. 

1989 

Kiralık bir oda - Mobilyalı mo • 
bilyasız. Sağlık Bakanlığı kar1111nda 
Uğur ap. No: S 1996 

1 tetrinisani 1939 tarihine kadar Bü· Kiralık odalar - 12, 15, 20 lira A· 
yük Millet Meclisine ve belediye hu - tatürk alanı Arım Ap. No: 9 Tl: 3460-
susi idareler teşkilat kadroları da ke· ı 35 Ali Altuğ. Saat 7-9, 12-1,5 • 5,5-8 
zalik aynı tarihe kadar İcra Vekilleri görülebilir. 1997 
heyetine tevdi edilmit olmak p.rttır. 

Kilis ve İslahiye 

Alaylarımıza 

sancak verildi 
Orgeneral izzettin Çalı§lar 
tarafından 19 Mayıa günü 
Islôhiye alayına, 20 Mayt1 
günü Kili• alayına törenle 
•ancak verildiğini yazmıf· 
tık. Yukardaki reaim Kilia 
alayına ve G§ağıdaki reaim 
de Is/ahiye piyade alayına 
sancak verme törenini göa
ter.mekted ir. .................................................. 
... 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kilçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
lkı defa için SO Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dort defa için 80 Kuruı 
Devamlı kuçıik ilanlardan ber de
fası ıçin 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolayhlı: ol· 
mak üzere ber satır, lı:elime arala· 
rındaki boıluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmistir. Bir lı:ilçillı: ilin 
120 barhen ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla ber satır lc;ln 
e.h•r -ferine •Frnıe oa kanat alı
nır. 

Kılcilk llfin lımn 120 harfi geçme
meıı lazımdır. Bu mıatarı Kcçcu ,. 
linlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık düklc§n - Deposiyle beraber 
Postane caddesi No. 54 ·Ticaret odası 
yanında Tel: 3849 2027 

Devren kiralık - 5 büyük oda, müş 
temilit, kalorifer. Sıhiye vekaleti kar
şısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart • 
manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 

lstanbul'da kiralık mobilyalı oda
lar - Her türlü konforu haiz kalori
fer sıcak su banyolu. Taksim Şehit 

Muhtar cad. Zarif Ap. No. 4 2032 

Kiralık ev - Boğaziçi Kandillide 
İskeleye iki dakika mesafede bayır 
sokağında No. 7 Küçüksu plajına 10 
dakika mesafede bahçe içinde bol gü
neş eyi manzara 6 oda 2 salon su elek
trik havagazı. Aynı adrese müracaat. 

2038 

Kiralık Kat - Müstakil, üç oda, 
balkon, ferah, ziyadar, bağçe. Atıfbey 

mahallesi. No. 222. Rüştübey apart-
manı. İçindekilere müracaat. 20.fz 

Kiralık - Bir veya iki oda, kalori
fer, sıcak su, her türlü konfor, aile nez 
dinde, Atatürk Bulvarı 49/ 2, Kalaç 
Ap. 8, Kızılay karıısında, (Odalar mo· 
billasız da verilir.) 2045 

Kiralık - Sağlık bakanlığı karıısı 

Çağatay sokak No : 22 Akkaya Ap. 3 
oda 1 sandık odası 1 hol gayet ferah 
bir daire. 2053 

Sat.lık : 

Satılık arsa - Yenitehir Konur so

kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
metre ehven fiyatla verilecektir. Tel: 
2487 1888 

Satılık arsa - Yeni yapılmakta o
lon Meclis civarında imarca parsel -
lenmiş arsalar ehven fiyatla verilecek 
tir. Tel: 2487 1889 

5-6-1939 ---------

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAtiU n : ~EREJ· DİPI 0'1 \LI 

'TEMİNA'rLI 

CAN KOÇ 
TERMOSİFONLAR vE YEMEK OCAKLAR! 

f~ONOMIK OCAKLAR Mımar Vedat N° f7-i STANBUL 

Acele satılık apartman - Ankara ı 
nın en işlek yerinde piyasa mahallin 
de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat· 
manlık arsalı Tel: 2406 1935 

Satılık apartman - Atatürk bulva 
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 
arsa ve yapı bedeline Tel: 2406 Bay 
ram caddesi. No. 1 1936 

Satılık arsalar - Ktzılınnak cad· 
desi Yenişehirin her yel"inde Cebeci · 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayranı 
caddesi No. 1 1937 

Satılık bağ ve arazi - Kcçiörende 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 
evi ve akar suyu ile 150 dönüm mamur 
arazi acele Tel: 2406 1938 

Acele satılık iratlı arsa - Çankırı 
caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
M2 arsa garajiyle birlikte acele satı · 
lıktır. Tel: 2487 1949 

Acele satılık mobilya - Az kulla· 
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. Işıklar caddcsindt: 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

At:ele satılık apartman - Yenişehi· 
rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa· 
tılık apartman Tel: 2487 1954 

Acele satılık arsa - Demirtcpcnin 
en güzel yerinde 620 M2. Maltepede 
535 M2. uygun fiyatla verilecek. 
Tel: 1538 1955 

Acele satılık arsa - Yenişehir Seli. 
nik Cad. 423 M2. Sağlık B&fanlığı ar· 
kasında 520 M2. arsa çok ucuz veri-
lecek. Tel: 1538 1956 

Kelepir arsa - Ayrancı fransız sefa· 
rcthancsi arkasında Güven evleri it· 
tisalinde 3000 küsur M2. arsa gayet 

Enstitüler 

Diploma tevzii 
Ankara Yüksek Ziraat Enstit6" 

Rektörlüğünden : 
Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, 

Orman fakültelerinden mezun olan ti 
]ebenin diplomaları tevzi edileceğin • 
den alakalıların aşağıda esaslar dahi• 
!inde Rektörlüğe müracaatları ilin O' 

lunur. 
1 - Fakülte kayıt numarası 
2 - Açık künye ve soy adı 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın ir 

desi 
4 - Bir liralık damga pulu 
S - 4 adet vesika fotografı 
6 - Taahhütlü mektup için ikti6' 

euen 12 kuruşluk posta pulu 
7 - Açık adresleri. (1876) 11915 

G. ve inhisarlar V. 

Saç tekne münakasası 
lnhiaarlar Umum Müdürlüjüa • 

den: 
1 - Şartname ve kctfi mucibincl 

parlayıcı ve patlayıcı maddeler nakliO 
de kullanılmak üzere 1 adet saç teJcıll 
kapalı, zarf usuliyle eksiltmeye kon&ll 
muştur. 

11 - Keşif bedeli 16442.64 muvak • 
kat teminatı 1233.19 liradır. 

III - Eksiltme 16. VI. 939 cuısı' 
günü saat 11 de Kabataf'ta levazım fi 
mübayaat şubesindeki alım komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plan ve ketifnaatr 
Acele satılık arsa - Cebecide 415 M2. ler 82 kuruş mukabilinde Anlcara fi 
istasyon arkasında 775 M2. arsa azi. İzmir başmüdürlüklerinden ve Kaba• 
met dolayısiylc ucuz verilecek. Tel: taf'da levazım veznesinden alınabil~ 

V - İsteklilerin mühürlü tekıP 

ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 

1538. 1958 mektuplarını kanuni veaaikle birliJctf 
Satılık - Bakanlıklar karıısında % 7,5 güvenme parası makbuzu ver' 

bank• teminat mektubunu lt.tl-~ 
\..CK Kilj)illl 6illlUUu• •uıuoı.; lNl&U~ 

biri Konıır . .,trr~ .. ; v ••• 1 •• -~1. .. .... 1.~ 
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 

satılıktır. Tel: 2858 e müracaat. 
1959 

bir saat evetine kadar (saat 10 a ka • 
dar) mezkur komisyon batkanlığıol 
makbuz mukabilinde vermeleri lizıı:O" 

Satılık - Spor - çocuk arabasiyle dır. (3789/ 2081) 12060 

piyano satılıktır .. Yenişehir Demirte · 
pe Akbay sok. 17 1994 

Satılık ev - Yenişchirde Sıhat ba · 

kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha· 
vardar bol güneıli çok ucuz Tel 2406 

Bayram C. No. 1 2014 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın· 

da istimlak harcinde manzaralı istcni· 

len ebatta çok ucuz inpata hazır Te : 
2406 Bayram caddesi No. 1 2015 

Satılık apartman - Cebecide Mülki 
ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 

daireli manzaralı kullanıtlı Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2016 

Satılık apartman - Cebecide asfalt 
yanında 7 daire 2 dükkanlı 320 lira i

rath borçlu, bol hava manzaralı Tel : 
2406 Bayram C. No. 1 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kaı 
şısnda Çift apartmana müsait geniş 

cepheli 956 metre ehven bedelle acele 
Tel : 2406 No. 1 2018 

Satılık ev - Hacı Doğan mahallesi 
Arıer sokakta bir oda ve avluyu müş

temil müstakil ahpp bir ev (650) lira 
ya acele satılıktır. İş evine müracaat. 
Tel. 2119. 2023 

Acele satılık arsa - Küçük Esatta 

Çankaya cihetinde dörtyol ağzında 

bet buçuk dönümlük bir arazi. Banka-
lar caddesi terzi Atamer. 2054 

iş verenler : ------
Matbaa makinisti aranıyor - Hem 

mankinede ve hem de motörlü pedal· 

da çalıtabilecek bir matbaa makinisti 

Satılık hane 
Y eniıehirde Selinik caddeıio

de 1150 metremurabbaı araa'1 
ihtiva eden ve muntazam bahç• 
duvarlariyle mahdut ve içeriıio
de ayrıca garaj ve toför oda.ı 
bulunan 150 metre arsa üzerin~ 
inta edilmif, bodrum kat ile iki 
katı ihtiva eden kirgir hane pr 
tin paar ile satılıktır. 

Verilecek en müsait fiyat had
di layık görüldüğü takdirde tali" 
bine satılacağından arzu edenlr 
rin 24 Haziran 1939 tarihine ka" 
dar bir mektupla Türkiye it 
Bankasına teklifte bulunmalar•· 

2036 

Mahkemeler 
Mut Aaliye Hukuk Mahk_..,. 

sinden : 
Muş belediyesine izafeten vekili Ô" 

mer Moldurla İstanbul Kadıköy Jlil" 
hürdar sokak 39 numarada ölü, •" 
mühendisi Macar tabasından Ko\tt~ 
Albert karısı Aytai araı,rındaki al• • 
cak davasından dolayı Mut asliye hıJ' 
kuk mahkemesinde yapılmakta ola!' 
duruşmada: 

Müddeialeyhin ikametgahı meçhısl 
olduğundan ilanen tebligat icrası~ 
verilen karar üzerine Ulus gazetesin•: 
27. 2. 939 günlü nüshasında ilanen te 
ligat yapıldığı halde müddeialeyh 1-·r 
tai mahkemeye müracaat etmemit ol • 
mağla ilanen gıyap kararı tebliğirı' 
hüküm verilmiştir. 2060 _.,.. 

Satılık dükkan 

hükmü mezkur kanur n 8 inci muvak 
kat maddesinde göstr en müddet i
çinde Devlet, umumi hususi ve mül 
hak bütçeli idarelerir vukatları hak
kında tatbik edilinciy kadar bu avu
katlar bu daireler har c nde kalan mil 
esseselerin avukatlık ını deruhte e
debilirler. Bu takdird hunların ücret· 
leri tam olarak verild gibi bunların 
tayin ıartları müsait duğu takdirde 
serbest iş almağa da de am edebilir • 
ler. 

Muvakkat madde 9 - 1 eylül 1929 
tar ihinden evci maatl Devlet memu · 
riyctlerinde bulunmu olanlardan bu 
kanunun meriyeti tar ınden sonra ye 
nidcn memuriyete alınacakların filen 
aldıkları maat ve bu maatın mevcut 
derecelerden birine t ekabül etmemesi 
halinde buna en yakin iıst derece ma • 
aıı kendileri için mWrteaep hak sayı • 
lır. Evelce bu maqta geçirdikleri 
müddetler yeni girdikleri derecede 
pçmif 1&yıhr. 

26 - Bu kanun neıri tarihinden 
muteberdir. Ancak bu kanun mucibin· 
ce emsal hiaıllarının artmasından ve 
derecelerin ilgasından dolayı tediyesi 
icap eden fazlalarla ücretlilere verile· 
cek muvakkat tazminat ve 3 üncü mu· 
vakkat madde mucibince yapılacak 
derece intihabı 1 eylül 1939 tarihinden 
tatbik olunur. 

Kiralık oda - Konforlu nezaretli 
bir oda İsmet İnönü Cad. No. 27 Lo
zan Ap. Aynı caddede İnkılap bakka· 
liyesine müracaat. 1999 

Satılık otomobil - Fort marka spor 
dört silindirli temiz kullanılmış. Tel : alınacaktır. Yıldız matabaasına müra- Atpazarında eski Osmanlı BaJI" 

kası sırasında Kapanhan yok11
1
: 

Kiralık daire - 4 oda banyo mut • 
bak ve hava gazı su elektrik. İsmet pa 
p mahallesi Akıehir sokak No: 23 

2951 re müracaat. 1915 caat edilmesi. 1979 • 1 
tunda Bodrum katları da kabı 

Satılık otomobil - Acele satılık u- istifade olmak üzere bir çatı aJ .. 
cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip · iş arayanlar·. tınd~ iki büyük kirgir majaS' 

İçindekilere müracaat. 2008 lcri Şoförler Cemiyetinde Satılmıı'a satılıktır. 
müracaat. Telefon : 3808 1916 - - ------ Verilecek en müsait fiyat ha~ .. 27 _ Bu kanun hükümlerini icraya Kiralık - Kaloriferli ve sıcak sulu 

icra Vekilleri heyeti memurdur.,. Ap. iki oda bir hol. Menekıe 4 kapı - Acele satılık ev - Yenıehirin en 
Encümenin 1, 2 ve 3 numaralı cet- cıya. 2010 mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 

vellerde tesbit ettiği kadrolar, bütün Kiralık daire - Bakanlıklar karıı - hava günetli konforlu 4000 lira borç 
devlet dairelerinin maaılı kadroları - sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 
dır. lira. 8 No. ya müracaat. 2019 1934 

lş arıyor - Türkçe, İngilizce, Fran di liyik görüldüğü takdirde talı .. 
sızca bilen tecrübeli Alman Steno bine satılacağından arzu ede11lr 
daktilo bir vazife arıyor. Ulus da A. rin 24 haziran 1939 tarihine };~ .. 
Z. rumuzuna mektupla müracaat. dar mektupla Türkiye lt Ban~j 

2026 ıına teklifte bulunmaları. ~ 
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Dünkü atıcılık 
müsabakalar1 
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Bölge atıcılık amatörleri ikinci 
devre atış vazifelerine dün başlamış
lardır. İstasyondaki atış poligonunda 
flober tüfekleriyle muhtelif atış vazi
felerini bitiren amatörler dün öğle· 
den eve] Sarı kışla şimalindeki açık 
hava atış poligonunda muallimleri 
binbaşı Sırrı Conklu'nun nezareti al
tında ordu tüfekleriyle muhtelif atış 
vazifeleri yapmışlardır. Birinci devre 
amatörlerinin bir kısmı da bölge atış 
müsabakasına hazırlık vazifelerini 
yapmak suretiyle atışa iştirak etmiş
lerdir. 

'Milli kümenin en mühim maçı 

Galatasaray ikinci maçta da 
Fenerbahçeyi 4 - 3 mağlOp etti 

İstanbul, 4 a.a. - Milli küme maç
larına bugün Taksim stadyomunda 
devam edildi. İki gündenberi devam 
eden yağmurlu hava açmış, bu yüz
den maçta adeta rekor denilebilecek 
bir kalabalık toplanmıştı. 

Saat 17,30 da iki takım sahaya şu 
kadrolarla çıktılar: 

Fenerbahçe: Menilos • Yaşar, Le. 
bip - Ali Rıza, Esat, Reşat - Naci, Şa
ban, Fikret, Rebii, Basri. 

Galatasaray: Osman - Yusuf, Ad -
rıan • Musa, Riza, Celal - Bedii, Se
lahattin, Cemil, Buduri, Sarafin. 

Hakem: Tarık Öze rengin. 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 

İlk dakikalarda oyun mütevazin geçi 
Yor. Fakat yavaş yavaş fenerliler ağır 
basmıya başladılar ve oyunu Galata
•aray yarı sahasına nakletmeğe mu -
"affak oldular. Mamafih, Galatasaray 
defansı, Fener muhacimlerine sayı ü
hlidi vermiyecek derecede şuurlu ve 
iyi oynuyor. 

Beşinci dakikada Galatasaraylılar 
ortadan bir iniş yapıyorlar. İleri ve· 
rilen bir topa Buduri fırladı ve Ya
ları nefis bir espase ile atlattıktan 
•onra topu ağlara taktı. Bu gol Gala
tasaraylıların maneviyatını yükseltti. 
Fenerin ağır basmasına rağmen Gala
tasaraylılar daha düzgün ve şuurlu 
0Ynuyorlar. 

Fenerliler enerjileri sayesinde sa -
Yılık fırsatları elde ediyorlar. 11 in
ci dakikada Galatasaray kalesi önün
de bir kargaşalık oldu. Fikret bu fır
&atı kaçırdı. 

17 inci dakika: Şaban yedi adım· 
dan, güzel bir dripling ile topu kaçı
rarak kaleye sokulduğu halde şütü 
dııarıya attı. 

ilk aayı: 
19 uncu dal.ika: Güzel bir Galata· 

~ray hücumu, sağdan ortalanan topu 
- • • , _ ...... ~ ..... ...._ı--

F ener liler kırılmadan ve yılmadan 
çalışıyorlar. Oyun yine Galatasaray 
Yarı sahasında oynanıyor. Fener mü
d~filerinin sert tabiyesi, Galatasaray 
hucum hattının bilhassa sol cenahını 
İ§lemez hale getiriyor. 

29 uncu dakika: Naci kaleye uzak
tan bir §Üt attı. Osman topu iyi blo
ke edemedi, geriden yetişen Esat Fe
nerin ilk golünü sıkı bir şütle kaydet· 
ti. 

Feneriller hücum avantajlarını mu
hafaza ediyorlar. 34 üncü dakikada E
aat plase bir şiltle ikinci ve beraber
lik golünü çıkardı. 

Oyun, bu dakikadan itibaren muva· 
zeneli bir şekilde devam etti ve devre 
bu şekilde bitti. 

İkinci devreye Fenerliler başladı • 
lar. Galatasaray müdafaası bu hücum 
lara oldukça muvaffakiyetle karşı ko
Yuyor. Beşinci dakikadan sonra hü • 
cum sırası Galatasaray'a geçti. Cemil 
"e Setlhattin, uzaktan, kaleyi tutmı • 

yan şiltler atıyorlar. ı::-

10 uncu dakika: Galatasaray aley • J ;: : • ~ , 
hine bir korner oldu. Naci güzel bir · 
vuruş yaptı ve Basri daha güzel bir ... 
kafa ile takımına üçüncü golü kazan
dırdı. 

Heyecanlı dakika: 

Oyun, yeniden heyecanlandı. Fener 
müdafaası sert ve favullü oynuyor, 
bunun neticesi olarak, Galatasaraylı· 
!ar yirmi ikinci dakikada bir frikik 
kazandılar. Musa 25 metreden bir şüt 
attı, kaleci tuttuğu topu elinden ka-
çırdı ve top kaleye girdi. \ 

Fenerliler sert oynamakta devam e
diyorlar. Bu yüzden Fener kalesine 
sık sık frikik atılıyor. Kalecilerinin 
zayif olduğunu bilen Fener müdafi • 
leri, bu hataya sebebiyet vermemeleri 
lazımgeldiğini düşünmiyorlar. 

36 ıncı dakika: geriden bir pas alan 
Cemil, topu kafa ile karşılıyan bek 
Lebibi atlatarak topu Buduriye geçir
di. Buduri topu tutmadan sıkı bTr 
şütle ağlara taktı. 

Fenerliler bu sayıya itiraz ettiler. 
Hakem israr etti ve bazı hadiseler ol
du. Oyuncular şuurlarını kaybetmiş 

bir vaziyette oynuyorlar. Hakem Ya
şarla Cemil'i oyundan çıkardt. Müsa
baka kör döğüşü halinde sona erdi ve 
Galatasaraylılar sahadan 4 • 3 galip 
çıktılar. 

Demirspor Romanya'ya 

hareket etti 
Romanya devlet demiryollarının 70 

inci yıldönümü töreninde Yunanistan 
Yugoslavya ve Romanya develt de· 
miryolları idareleri futbol takımlariy· 

nu Demirspor takımı dün saat 16 daki 

trenle İstanbula' hareket etmiştir. 

Demirsporlular istasyonda kulüp 
ve spor arkadaşları tarafından uğur -

lanmı tardır. Şampiyon takıma mu
vaffakiyetler dileriz. 

Gençlerbirliği Güneşi 

6 - 2 mağlup etti 
Milli küme dışında katan takımlıtr 

arasında tertip edilen bölge kupası 

maçlarından Gençlerbirliği • Güneş 
müsabakası dün sabah saat 9 da 19 

mayıs Stadyomunun dış sahasında ya
pıldı. 

Oyun baştan sona kadar Gençler -
birliğinin hakimiyeti altında geçti ve 
siyah kırmızılılar 6 - 2 galibiyetle sa
hadan ayrıldılar. , 

' 

ikinci koıu biterken 

İlkbahar at yarışlarının 

dün yapıldı beşincisi 
Dün yapılan be§İnci hafta at yarışları hem spor hem de müşte

rek bahis bakımından büyük bir rağbet gördü. Bilhassa yerli İngi
liz taylara mahsus ikinci ko§u önümüzdeki hafta yapılacak Gazi 
ko§usu için bir fikir verebileceğinden merakla bekleniyordu. Bu 
koşu bir sürprizle neticelenmemekle beraber Gazi koşusunun tah
minin fevkinde sıkı ve heyecanlı olacağını gösterdi. 

Koşulara saat 16 buçukta başlandı. -Birinci koşu: 
Hiç koşu kazanmamış halis kan a· • 

rap at ve kısraklara mahsus satış ko
şusu idi. Mesafesi 1600 metre, ikra
miyesi 190 lira idi. Koşuya iştirak e
den atlar sahipleri tarafından tesbit 
edilen satış fiyatlarına göre sıklet ta
şıyorlardı. Bunun için beş bin lira fi· 
yat konulan Ceylantek 61, Çelenk 52, 
Grup 50,5 kilo ile koştular. İkinci sı
nıf kuvetli bir arap atı bile olmıyan 

Ceylanteki beş bin liraya değil, beş 
yüz liraya bile alabilecek bir kimse 

~~ h..t!!~~ z:.n,n~T~~l701~~~1~~ ... '!-'i'...,_llİlloli 
vi kilo ile kolayca geçebileceği -rakip
lerine sahibinin hatası yüzünden ge
çilmiş olurdu. Fakat maalesef bir ko
şu atı olamıyacağını birçok defa mey
dana koyan Çelenk hiç bir şey yapa· 
madı, Ceylantek birinci, Çelenk ikin- Dünkü koşularda tüvaletlerin bariz vasfı, 
ci, koşu koşamıyacak bir halde olan kışa doğru bir dönüştü, denebilir ... 

Grup da üçüncü oldu. Koşuda dör
düncü bir at olmuş olsaydı her halde 
ikinciliği kolaylıkla kazanabilirdi, ko 
şunun zamanı 1,58 dakikadır. 

Müşterek bahiste ganyan 185 ku· 
ruş verdi. 

f kinci kOfU: 
Üç yaşındaki yerli haliskan ingiliz 

taylara mahsustu. Mesafesi 2200 met· 
re ,ikramiyesi 600 lira ıdi. 

Bu koşuda Yılmazkaya, Batıray, 

Ece, Kaya, Senyör ve F. Flame is
minde altı tay koştu. Bu tayları he· 
men her koşusunda geçebilen Karan· 
fil taşıyacağı fazla kilo dolayısiyle 
koşuya kaydettirilmemişti. 

Bu mevsimde karanfilin arkasında 
diğer rakiplerini kolaylıkla geçerek 
ikinci olan Yılmazkaya ve geçen se
nedenberi hiç koşmıyan Senyör bu 
koşunun favorisi idiler. Koşunun tar
zıcereyanı da bu iki kuvetli tayın ra
kiplerine üstün olduklarını gösterdi. 
B. Sait Halim'in Senyör'ü iki at boyu 
ara ile Yılmazkayayı geçerek birinci

Kalın tayyörlü, pardesıilıi, boalı bayan -
/ara sık sık rastlamak mıimkı.indü_ 

' Jiği kazandı. Kaya üçüncü oldu. Bu 

ı koşunun fevkaladeliği Senyör'ün ko
şuyu kolaylıkla kazanmasında ve yap 
ığı güzel derecededir. 2200 metreyi 

Bundan önceki Galataıaray. Fener maçından bir görünüf 

2,23 dakika ile bitiren Senyör gele· 
cek hafta Gazi koşusunda Karanfil i · 
çin çok tehlikeli bir rakip olabilece -
ğini gösterdi. Bu arada Yılmazkaya'· 
nın ve Kaya'nın hatalı koşuldukları
nı tebarüz ettirmek isteriz. Bu iki tay 
daha koşunun başlangıcında lüzu· 
mundan fazla kovalanmamış olsaydı· 
Jar belki Senyör için tehlikeli olabi • 
lirlerdi. 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Ankaragtici.i 
Demirspor 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 
Galatasaray 
Vefa 
Doğan spor 
Ateşspor 

13 
il 
il 
10 
9 

12 
11 
11 

8 
8 
6 
5 
6 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
o 
2 
1 
1 

4 
2 
4 
4 
3 
7 
7 
9 

31 
31 
25 
22 
20 
28 
12 
6 

19 
14 
18 
13 
18 
32 
32 
30 

30 
28 
24 
21 
20 
20 
f 8 
14 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna nazaran 
hiıkmen galip Beıiktaı'ın lehine 2, biıkmen mağlup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıııtır. • • 
Hukmen mağlilp takımlara aynca sıfır puvan verılmektedır. 

Müşterek bahis ganyan 205, plase 
120, 115 kuruş verdi. 

O çüncü koıu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
handikaptı. Mesafesi 2000 metre ik· 
ramiyesi 320 lira idi. Koşu yedi ya· 
rımkan arasında oldu. Geçen hafta 
güzel bir ikincilik yapan Bay Meh· 
met Çelebinin Olgo ismindeki atı 
sürpriz addedilebilecek bir birincilik 
yaptı. Fakat arkasından ikinci gelen 
Frig'in dünkü güzel koşusu beklcnmi· 
yordu. Olgo için tehlikeli olabileceği 
beklenilen Nazlı ve Alceylan kafa ka· 
faya üçüncü oldular. 

Koıunun zamanı 2,16 dakikadır. 

Fransrz Büyük Elçisi ve Bayan Massigli 
de her ihtimale karşı, şemsiyelerini getir

meyi unutmamışlardı. 

Müşterek bahis: ganyan 675, plasa 
135, 210, 105, 120. Frig'in beklenilmi
yen ikinciliği yüzünden bu koşudaki 
ikili bahis bir liraya mukabil 74 lira 
verdi. 

Dördüncü kOfu: 
Haliskan arap at ve kısraklara 

mahsus handikaptı. Mesafesi 1800 

-7-
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Demirspor takımı 
Üstün bir oyundan sonra 

Doğansporu yendi 
Doğanspor takımı dün ikinci Milli Küme maçını Demirsporla yaptı 

ve şampiyonumuz, her iki devrede de güzel ve üstün bir oyunla İzmir 
takımını 7 - O gibi mühim bir fakla yendi. 

19 Mayıs Stadyomunun tribünleri 1 rının ayağiyle dördüncü gollerini ka
bir gün evelkine nazaran daha az ka - zandılar. Top, kaleden fırlıyan Mah -
labalıktı. Takımlar sahaya çıktıkları mudun sağ tarafından yavaı yavaş i
zaman şu kadrolarla oynıyacakları an· çeri girdi, Fethi koştu fakat topun ka· 
)aşıldı : leye girmesine mani olamadı. 

DEMIRSPOR: 
Hilmi-Gazi, Şevket • İbrahim, İbra· 

him, Kamil • Mustafa, Arif, Salih, Or • 
han, Zeki. 

DOGANSPOR: 
Mahmut - Fethi, Reşat - İrfan, Halit 

Abdu])ah - Sabri, Abbas, Yusuf, Meh· 
met, Sabri. 

Hakem Ömer Ore.r'di. 

Birinci devre: 
Bir gun evelki maçına göre, Doğan • 

sporun yenilmesi muhakkak olan mü • 
sabaka, daha ilk dakikalarda Demir • 
Eporun kati hakimiyeti altında ve beş 
Demirspor forvedi ile Doğanspor mü • 
dafaası arasında, çetin bir mücadele 
halinde cereyana başladı. İlk akın sağ-
._ ~jtanapor aJeyJdıur .lrôrnerJe ne • 
ticelendi. Bundan sonra bir kaç şilt Do 
ğanspor kalesinin sağından solundan 
avuta gitti. Herkes, acaba Demirspor 
da 1 ·O ile mi sahadan ayrılacak diye 
birbirlerine sormıya başladılar. 
.Fakat 14 üncü dakikada vaziyet bir -

denbire değişti ve Demirsopr, soliç Or 
hanın ayağiyle ilk golünü kazandıktan 
sonra, baskısını arttırdı. 20 inci daki -
kada Arifin bir baş pasiyle santrafor 
Salih ikinci golü attı. Maç bu suretle 
biribirine denk olmıyan iki takım ara
sında zevksiz bir şekilde sona kadar 
devam etti. 
Yalnız, doğansporlular, birinci dev

renin son on dakikasında birdenbire, 
seri ve atılgan bir oyunla demir • 
sporluları şaşırtacak bir şekilde oy
nadılar. Bu esnada muhakkak iki go
lü de kaçırdılar. Kaçan bu fırsatlarla 
devre 2-0 Demirspor lehine nihayet 
buldu. 

ikinci devre: 

İkinci devrede yorgun bir halde, şu
raya buraya koşan doğansporlular a -
rasında Demirspor muhacimleri sık sık 
İzmir kalesini ziyaret ediyorlardı 8 
inci dakikada sağ açık Mustafanın gü
zel bir şandelini kaleci ancak kornere 
atmak suretiyle gol olmaktan kurtardı 
sağdan çekilen korner İbrahimin çok 
sıkı bir şütü ile üçüncü golle netice -
lendi. 

Demirsporlular 12 inci dakikada 
şahsi bir akınla ilerliyen santrforla-

metre, ikramiyesi 400 lira idi. 
Bu koşuya on arap atı yazılı idi, 

fakat altı tanesi koştu. 66 kilo ile ko
şan B. Salim lmak'ın Yukseli' birinci, 
44 kilo ile Derviş il ikinci, 66 kilo ile 
Ceylan üçüncü oldu. Yüksek şimdiden 
sonraki açık koşularda zor geçilecek 
bir attır. Dün koşmıyan Alderviş ile 
yapacakları ilk koşu her halde çok sı
kı olacaktır. 

Koşunun zamanı 2,09 dakikadır. 
Müşterek bahis: ganyan 465, plase 

195, 655. 

Bqinci kotu : 

939 senesinde koşu kazanmamış 
haliskan ingiliz at ve kısraklara mah
sustu. Mesafesi 1400 metre, ikramiye
si 255 lira idi. Bu koş"Jda B. Sait Ha
lim'in Romans ismindeki kısrağı ra -
kipleriyle oynar gibi birinciliği l;a· 
zandı. Şıpka ikinci, Taşpınar üçüncü 
oldu. 

Koşunun zamanı 1,29 dakikadır. 
Müşterek bahis: ganyan 105 kuruş. 
Çifte bahis: üçüncü ve d~üncü 

koşuların birincilerini bulanlara 20 
lira kazandırdı. 

Kaçan bir penaltı: 
20 inci dakikada sol haf lbrahimin 

biraz boş bıraktığı Doğanspor sağ açı· 
ğı süratle inerken ceza çizgisi içinde 
favul oldu. 

Verilen penaltıyı Reşat çekti. Çok 
sıkı ve temiz bir şilt kale direğinin 

sol köşesine çarptı ve gol olmadı. 
25 inci dakikada gene sair forvetle

rinin ayağiyle Demirsporlular beşin -
ci gollerini attılar. 

30 uncu dakikada Doğanspor aley • 
hine penaltı oldu. Arif böylece altıncı 
golü yaptı. Beş dakika sonra otan ikin 
ci penaltıyı da Zeki çekti. Demirspor
son golünü yaptı. 

Ncuıl oynadılar? 

7-0 biten bu maçta Demirspor za
yıf bir takıma kar§ı nasıl oynanması 
icabediyorsa öylece hareket etti. Dün 
santrhaf İbrahim, sağaçık Mustafa 
çok güzel oynadılar. Santrefor gittik-, 
çe açılmak suretiyle her dakikat hü -
cumlara müessir oldu. Demirspor -
luları tebrik ederiz. 
İzmir takımına gelince, içlerinde 

Mahmut, Fuat, Fethi, Reşat ve aağ 

haf İrfan futbolu biliyorlar. Diğer • 
teri, dün de işaret ettiğimiz gibi, on • 
Jarın arasında kayboluyorlar. Fuat a -
yağı sakat olduğu için kendisini gös -
teremedi ve ikinci maçta oynadı. Ta • 
kım balinde İzmirliler için çalışmak 
lazımgeldiğini işaret etmek isteriz. 

Sonra, itiraf etmeli ki İzmir takım -
lan henüz milli ktime maçlarına gire
bilecek bir fubol seviyesine erişeme • 
mişlerdir. Yahut, eski bilgilerini kay
betmişlerdir. Binaenaleyh İzmirlile • 
rin umumi vaziyeti kurtaracak tedbir
lern şimdiden almaları lazımgelir. 

Bundan başka, iki gün zarfında ya
pı lan maçlarda, bazı İzmirli oyuncu • 
tarın jestleri halk üzerinde çok fena 
intibalar bırakmıştır. Hakeme itiraz, 
hakem düdüğünden sonra topa vuruş· 
lar, kasti hatalar biz seyircilerin göz • 
leminden kaçmamıştır. İzmirli genç -
lerin bu çok eskimiş ve spora yakış -
mıyan hareketlerden de vazgeçmeleri· 
ni bekler ve isteriz 

G. Terbiye EnstitüsündE 
verilecek konferans 

Bugün Gazi Terbiye Enstitüsünde 
ordu mebusu B • Selim Sırrı Tarcan 
tarafından (Spor nedir?) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Saat 17 de başlıyacak olan bu kon· . 
ferans herkese açıktır. 

Atlantic Clipper 

tayyaresi Atlas 

denizini açh 
Port ·Vaşington, 4 a.a. - "Atlantic 

Clipper" tayyaresi saat 14.42 de -Green 
Wich saati- buraya gelmiş ve bu suret 
le ilk Atlantik aşırı seyahatini ikmal 
etmiştir. 

Tayyare otomatik plotaj aletinde hu 
sute gelen bozukluk dolayısiyle dün 
Avrupaya yapacağı seyahati tehir et. 
miştir. Lazım gelen tamirat yapıldık
tan sonra tayyareihtimal bugün hare -
ket edebilecektir. 



Derince tahmil ve tahliye 
yapılan tahmin 

fiatları gösterir 

ameliyesinin bir 
ton miktariyle 

sene 
tahmin zarfında 

cetveldir 
' Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Muhtelıf 

Maden kömürüBeher Kok kömürü Beher malzeme Beher 
Ameliyenin nev'i krom ve emsali tonu briket tonu eşya ve tonu 

dökme cevher Ku. ton Ku. emtia Ku. 
Ton Ton. 

1 - Ambar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü ve em_ 
lamak ve vapur dahilinde vinçle' su- sali dökme cevher 10 
palana yapmak veya hah veyahud is- Krom 15 
tif yapmak bu ameliyede rıhtım ve- 46407 23 23 
ya silo iskelesine veya vapur güver-
tesine vermek ve bırakmak da da-
hildir, ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tah
mil ve mütekabiJen de vagondan 
supalana ve idare vincile vagondan 
denize vermek veya mütekabilen de
nizden almak 

26189 4,S 4992 9 9 

3 - Vinc iştiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mÜ

tekabilen. 
44993 

17 5526 22 11776 14 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etme~ ve mütekabilen. 

12325 
23 23 975 18 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerleştirmek. 

s 9 16 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağa

nlara nakil ve istif ve mütekabilen. 

2Sl40 8 2103 24 8901 23 

7 - Vagondan idare vincile açık ara
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

7 5 475 14 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kü
felerle veya arkalık ile ve el ile çıka
rılarak vagona tahmil. açık araziye, 
mağazalara nakil ve istif etmek ve 

mütekabilen. 

269 20 19S 24 277 18 

7 5 9 - Vagondan olukla tahliye 20411 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9 

10 - Saatle müteahhidden alınacak 

amele. 

268 18 

11 - Yevmiye ile a ıacak amele. 18 120 

(25595) lira (9) 

eksiltmeye konmuşt 
dahilinde birinci is 
nat ile aynı gün sa. 
name Haydarpaşa li 
ahnabiJir. ( 3681) 

i.lruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usuliyl~ 
Eksiltme 22-6-939 tarihine rastla yan perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası 

me komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (63) kuruş muvakkat temi-
10 ona kadar komi&yon kalemine teklif mektuplarını vermeleri Uizımdır. Bu işe ait şart
n baş müfettişliğinden ve Ankara ve İzmir İşletme Müdürliıklerinden parasız olarak 

12045 

Dökme boru "nacak 1 ]ar arasında teknik tabirlere ve lisana 
vukufu olanlar tercih olunacaktır. 

D. D. Yolları S t ın Alma Ko- Taliplerin 5. 6. 939 tarihine kadar Askerlilt" ·jşlen ~·. ·:~~·. 
misyonundan : mezkur hll.}'et muamelat servisine mü-

Muhammen bedeli racaatları ilan olunur. (2111) 12093 

. " . ' ... ,, 

ambuvatmanlı dökme bo u 10. 6. 1939 İhtiyat eratın 
1939 mutat 
yoklaması 

cumartesi günü saat 11 
suliyle Ankarada idare 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyer 
dilen günde muayyen s 
misyon reisliğinde isba 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız o 
da malzeme dairesinden 
tır. (2067) 

• 

pazarlık u
nasında sa-

lktısat Vekaletinden : 

Ankara vilayetinin Haymana nza -

rin tesbit e- sına tabi Selametli köyünde şimalen 
e kadar ko- ve şarkan Kırıklı çiftliği mezarlığı 

viıcut etme- üstündeki beton sütündan başlayıp 
Kırıklıçeşme üstündeki Çakmaklı -

ak Ankara- bel noktasından geçerek Kuştepe -
agıtılacak • sine hattı münkesir, cenuben ve 

12089 garben Kuştepeden başlayıp Çit -

Ankara Yerli Askerlik Şubesin· 

den: 

Hat ınşası 
oğlu kuyusundan geçerek hudut baş -
langıcı olan Kırıklı çiftliği mezarlığı 
iıstündeki beton sütuna hattı münke -

1 - Ankara mahallatı yerli kayıtlı 
310 dan 330 dahil doğumuna kadar o· 
lan ihtiyat eratın 939 senesi mutad 
yoklaması yapılacaktır. Köylerin yok 
laması yapılmıştır. Hangi doğumlu e· 
ratın yoklamalarının hangi gün yapı 
lacağı aşağıda yazılıdır. Her er kenJi 
doğumuna tayin edilen günde nüfus 
cüzdanı ve askeri vesaikiyle şubeye 
müracaatı lazımdır. 

D. D. Yollan Satın 
yonundan : 

Karabük fabrikası ist, 
tisak hattı inşaatı kapalı 
ve vahidi fiyat üzerinde 
ye çıkarılmıştır : 

1 - Bu işin muha 
110 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe 
vesair evrakı Devlet dl 
Sirkeci ve Ankara vezn 
lira bedelle alabilirler. 

3 - Eksiltme 23. 6. 93 
saat 11 de Ankara' da, Dt 
lan yol dairesinde topl. 
I inci komisyonunca ya 

4 - Eksiltmeye gird 
teklilerin teklif mektup 
t• aşağıda yazılı evrak 
g in ve saat 10 a kadar 
liğine tevdi etmiş olm 

a) 2490 sayılı kanun 
ı: 1n olarak 6750 liralık 
nı 'ıı at. 

b) Bu kanunun tayin 
hl'"! 

c) Münakalat vekalet 
dak ehliyet vesikası (el 
için ihale gününden en 
evci bu vesikanın verilr 
lacak belgelerini bir ist 
müracaat etmeleri lazım 

.2112) 

ima Komis· sir ile mahdut 333 hektar arazide Nu-
ri Kaflı, Sait Mermer, Rami Topuz 

· ı .1 taraflarından 3. 11. 934 tarihli ve 1/22 
onu ı e ı • .. "d 

f 1. 1 numaralı ruhsatnameye: mustenı en a-r usu ıy e . . 
Ek "lt ramakla meydana çıkarınlan hnyıt 

sı me -
madeni 99 yıl müddetle adı geçenlere 

b d 1
• ühtesine ihale kılınacağından Maadin 

ıen e e ı . . dd nizamnamesinin 36 ve 37 ıncı ma e -

t 
leri mucibince buna itirazı olanların 

şar name . . 'k' 
ryollarının 5. 6. 939 tarihinden ıtıbaren ı ı ay 
rinden s. ı; müddet içinde Ankara İktisat veka~e

vekaleti makamına veya Ankara vah -
liğine bir istida ile müracaat eyleme-
leri ilan olunur. 2046 

2 - 939 senesinde askerlik çağına 
girmiş 335 doğumlu erat kesilen mu· 
hallatta yerli kayıtlı olanların ilk yok 
lamaları yapılacaktır. Bunlar da ha · 
ziran 939 nihayetine kadar nüfus cüz· 
danlariyle birlikte ve her gün şubeye 
gelerek yoklamalarını yaptırmaları i· 
lan olunur. (1809 uma günü 

.:t demiryol 
cak merkez Yoklaması yapılacak era . 
caktır. lktısat Vekaletinden tın yoklamaya geleceği ta 

nek irin is Doğumu rih ve gün. 
-ı: Ankara vilayetinin Haynama ve Ba- Jll 22/ M ; n39 · ı ile birlik· 310 - ayıs "f pazartesı 

vesaiki aynı la kazalarına tabi Mahametli ve Bahçe 312 _ 313 24/Mayıs /939 çarşamba 
-nisyon reis- köylerine şimalen Kırıklıçeşme üstün 314 - 315 26/Mayıs / 939 cuma 

ı lazımdır. deki Çakmaklı bel noktasından Bahçe 316- 317 29/Mayıs /939 pazartesi 
tamına uy - köyü camiine batı müstakim, şarkan 318- 319 31/Mayıs /939 çarşamba 

k 
320 321 2/Haziran/ 939 cuma 

uvak at te- Bahçe köyü camiinden SeUimetli kö - -
·· d M h r k .. ü "d l 322-323 S{Haziran / 939 pazartesi 

y~n end k~ bamet ı .. oy nekgı en yho 324 - 325 7 /Haziran / 939 çarşamba 
iği vesika cıvarın a ı eton sutun no tasına at 

6 327 · k" b kA b 32 - 9/ Haziran / 939 cuma 
tı musta ım, cenu en mez ur eton 

29 
l d ·· k d 328 - 3 12/Haziran /939 pazartesi 
en musa • sut un no tasın an Karakuş yuvasına 14/Haziran ; 939 çarşamba 

yet vesikası hattı müstakim, garbcn Karakuş yu - 330 

sekiz gün vasından hudut başlangıcı olan Kırık- 11882 

ine esas o- lıçeşme üstündeki Çakmaklıbcl nokta 
:ıya rapten sına hattı müstakim ile hudut 244 hek-
.) tar arazide Nuri Kaflıı Sait Mermer, Satılık zati eşya 

12117 Ahmet Rami Topuz, Adil Ethem Ö -
zer taraflarından 3. 11. 934 tarih ve Ankara Nümune Hastanesi Baş-
1/ 21 numaralı ruhsatnameye müsteni- tabipliğinden : 

· lktiScıt>Vekaı~tr ~ 
den aramakla meydana çıkarılan lin • Ankara Nümune hastanesinde vefat 
yit madeni 99 yıl müddetle adı geçen- edip şimdiye kadar varisleri zumur et
ler uhtesine ihale kılınacağından Ma- miyenlerin zati eşyası 15. 6. 939 tari -
adin nizamnamesinin 36 ve 37 inci hine müsadif perşembe günü Ankara 
maddeleri mucibince buna itirazı olan üçüncü Sulh Hukuk hakimliği mari -
ların S. 6. 939 tarihinden itibaren iki fetiyle saat onda hastanede satılaca -
ay müdet içinde Ankarada İktisat ve- ğından talip olanların ıs lira pey ak -
kaleti makamına veya Ankara valiliği- çeleriyle birlikte mezkur gün ve saat
ne bir istida ile müracaat eylemeleri i· te Nümune hastanesine müracaatları. 

. - ~ . ·-· 

Bir daktilo alınacak 
lktısat Vekaletinden : 

Sanayi Tetkik heyetinde çalıştırıl · 
mak üzere müsabaka ile bir daktilo a
lınacaktır. Ücret 100 liradır. Kazanan- lan olunur. 2047 (2056) 12115 

Tüccar ve fabrikatörlerin nazar1 dikkatine 
( Hatay İş Anonim Şirketi - Antakya ) 
Ana vatan tüccar ve Fabrikatörleriyle derhal münasebe

te geçmek istiyoruz. Şirketimizle iş yapmak istiyen firma
ların Antakya Umum Müdürlüğümüze müracaatları rica 
olunur. 

HATAY iŞ ANONiM ŞiRKETi 
GENEL DlREKTÖRLOCO 1968 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

§Erkek daktilo ahnacak~ 
== == - --= Etibanktan: -, --=: İşletmelerimizde istihdam edilmek üzere İngilizce yazan ---=: ve stenografiye vakıf bir erkek daktilo alınacaktır. 
:= İsteklilerin personel servisimize müracaatları. 

---2033 = 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

Kirollk buz fabrikası 
Anknra Belediyesinden : 

1 - İtfaiye meydanında bulunan 
belediye}•e ait buz fabrikası 9.1 .. ı sene
si mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere on beş gün mli<iı::tle açık 

artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 

3 - Muvakat teminat 54 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle 

rin her gün yazı işleri kalemine vr 
isteklilerin de 13 haziran 939 salı gü
nü saat on buçukta beleJıye enciirne· 
nine müracaatları. 

(2093) 12012 

2 memur alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediye Su işleri idaresi için bir 
muhasibi mesul ve bir ayniyat musa -
sibi alınacaktır. 

Muhasibi mesule 175 ve Ayniyat 
muhasibine 150 lira aylık ücret verile 
cektir. 

İsteklilerin bu işlerde çalışmış ol • 
malan ve 45 yaşından yukarı olmama
ları ve aşağıda yazılı mevzulardan im
tihan vermeleri şarttır. 

1 

1 

Şosa tômiri 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Çanak
kale . Balye yolunun 1 -r 000 - 15 
+ 030 kil c. .• ıetreleri arasındaki 13265 
metroluk şose tamiratı esasiyesi olup 
keşıf bedeli 29011 lira 6S kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şar~.ıame 

şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D) Tesviyei turabiye, şose ve, kar

gir inşaata ait fenni şartname. 

E) Hususi ve fenni şartname 

F) Kesif cetveli metraj cetveli ve 
fiyat bordrosu 

G) Malzeme grafiği 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 
Çanakkale nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale ıs. 6. 939 tarihine rastlı-
yan perşembe günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko-
misyon huzurunda yapılacaktır. 1 - Muhasebei umumiye, artırma 

ve eksıltme, bütçe harcırah. maa§ ka _ 4 - İ n_şaat müddeti mukavele tarl-
nunları. hinden itibaren 180 iş günüdür. 

2 - Kazanç, buhran, muvazene, nak 
liye ve hava vergileri kanunları. 

3 - Hesap (faiz) 
4 - Yazı usulü. 
5 - Usulü defteri (mali) ve ticari) 
İmtihan 9. 6. 939 tarihine rasthyan 

cuma günü saat 18 de belediyede icti
ma salonunda yapılacaktır. 

İmtihana girecekler şu vesikaları 
getireceklerdir : 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Sağlık raporu 
3 - Hüsnühal şahadetnamesi 
4 - 6X 8 ebadında dört fotoğrafi 

(2029) 12023 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak -
kat teminat vermeleri ve ihale günün
den nihayet 8 gün eveline kadar vila -
yet makamına müracaatla alacakları 

ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılı -
na ait Ticaret odası vesikasını, ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde komisyona 

ı verilmesi lazımdır. Postada ile gön • 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesinden Muhammen bedeli: Muv: Te. 

Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira: Ku Lira: Ku. 

---------
Ahşap hane Duatepe 288 3 200 00 ıs 00 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane ankazı arttırma suretiyle 
satılacaktır. İhalesi 16-6-939 cuma günü. saat 15 de İmar Müdürlüğünde mü-
te§ekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin müracaatları. (2087) 12066 

Yedek ve emekli subaylarla askeri memurlarm nazarı dikkatine 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

Mıntakamız dahilinde olupta şubede kayıtlı yedek ve emekli subayların 
ve askeri memurların 1939 yılına ait yoklamalarına 1 Haziran 1939 perşem· 
be günü başlanacak ve 30 haziran 939 cuma günü akşamı bitmek üzere bir 
ay devam edecektir. 

1 - Yoklamaya gelirken soyadı yazılı fotoğraflı nüfus hüviyet cüzda· 
nı ve kayıtlı bulunduğu defter sıra numarası ve askeri vesikası varsa atı· 
vali sıhhiye raporu ve sınıfında ihtisası olanlar ihtisas vesikalarını bera· 

ber getireceklerdir. 
2 - Yoklama müddetince ecnebi memlekette veya Ankara şehir haricin 

de bulunupta teahhütlü mektupla yoklamasını yaptıracaklar kanunun 10 
uncu maddesi mucibince şube sıra defter numarasını sınıf ve rütbesini si· 
cil kayıt numarasını ve mufassal künyesi yabancı dillerden hangisini bildi· 
ğini ve yeni memuriyet adresini memur olmıyanlar yeni ikamet adreslerinı 
mektuplarında behemehal yazacaklardır. Bu malumatı yazmıyanların yok

laması açık bırakılacaktır. 
3 - Herhangi bir şahıs vasıtasiyle yoklama katiyen yapılmıyacaktır. 
4 - Yoklamıya gelecek subayların sınıf sıraları aşağıda yazılmıştır. 

Sınıf: Günlerinde 

Piyade: 1-6-939: 8·6-939 

Topçu: 9-6-939 : 13-6-939 

Süvari jandarma ve nakliye 14-6·939 : 16-6-939 

Hava; levazım, harita, demiryol 17-5-939: 19·6-939 

Deniz, sanayi, harbiye, muzika 20-6-939: 20-6-939 

Muamele ve hesap Me. ve askeri hakim 21-6-939: 22·6-939 

İstihkam ve muhabere 23-6-939: 24-6-939 

Tabip eczacı, Veteriner 26-6-939: 28-6-939 

Askeri sanatkarlar. 
Kamacı, tüfekçi, demirci, ve makinist 29-5-939: 30-6-939 

Marangoz, saraç, elektrikçi, 
Nalbant ve projektör. (1896) 119S3 

derilecek mektupların nihayet saat 
14 de kadar gelmi' olmaları lazımd r. 
Postadaki olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (2021/ 3692) 12002 

Ekmek münakasası 
Eskiıehir Ceza Evi Direktörlü· 

ğünden : 

Eskişehir ceza evindeki mevkuf ve 
mahkumlara ihale tarihinden mali se • 
ne sonu olan 31 - mayıs - 1940 gününe 
kadar beheri (960) gram itibariyle ve• 
rilecek ekmek günde asgari (150) aza· 
mi (200) adet olmak üzere kapalı zarf 
usuliyle 26 - 5 - 939 gününden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. İhale (9 - 6 -
939) günü saat (16) da Eskişehir C. 
M. U. liğinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. Bir senelik ekmek bele -
diyeden alınacak ihale günündeki ra
yiç üzerinden tenzile talip olana iha -
le edilecektir. Muvakkat teminat mik• 
tarı 486 liradır. Talip olanların tek -
lif mektuplarını yukarıda gösterilen 
saatten bir saat evetine kadar komiı -
yona verilmesi lazımdır. 

Nakit kabul edilmez nakitin 
mal sandığına yatırılmıı olması ve 
makbuzun ve yahut banka mektubunu 
ayrı bir zarfa konarak teklif mektubu· 
nu havi olan zarfla birlikte diğer bir 
zarfa konularak komisyona saat (15) e 
kadar verilmesi lazımdır. Şartnameyi 
görmek istiyenlerin ceza evine müra-
caatları ilan olunur. (2024) 12005 

Ekmek alınacak 

Sinop C. M. Umumiliğinden ı 

Sinop umumi ceza evindeki mah • 
kum ve mevkuflara 939 mali yılı için
de verilecek 2S5000 ila 36SOOO adet ek
mek 28-5-939 gününden itibaren on 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Yevmi
ye 700 ita 1000 ekmek verilecek, be
del.i muhammen 28032 lira olup temi
natı muvakkate 2103 liradır. 

İhale günü 14-6-939 çarşamba günü 
saat 15 de Sinop C. Müddeiumumili
ği dairesinde yapılacaktır. 

Şartname tatil günlerinden maada 
her gün Sinop C. MüddeiumumiF i 

kaleminde görülebileceği ilan olunu •. 
(2054) 12028 

Soğuk hava tesisah yaphrılac:ak 
Trabzon Belediye Encümenin· 

den: 

1 - Trabzon belediye mezbahasının 
mevcut bin aı dahilinde, ilrnrillc_r 
mt haric olmak üzere 18.0w hra mu • 
hammen bedelli et ve muhtelif mevad 
dı gıdaiye için soğuk hava mahzen· 
leri tesisatı ile buz istihsaline mahsus 
tesisat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait olmak üzere tanzim 
olunan mukavelename projesi, eksilt• 
me şartnamesi, fenni ıartname ve avan 
proje, parasız olarak belediye fen it• 
leri müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İşbu tesisat on yedi gün müd • 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ye konulmuş olup, eksiltme 9 haziran 
1939 cuma günü saat 14 de belediye 
encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Muvakat teminat 1350 liradır. 
5 - İbrazı icap eden vesika eksilt ., 

me şartnamesinde gösterilmiştir. 
6 - Teklif mektupları 9. 6. 939 cu ., 

ma gün saat 13 e kadar eksiltme ko .. 
misyonu riyasetine tevdi edilmiş ola• 
caklardır. (3791/ 2080) 12059 

inşaat münakasası 
İstanbul Defterdarlığından ı 

26. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de 
İstanbul defterdarlığı milli emlak mü 
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko • 
misyonu odasında (4723S,98) kırk ye• 
di bin iyi yüz otuz beş lira doksan se
kiz kuruş keşif bedeli Bayazitte Caın
ci Ali mahallesinin eski Vezneciler 
yeni Kimyager Derviş paşa sokağın • 
da eski 13 yeni 11 - 13 sayılı arsa üze· 
rinde yeniden yapılacak maliye tahsil 
ve tahakkuk şubesi binası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavale; eksiltme, bayındırlık iş• 
teri genel, hususi ve fenni şartname • 
leri proje keşif hülasasiyle buna mü • 
teferriğ diğer evrak 237 kuruş muka
bilinde verilir. 

Muvakkat teminat 3S43 üç bin bej 
yüz kırk üç liradır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını ve en az (30000) liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair idare • 
!erinden almış olduğu vesikalara isti· 
naden İstanbul vilayetinden eksilune 
tarihinden sekiz gün evel alınmış, eh· 
liyet ve 939 senesine ait Ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 26. 
6. 939 pazartesi günü saat 14 de kadar 
Defterdarlık Milli Emlak müdürlü • 
ğünde toplanan komisyon başkanlığı· 
na vermeleri ve aynı gün saat on beş • 
te zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

(3887/ 2130) 12120 

~111111111111111111111111111111111111111. 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan ; 

Erzakın Adı 

Ekmek 
koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
kuzu eti 
koyun Böbrek yağı 

Sade yağ 
kuru sogan 
İnce tuz 
Pastırma 
Salça 
kuru fasulya 
Patates 
İhlamur 
Çay 
:Nohut 
Barbunya 
Bulgur 
Vanilya 
}(uru sarımsak 
kara biber 
kırınızı biber 
}(ara mercimek 
l{ırmızı mercimek 
l(irnyon 
kakao 
konserve sebze (İkg) 
}(uru bamya 
Börülce 
Şeftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
barçın 
}(ah ve 
Salep 
Limon tuzu 
kuru bezelya 

Elma • 
Zerdali 
Armut 
Portakal 
l'aze üzüm 
Şeftali 
l'aze kaysı 
Ayva 
Çilek 
kiraz 
Viıne 
'l'aze eriJC 
kavun 
Karpuz 

liıyar 
Dolrnahk biber 
Sivri biber 
l'aze yaprak 
liavuç 
lspanak 
Semiz otu 
l'omates 
l'azc soğan 
Maydanoz 
Patlıcan 
~ane 
beıc otu 
Çalı fasulyası 
Ayşe kadın fasulyas~ 
Dolmalık kabak 
Limon 
l'azc bamya 
kereviz 
Lahana 
Prasa 
Baı kabağı 
l'aze bakla 
'Yeşil salata 
lvıarul 
Pancar 
l(arnabaha~ 
'Yer elması 
1'aze bezelya 
ı.:nginar 
l'aze sarmısak 
Rırmızı turp 

kok k" .. ·· omuru 
kıriple k"" ·· ·· omuru 

Toz şeker 
kesme şeker 

}(oyun işkembesi 
Sığır 
k ,, 

0 Yun beyni 
kpoyun kara ciieri 

aça 

Pirinç 
Vuınurta 
Zeytin yağı 
~aşar peyniri 

eyaz peynir 

Zc t' t .Y ın tanesi 
Yı ıu 

Bua 

Miktarı Muhammen F. 

291000 
7000.0 
18500 
8700 

13700 
2150 

Kg. 
Kg. 

.. .. .. .. 

29200 Kg. 
36100 Kg. 
10500 .. 

530 " 
3430 

13500 
36100 

20 
250 

5400 
7300 
3725 

" .. .. .. 
" ,, 

" 
" 490 Paket 

514 Kg. 
57 
31 

2080 
1160 

20 
98 

4150 
350 
880 
ı410 

11860 
13 
18 
64 
22 
40 

1235 

9700 
1500 
5000 

45200 
13SOO 
ı900 

ı800 

6800 
2250 
1500 
2060 
4100 

20600 
16600 

" 
" .. .. 
" .. 

Kutu 
Kg. 

Kutu 
Kg. 

" 
•• 

.. 
•• 

Kg. .. 
•• 

Tane 
Kg. 

•• 
•• .. 
" .. 
•• 
•• 
•• .. 

10800 Tane 
5100 Kg. 
1235 

820 
5200 

20SOO 
4900 

18400 
3350 

19600 
23550 
4350 

11100 
3480 

16400 
14900 
62500 
3S25 
3150 

16600 
ı9300 

6400 
7600 
6300 
7200 

700 
4100 
1620 
500 

4700 
700 

2050 

3165 
317 

.. 
•• 
" 
•• 
•• .. .. 

Demet 
Kg. 
Demet .. 
Kg. 

" 
•• 

Tane 
Kg. .. 

,, .. .. .. 
Tane 

.. 
Kg. 
Tane 
Kg. 

.. 
Tane 
Demet 

•• 

Ton 
.. 

41900 Kg. 
lSSOO .. 

1700 
560 

1900 
4750 

13200 

Tane 

•• .. .. .. 

278SO Kg. 
266000 Tane 
11200 Kg. 
4200 Kg. 

10400 •• 

6100 Kg. 
38200 Teneke 

900 Kc. 

,. 

ıo.2s 

50 
44 
52 
3S 
60 

98 
7 

6.SO 
70 
30 
14 

7 
90 

360 
14 
13 
11 
10 
25 

110 
40 
ıs 

15 
200 
140 

3S 
110 
15 
70 

8 
200 
140 
150 
250 
110 
20 

25 
12 
2S 

5 
20 
30 

30 
12 
45 
22 
2S 
ıs 

8 
7 

5 
ıs 

15 
20 
8 

12 
15 
12 
10 

2 
ı2 

2 
2 
ıs 

16 
12 
4 

20 
15 

8 
5 
8 

14 
5 
6 
5 

16 
7 

12' 
16 
2 
2 

2600 
2100 

28 
32 

12.50 
40 
17.50 
2S 
2.50 

24 
2 

55 
65 
42 

38 
12.50 
5 

Tutarı Muvakkat teminatı İhale 
Lira Ku. Lira kuruş 

29827 50 
3SOOO 
8140 
4S24 
4795 
1290 

S3749 

28616 
2S27 
682 50 
371 

1029 
1890 
2527 

18 
900 
756 
949 
409 7S 

49 
128 50 

62 70 
12 40 

312 
174 
40 

137 20 
1452 50 
385 
132 
987 

1428 80 
26 
25 20 
96 
55 
44 

247 

17853 55 

2425 
180 

1250 
2260 00 
2700 00 
570 00 
540 00 
816 00 

1012 50 
330 00 

·s1s oo 
61S 00 

1648 00 
1162 00 

16023 50 

540 
765 
185 25 
164 
416 

2460 
735 

2208 
~35 
392 

2826 
87 

222 
522 

2624 
1788 
2SOO 

705 
772 50 

1328 
96S 
512 

1064 
315 
432 
35 

656 
113 40 
60 

7S2 
14 
41 

26534 15 

82290 
6657 

88947 

11732 
4960 

16692 

212 50 
224 
332 50 

1187 50 
330 

2286 50 

6684 
S320 
6160 
2730 
4368 

7098 

2318 
4775 

45 

4820 

2237 7 

4031 18 

2146 20 

1339 2 

1201 76 

1990 6 

6671 3 

1251 90 

171 49 

501 30 
399 
462 

532 35 

173 85 

361 50 

Tarih ve saat 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 
24-VI-1939 
24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-VI-193~ 

9 

9.30 

10 J 

10.30 

• 

14 de 

15 

16.30 

g 

9.30 

10 
10.30 

10.4S 

11 

11.15 

11.30 

Erzakın Adı Miktarı Muhammen F. 
Tutarı 

Lira Ku. 
Muvakkat teminat 
Lira kuruş 

İhale 
Tarih ve aaat 

Çam fıstığı 
Kuı üzümü 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Çeviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru İncir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Tere yağı 
Uskumru balığı 
Kefal ,, 
Torik 
Mercan 
Kılıç 

Palamut 
Kalkan 
Levrek 

,, 

" ,, 
.. .. 
" 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa şehriye 
Tel 
İrmik 

•• 

Kus kus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Hararut 
Tarhana 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Sabun 
Tahan 
Pekmez 
Taban helvası 

Yassı kadayıf 

Tel kadayıf 
Ekmek kadayıf 

Tavuk 
Hindi 

Mete odunu .... .._._,........__ 
Çıra 

Meıe kömürü 

Gazyağı 
Makina yağı A. F. 
Makina yağı B. B. 
Ben~in 

Sirke 
Turıu karııık 
Salamura yaprak 

375 
345 
375 

1800 
1320 
215 

4100 
2200 
1350 
210 

1150 
1025 

Kg. 

•• .. .. 
" 
•• 
" 
•• 
" .. 
,, 

1900 Kg. 
2560 Kg. 
1850 ,, 
1250 Tane 
450 Kg. 

1050 
2050 
1950 
'200 

17400 
6650 
655 
36S 

1890 
1150 
880 

1010 
130 
400 

.. 
" ,, 
•• 

Kg. 
.. 
,, 

•• .. 
" .. 
.. .. 

25000 Kg. 
24200 .. 

480 •• 

18380 Kg. 
1000 .. 
1060 
2300 

.. .. 

1450 Kg: 
1380 .. 
3860 Çift 

2850 
1800 

Tane .. 

181500 Kg. 
.IMAQO 

3600 
. 12150 

H • 

160 
40 

130 
70 
60 

120 
35 
30 
30 
80 
45 
11 

150 
60 
60 
40 
80 
70 
15 
50 

140 

16 
27 
27 
30 
23 
27 
30 
30 
65 
30 

17.50 
20 

160 

40 
38 
18 
36 

25 
30 
30 

50 
150 

2.25 
2.2.S 
8 

5.50 

70 Bü. teneke 297.50 
25 Bü. ,. 1000 
10 Bü . ., 1000 

SSO Bil. •• 317.50 

3700 
1360 
15SO 

.. 12 
40 
25 

600 
138 
487 50 

1260 
792 
258 

1435 
660 
405 
168 
517 50 
112 75 

6833 75 

2850 
1S36 
1110 

500 
360 
735 
307 50 
975 
280 

5803 50 

2784 
179S 50 
176 85 
109 50 
434 70 
310 50 
264 
303 
84 so 

120 

6382 ss 

437S 
4840 

768 

9983 

7352 
380 
190 80 
828 

13\8 80 

362 50 
414 

1158 

1934 50 

1710 
2700 

4410 

4083 75 
·UP6 25 

288 
668 25 

9236 25 

208 25 
2SO 
100 

2698 7S 

3257 00 

444 
544 
387 50 

1375 so 

512 53 

213 75 

43S 26 

428 69 

748 73 

551 40 

!04 91 

149 9 

330 75 

692 72 

244 28 

103 16 

• 

24-Vl-1939 11.45 

26-VI-1939 

26-Vl-1939 . 9.30 

26-VI-1939 10 

26-VI-1939 10.30 

26-Vl-1939 11 

26-Vl-1939 11.30 

26-VI-1939 11.45 

26-VI -1939 14 

26-VI-1939 14.30 

26-VI-1939 ıs 

26-VI-1939 15.30 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme ıartnamesine göre komisyonumuza 
bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve her partinin 
teminat miktarı ile ihale tarih ve ıaatleri karşılarına yazılmıştır. 

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

üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiye cektir . 
4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır . 
S - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat okulunda toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saatlerde yapı

lacaktır. 

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

7 - Kapalı zarf eksiltmelerinde 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 komiıyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Belli gün ve saat· 
ten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksi itme saatlerinden daha evvel Ankara mektepler muhase
ciliğine yatırılması lbımdır. 

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

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve milstahdemininin 1 haziran 1939 dan 31 ma
yıı 1940 tarihine kadar bir senelik iaşelerine 1-6-1939 perşembe günü iıtek· 
li çıkmadığından 23-6-939 tarihinden 31 mayıı 1940 tarihine kadar iateleri 
aynı tartlar dahilinde aıağıda gösterildiği üzere tekrar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Adet Günlük ia,e muhammen bedeli 

(585) talebe (54) 
( 10) Muid (S4) 
(150) Müstahdemin (30) 

99011.70 
1863,00 
15S25,00 

116399,70 

bedel üzerinden beherinin günlük iaıelerinin 21 - 6 - 9 1939 tarihine 
müsadif çarııamba günU saat 11 de rektörlük binasında müteıekkil komis -
yon tarafından ihaleıi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (7070) liradır. Teklif mektupları ihale aaatinden 
bir saat evvel alınır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız ıartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (2119) 12119 

1 

İcra ve İflos 
Bolvadin icrasından : 

Bolvadının Kestemet mahallesin • 
den Kudumcu oğlu Hasan varisleri 

vekili Hakkı tarafından istihsal edi -
len Sulh hukuk mahkemesinin 9. 5. 
939 tarih ve 111 - 188 sayılı ilamla 
Bolvadının Kestemet mahallesinde ka 
in dokuz numaralı tapu ile mukayyet 
420 metre murabbaı zemini üç oda ve 
ahır ve aamanhk ve havluyu müıtemil 
evin hissedarlar arasında takıimi ka -

bil olmadığından fÜyuun izaleıine ka
rar verilmiı olmağla mezkur hane sat
lığa çıkarılmıttır. İhalesi olan 5. 7. 939 
çaıamba günü saat 14 de Bolvadın İc
ra dairesinde yapılacaktır. % 7,5 nis
betinde pey akçesi veya teminatla ta
liplerin ba§ vurmaları ilan olunur, 

2061 
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·-· ' 
Milli Müdafaa V. 

Kanal ıeridi ahnacak 

cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt· 
me gün ve saatinde M. M. V . satın al
ma Ko. da bulunmaları. (1866) 11876 

ULUS 

tihdam olunmak, inşaat, tamirat ve te
sisatın, keşif, proje ve resimlerini tan
zim etmek ve inşaata nezaret etmek ü
zere ehliyet ve hizmetine göre azamt 
250 lira ücretli yüksek mimar yahut 
yüksek mimar yerine aynı ücretle yük 
sek mühendis bulunduğu takdirde ta-

4 - Eksiltmeye girecekler kanunl yin edilecektir. İnşaat işleri için gar
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve nizon haricinde yapacağı seyahatlara 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle mahsus olarak alacağı ücret üzerinden 
birlikte eksiltme gün ve saatind M harcırah da verilecektir. 
M. V. satın alma Ko da bulunme I . 2 Talip olanların ellerinde mevcut 

· ( 2066) 12~8~ı. vesaik suretleriyle birlikte Eskişehir-

9 kalem bezli umpara kağıd ı, 

<am kağıdı ve zimpara tozlari 
ah nacak 

As.keri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5590) lira o 
lan 9 kalem bezli zımpara kağıdı, cam 

·sı: 
len günde saat 14 de kadar Kızılh1 

Belediye reisliğine vermesini . "\ 
posta ile bu saate kadar gönderınıŞ es 
malan lazımdır. (2116) ~ 

Adliye Vekaleti 

4 Hukukçu aranıyor 
kağıdı ve zımpara tozları. Askeri Fab Adliye Vekaletinden : r. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko * 

misyonundan : 

3.000 kilo oksijenli su 
ah nacak 

de kolordu inşaat şubesine müracat 
Otomobil benzini ahnacak etmeleri. (2141) 12123 

rikalar umum müdürlüğü merkez sa - Orman umum müdürlüğünün gö~ 
tın alma komisyonunca 22. 6. 1939 per re~eği mahallerdeki orman tahd.~t b 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha - mısyonlarında çalışmak üzere dort 
le edilecektir. Şartname parasız ola - kukçu aza alınacaktır. l 
rak komisyondan verilir. Taliplerin Bunlardan üçüne iki yüz ve birİSb! 
muvakkat teminat olan (419) lira (25) ne de aylık yüz elli lira ücret ve 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve ücretlerden maada 3116 sayılı or~ 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon. kanununun 12 inci maddesi mudb111 

cu olmadıklarına ve bu işle alakadar ce kendilerine vazifeye gideceklt· 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o- yerlere kadar kilometre başına iO Jcı: 
dası vesikasiyle mezkftr gün ve saatte ruşu geçmemek üezere sarfedeceklt 

1 - (100.100) metre muhtelif cins 
kanat şeridi alınacaktır_ Muhammen 
bedeli (5600) lira olup ilk teminat 
miktarı (420) liradır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 350 ton otomobil benzini alına
caktır. Hepsine tahmin edilen bedel 

Askeri Fabrikalar · 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 6. 

939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartname ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

1 - Yerli mamulatından 3000 kilo 
oksijenli su 7 haziran 939 çarşamba 
günü saat 10 da Ankarada M.M.V. sa· 
tın alma Ko. tarafından açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

(70.000) lira olup ilk teminat miktarı 
(4750) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 23. 6. 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa -

15 adet muhtelif torna tezgahı 

ah nacak 
komisyona müracaatları. (2086) hakiki miktar derecesinde nakil \IS~ 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme-

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3000 lira olup ilk teminat 225 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden sonra M. 
M. V. satın alına Ko. da görülür. 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 3 lira 50 kuruş mu

kabilinde alınabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis-

12065 tası ücreti ve ayrıca vazife başııı 
geçirecekleri her gün için yüz elli ~ 

5 fon Ferro -Molipten 6 ton ruş da yevmiye verilecektir. ..~ 

leri. (1424) 11430 

Harp paketi satın 
alınacak 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı ve bu işlerle 

meşgul tüccardan olduklarına dair ve
sikaları ile birlikte eksiltme t;Ün ve 
saatinde M. M. V. satın alma Ko. da 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunun yonundan : 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesa _ Tahmin edilen oedeli 60.000 lira o -
ikle birlikte ilk teminat ve teklif mek lan 15 adet muhtelif torna tezgahı as
tuplarını ihale saatinden bir saat eve- keri fabrikalar umum müdürlüğü 
line kadar komisyona vermeleri. merkez satın alma komisyonunca 14 -

(2138) 12121 7 - 1939 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

bulunmaları. (1868) 11878 

U~uı elbisesi cilaS1 alınacak 
128 ton benzol a lınacak lira mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

-4~50- lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar ko -
misyona vermeler! ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasile mezkur gün ve saatte komis-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(54.000) elli dört bin lira olan 
(150.000) yüz elli bin adet harp pake
ti kapalı zarfla 26. Haziran 939 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da satın alına
caktır. 

M. M. V. Satm Alma Komisyo -
nund • 1 - 128 ton Benzolun şartnamesin-

i 
anN. . h' 

1 3 000 
d de tadilat yapılmış ve yeniden kapalı 

- umunesı veç ıy e . a et . 
U lb. · ·ı · tı al k zarfla eksıltmeye konulmuştur. Hep -
çuş e ısesı cı ası sa n ınaca tır. . . . . 

Hepsı' · hammen bedel' 2550 1. sının muhammen bedelı (40320) lıra 
nın mu ı ıra· 1 'Ik . "k ı· d 

1 ·ık t ·nat m"kt 191 1. o up ı temınat mı tarı 3024 ıra ır. o up ı emı ı arı ıra 25 
k t 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 23. 6. 
2 - İlk teminat 3950 lira olup şart

namesi 270 kuruş karşılığında M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla ve bu gibi işlerle 
meşğuJ bulunduklarına dair Ticaret 
Odasından alacakları vesaikle birlikte 
teklif mektuplerını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar behemehal 
Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 
vermiş bulunmaları. (1649) 11669 

Mühendis, Mimar ve 

Sürveyar ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - M. M. Vekat eti inşaat şubesi 

emrinde çalıştırılmak üzere biri elek
trik ve kalorifer < i eri inşaat mühen
disi olmak üzere ıki mühendis, iki 
yüksek mimar ve ki sürveyan ile ha· 
riçteki korlar em r.:de çalıştırılmak 

üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 
2 - Mühendis, yiıksek mimarlar ve 

aürveyanlara tesbi t !dilmiş kadro da
hilinde ücretleri ' erilecektir. 

3 - Taliplerin Mılli Müdafaa Ve· 
kaleti inşaat şubecirıe bizzat veya is
tida ile müracaatı. rı . 

4 - Taliplerin tay in sırasında ara
nılacak vesikalar: 

a) Diploması as ı veya tasdikli su
reti. 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
ti olmamak. 

c) Askerliğini y pmış olmak. 
d) Hüsnühal ves k.ısı. 

e) Tam teşekküllu heyeti sıhhiye 
raporu. 

f) Bonservis. 
j) !ki seneden evet ayrılmıyacağı

na dair teahhüt sen d •. (1850) 11851 

800 adet Veteriner ecza ambalaj 
sandığı hnacak 

M. M. Vekalet Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsi~e tah n edilen fiyatı 
6000 altı bin lira o an 800 sekiz yüz 
adet demir çenberli veteriner ceza am 
balaj sandığı kapalı zarf usuliyle 7 ha 
ziran 939 çarşanba gu 1ü saat 11 de M. 
M. V. satın alma K 1 fa satın alına -
caktır. 

2 - İlk teminat 450 lira olup şart -
namesi her gün öğle en sonra M. M. 
V . satın alma Ko. c görülebilir. 

uruş ur. • 
2 _ Eksiltmesi 12 6 939 

. 939 cuma günü sat 15 de vekalet satın 
· . pazartesı 1 k . d 1 k ünü saat 11 de k"l t 1 k a ma omısyonun a yapı aca tır. 

yona müracaatları. (1982} 12013 

g ve a e satın a ma o- 3 ş · r k bT d 
misyonunda yapılacaktır. -. _artnamesı 2 ıra mu a ı ın e 

3 Şa t .. . alınabılır. 
- r name ve numunesı her gün 4 1 kl"l . k .. 

komisyond ·· .. 1 b'l" - ste ı erın anunun 2 ve 3 un-
a goru e ı ır. .. dd 1 • d 1 "k 1 l b" 

4 ! t k] ·ı . ·ık . cu ma e erın e yazı vesı a ara ır-
- s e ı erın ı temınat mek- . · . · tuh ve kb 

1 
. 

1 
b 

11
• lıkte ılk temınat ve teklıf mektupları-

ya ma uz arıy e e ı saatte "h 1 • d b. ı· k kom.is d b 
1 

al nı ı a e saatın en ır sat eve ıne a. 
yon a u unm an. d k · ı · 

( 1943
) ar omısyona verme erı. 

' 11934 (2139) 1212 

Muhtelif cins halat ahnacak 
M. M. V. Deniz Merkez Levazım 

Satın Alm a Kom isyonundan : 
1 - Tahmin edilen kıymeti 36681.60 

lira olan 24 kalem muhtelif cins hala
tın kapalı zarfla münakasası 12. 6. 939 
tarihine rasthyan pazartesi günü saat 
14 te vekalet binasında müteşekkil 
komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 183 kuruş bedel ile §artianıesi
ni almak istiyenlerin her gün komis
yona müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek i•eyenle
rin 2751.12 liralık ilk teminat ve ka
nuni belgelerini havi kapalı zarfları -
nı belli günde münakasa saatinden 
en geç bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermeleri (postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez) (1955) 11975 

•• 

Ustüpü alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Levazım 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen kıymeti 16430 

lira olan iki cins üstüpünün kapalı 
zarfla münakasası 12. 6. 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 de ve 
kalet binasında müteşekkil komisyo -
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isteyenle -
rin her gün komisyona müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek isteyenle -
rin 1232.25 liralık ilk teminat ve ka -
nuni belgelerini havi kapalı zarfları . 
nı belli günde münakasa saatinden en 
geç bir saat eveline kadar makbuz mu 
kabilinde komisyon başkanlığına ver
meleri (postada olacak gecikmeler ka 
kul edilmez). (1956) 11976 

... 
Levazım Amirliği 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alm a Komisyonundan: 
1 - Merkez birliklerinin senelik 

ihtiyacı için 60.000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 48000 lira olup 
muvakkat teminatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günil saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve satinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını D. Bakır Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1930) 11911 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonundan : 
1 - Kırklareli askeri hastanesi ih

tiyacı 20.000 kilo koyun eti K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 40 kuruş olup 
muvakkat teminatı 600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12-6-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye girceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cii maddelerinde istenilen belgeleri -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Kırıkkale as
keri satınalma komisyonuna verme -
leri. (1931) 11912 

K1rıkkalede inşa edilecek bek(i 
ve erat koğuıu 

As.keri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 
Keşif bedeli (3836) lira (10) kuruş 

olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum müdür1üğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 19 - 6 - 1939 
pazartesi günü saat 14.30 da açık ek • 
siJtme ile ihale edilecektir. Şartname 

(20) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (287) lira (71) kuruş ve 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

(2092) 12061 

Sekiz kalem ve ceman 7 4 fon 
muhtelif maden yağı ahnacak 

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

Tahmin edilen bedeli (14.300) lira 
olan 8 kalem ve ceman 74 ton muhtelif 
maden yağları. Askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 19.6.1939 pazartesi günli 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1072) lira (50) kuruş ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle ınezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatla • 
rı. (2083) 12062 

117 kalem muhtelif umpara 
taı ı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Um um Mü
dürlüğü Merkez Satm A lma Ko· 
misyonundan: 

Pirinç alınacak 
M. M. V . Deniz Levazım Satm 

Alm a Komisyonundan: 

60.000 adet limon ahnacak Tahmin edilen bedeli (9130) lira o -
lan 117 kalem muhtelif zımpara taşı 

Ankara Levazım Amirliği Satın askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
Alma Kom isyonundan : merkez satın alma komisyonunca 10 -

1 - Tahmin edilen bedeli (29. 772) 
lira olan (120000) kilo pirinç, 15 hazi
ran 939 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 14 de kapalı zarfla alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş 
olup şartnamesi her güu komisyondan 
149 kuruş bedel mukabilinde alınabi -
lir. 

1 - Garnizon birlik ve müessesele· 6 - 1939 pazartesi günü saat 15 te pa -
ri ihtiyacı için 60.000 adet limon açık zalıkla ihale edilecektir. Şartname pa
eksiltmeye konmuştur. rasız olarak komisyondan verilir. Ta -

2 _ Tahmin bedeli 2400 lira olup l~plerin muvakkat teminat olan (684) 
muvakkat teminatı 180 liradır. lıra (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 

3 - Eksiltmesi 16. 6. 939 cuma günü 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
saat 10 dadır. misyoncu olmadıklarına ve bu işle alii

4 - Eksiltmiye girceklerin eksilt -
me günü 2490 sayılı kanunun 2,3, ün
cü maddlerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte Ankara Lv. amirliği satın alma 

kadar tüccardan olduklarına dair tica-
ret odası vesikasiyle mezkOr gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

(2094) 12063 

2556 sayılı hakimler kanununa go, 
Silico -Mangan hakim olmak vasıf ve şartlarını b31 

olan talihlerin 15. 6. 939 tarihine l<' 
dar müracaat etmeleri ilan olunur· Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürJüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : (2064) 1~ 

· Nafia Vekôleti 

Galvenize Trifon ahnacak 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 1 
olan 5 ton Ferro - Molipten ve 6 ton 
Silico • Mangan, Askeri Fabrikalar / 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 21. 6. 1939 çarşamba 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edile 
cektir. Şartname parasız olarak komis 
yandan verilir. Taliplerin muvakkat Nafıa Vekaletinden : 
teminat olan (1125) lira ve 2490 nu- 27.6.939 salı günü saat 11 de eksilt 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- mesi yapılacağı ilan edilen 50 toP 
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 115000 adet galvanize tirfon biHibıl1'. 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk _ hasıl olan ihtiyaç doJayısiyle arttJ!1 

larına dair Ticaret odası vesikasiyle !arak 280000 adet ve takribi 122 totı il' 
birlikte mezkur gün ve saatte komis _ zerinden Mersin'de sif teslim şartif1' 
yona müracaatları. (2122) 12098 

Gümrük Muhafaza 

Yedek subay a l ınacak · 
Gümrük Muhafaza Genel Komu· 

tanlığmdan : 
Gümrük muhafaza kıtalarına süvari 

ve piyade sınıfJarı!}dan olmak üzere 
(lise mezunu) yedek subayları alına
caktır. Bu sabaylar, alındıktan sonra 
harp okuluna gönderilecek ve tahsille
ri ikmal ettirilerek muvazzaf gümrük 
subayı sınıfına geçirileceklerdir. 

Lise veya liseye muadil okullardan 
olgunluk imtihanlarında muvaffak o
larak şahadetname almış ve yaşları 31 
den aşağı olan süvari ve piyade yedek 
subaylarından istekli olanların dilek -
çelerine lise şhadetnamelerini ve ter -
his vesikalarını bağlıyarak doğruca 

Ankarada gümrük muhafaza genel ko
mutanlığına müracaatları. (2094) 

12074 

Muhabere ve Mü. V. 

Yağh transformatör ahnacak 
Muha b ere ve Münakale V ekale

t i lstanbul Elektrik işleri Umum 
Müdiırlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli (49950) kırk 
dokuz bin dokuz yüz elli lira tutan 28 
adet muhtelif yağlı transformatör ka • 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (3746.25) üç 
bin yedi yüz kırk altı lira yirmi beş 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 3.7.939 pazartesi günü 
saat 15 de Metro han binasının beşin
ci katında toplanacak olan arttırma, 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait şartnameler idare vez

nesinden 250 kuruş m~kabilinde teda
rik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartna -
medeki tarifat dairesinde hazırlanarak 
saat 14 de kadar yedinci kattaki komis
yon katipliğine imza mukabilinde ve
rilmiş bulunması lazımdır. 

(3742/ 2050) 12050 

Dahiliye Vekaleti 

Har ta yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

ecnebi mah için ı 7080 lira muhaınnıt,0 
bedelle, kapalı zarf usulü ile yenide 
eksiltmeye konulmuştur. 

Yerli malı için de teklifte bulurııl 
labilir: 1 Eksıltme 7.7.939 cuma günü saat 1 

de Ankarada nafıa vekaleti binasıtıôl 
malzeme müdürlüğü odasında top13 ' 

nan malzeme eksiltme komisyonuJ1'
1 

yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferf\l~V 
bedelsiz olarak malzeme müdüriüğ~ 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat miktarı ı2s1 Jifj' 
dır. 

İstekliJerin teklif mektuplarını ttıU' 
vakkat teminat ve şartnamesinde yv1

; 

lı vesaik ile birlikte ayni gün saat ıotl' 
kadar mezkfir komisyona makbuz ııt 
kabilinde vermeleri lazımdır- {1~,;&' 

11892 
,; 

Diyaıbaku-Cizre hallmda inıaa1 

Nafıa Vekaletinden : , 
Diyarbakır - Cizre hattının yU~ 0~ 

tuz birinci kilometresiyle yüz elh Ô, 
kuzuncu kilometresi arasındaki fef 
dinci kısım inşaat ve ray ferşiyatı ~ 
palı zarf usulü ile münakasaya k~11~ 
muştur. , 

1 - Münakasa 12. 6. 939 taribİ~ 
müsadif pazartesi günü saat on beŞ . 
vekaletimiz Demiryollar inşaat dair' . 
sindeki münakasa komisyonu odasıtl 
da yapılacaktır. ., 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
1 

ki milyon iki yüz yetmiş bin liradı!·.1 
3 - Muvakkat teminatı seksen bl 

bin sekiz yüz elli liradır. 1 
4 - Mukavele projesi eksiltme şıı:. 

namesi, Bayındırlık işleri genel şa~~ 
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetve. , 
fenni şartname, ahşap traversle fer§1 

yat talimatnamesi, çimento norJ11~' 
telgraf hattı şartnamesi, plan ve pt~ 
filden mürekkep bir takım münak11'1, 
evrakı em lira mukabilinde demir>10

, 

lar inşaat dairesinden tedarik oluıtS. 
bilir. , 

5 - Bu münakasaya girmek iste, 
·ıt yenler 2490 numaralı artırma, eks1 

1
, 

me ve ihale kanunu mucibince ibrat, 
na mecbur oldukları evrak ve vesi1'3 . 

"tı• lar, muvakkat teminatlarını ve ınıt el 

3 - Eksiltmeye g recekler kanuni 
teminat ve 2490 sa ı lı kanunun 2 ve 
3 cü maddlerinde }:el ·ılı belgelerle bu 
gibi işlerle meş~ul t iccardan olduk -
!arına dair vesikalari yle birlikte tek
lif mektuplarını eksi ltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M.M. 
V . satın alma Ko. a vermeleri. 

(l8t15) 11862 

13. 900 metre sargd ık bez 
ah nacak 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını belli gün ve 
saatten bir saat eveline kadar Kasım • 
paşa'da bulunan komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(3740/ 2049) 12049 

komisyonuna gelmeleri. (2074) 
12053 

Satıhk beygir 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom iayonundan : 

} 9 ton petrol alınacak Kızılhisar kasabasının 150 hektar 
vüsutundaki meskün ve gayri meskun 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- sahanın hali hazır hartalarının alımı 
dürlüğü Merk ez Satın A lma Ko- eksiltmeye çıkarılmıştır. 

kasa tarihinden en az sekiz gün ev 1 
referanslarını ve diğer vesikalat'1

11
, 

raptederek vekaletimize verece1' , 
leri bir istida ile bu iş için talep ede 1 
cekleri ehliyet vesikalarını ve fi>'~. 
teklifini havi kapalı ve mühürlü ııırt' 
larını mezkur kanun ve eksiltme şıır , 
namesinin tarifatı dairesinde hazırl~ı 
yarak 12. 6. 939 tarihinde saat on d~11• 
de kadar numaralı makbuz mukabili~ 
de inşaat dairesi eksiltme komisyoıı, 
reisliğine tevdi etmiş olmaları lazıı1' 
dır. (1934) 119~ 

Va kı .. fla r · U. Md. 
M. M. Vekalet c:atm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher metre ine tahmin edilen 

fiyatı 24 kuruş olaıı 3900 metre sar
gılık bez açık eksil tme suretiyle 7 -
haziran • 939 çarş:ınıba günü saat 
10.30 da Ankarada M M.V. satın alma 
Ko. tarafından satm ~ lınacaktır. 

2 - İlk teminat 250 lira olup şart -
namesi her gün öğleden sonra bedel -
siz olarak Ko. da göriiliir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 

50 adel mikroskop ahnacak 
M. M. V ek aleti Satm Alma Ko

m isyonunda n : 
1 - Eksiltme günü müteahhit nam 

ve hesabına satın alınacak olan 50 a • 
det mikroskoba talibi tarafından veri
len fiyat pahalı görüldüğünden eksilt 
me on gün uzatılarak eksiltme 9. ha -
ziran 939 cuma günü saat 11 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyatı hepsinin 
7990 lira olup ilk teminat 600 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma Ko. da görülür. 

1 - 701 tırnak numaralı bir beyğir 
satılacaktır. 

2 - Taliplerin 6 haziran 939 salı gü 
nü saat 10 da Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2140) 12112 

Bir yüksek mimar veya 
mühendis aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma K om isyonundan : 

1 - Eski§ehirde inşaat şubesinde is 

misyonundan: İşin maktu bedeli 3000 liradır. Ek-
Tahmin edilen bedeli (4750) lira o- siltme 23. 6. 939 cuma günü saat 15 de 

lan 19 ton petrol Askeri Fabrikalar u- Kızılhisar belediey dairesinde Topla
mum müdürlüğü merkez satın alma nacak eksiltme komisyonu tarafından 
komisyonunca 17. 6. 1939 cumartesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 225 li 
günü saat 11 de pazarlıkla ihale edile- radır. 

cektir. Şartname parasız olarak komis Şartnameleri parasız olarak Anka -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat ra'da Belediyeler imar heyeti fen şef
teminat olan (356) lira (25) kuruş ve li ğinden ve Kızılhisar belediye reisli • 
2490 numralı kanunun 2 ve 3. madde· ğinden alınabilir. 
lerindeki vesaikle komisyoncu olma - E ksiltmeye iştirak etmek isteyen -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • ler Belediyeler imar heyeti fen şefli • 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve- ğinden vaktinde iştirak vesikası alma 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis ları ve bunu teklif mektuplarına koy
yona müracaatları (2085) 12064 malan lazımdır. Tekliflerin tayin edi-

Orman mühendisi ahnacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğiitl' 

den : • 
Umum müdürlüğümüzce tespit ; • 

tayin olunacak vakıf ormanlarında ç 1 
lıştırılmak üzere 108 lira ücretle d0r, 
tane orman mühendisi veya bu sıfat~; 
salahiyeti fenniyeyi haiz mühe11°

1 

muavini alınacaktır. e 
İsteklilerin umum mildürlüğii rrıii:s 

müracaatları ilan olunur. 204) ı20 
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Orta okulu bitiren 
gençlerden Gedikli 

' 

Tayyareci ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

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

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

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

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

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

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

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğP.r esas ve 
Şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler Or 
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Başkanlıklarrna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şu
belerine gönderilen matbu hrosürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 
lazım gelen şartları haiz olduğu görülen Slencler Temmuz 
ayı içinrl~ Ankarada Türkkuşuna sevkedileceklerdir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına ~irmek istiven 
Orta Okul mezunları kayded;ımek üzere Türk Hava Ku · 
rurnu şubelerine. Ankarada Türkkuşu gen .. 1 direktörlüğü-
ne rnüracaat edilmelidir. 1977 

--...;:;::: 
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~ Hissedarlar toplanhsı 
... -... -
§Türk Endüstri ve Tecim Anonim şirketinden -... ... 
~ Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi hissedarlar He-
S Yeti Umumiyesi 22.6.1939 tarihli perşembe günü saat 11 de 
~ Ankara'da Yenitehir, Karanfil sokağında kain hususi dai-

S veJ~si~~cibi~~:laakai'yü1

z iıisseye ~ikhi~darfa;;;;•ra-
: rnil oldukları hisse senetleri veya bunu müshil vesaiki içti
: rna gününden bir hafta evvel Ankara' da Şirket merkezine, -
§ ı,, Ziraat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek bi- : 
:: rer duhuliye varakası almaları rica olunur. : ... -S RUZNAME : 
S 1. - Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında idare Meclisi : 
... k - • :: raporunun o unması; : : 
: 2. - Tasfiye memurunun tayini ve selahiyetlerinin tes- : : 

SÜMERBANK 
Ankara Yerli mallar pazarında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim enası asağıdaki fiatlarla 

perakende olarak sahlmaktadu 
Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

58 kuruş 
45 ,, 

,, ,, ,, ,, 
Tire çorap 
F eshane Mamulatı halis yünden 

kasket 

gömleği ,, 45 ,, 
Çift 11 ,, 

Beykoz Mamulatı çivili kundura 
Tanesi 30 ve 35 ,, 

Çifti 190 " 

" .. " 
Fotin .. 290 ,, 

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan müessesi 

Müdürlüğünden : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -
mek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe· 
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alma · 
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İs -
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü· 
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlÜğüne müracaatla alacakları matbu İş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai · 
kin ası) veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi· 
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

-~-----·--···········--····~ 

DAKTİLO KURSU 

59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Mc -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

Cebeci Hastanesi -
KUIK1l';--:BUl'üft.,,,0...- mttteha .. ı•ı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köşesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485 - 16 2003 

... b.. = . :: ılı; = . 
~ 3. - Tasfiye murakıbının intihabı. 2057 : "• 1111111111111111111111111111111

"
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HASAG 

4 25 
lira "KODAK" 

Ne ucuz: Fakat ne kıymetli 

"BRAUNİ" 127 

Küçük, büyük, herkesin makinesi 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

bir hediye , 

Lüks lambalan 
Ankara satıı yeri 

N1YAZ1 ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

2059 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6407 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

~:====================~ 

r 

-11-

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. - -
~ Diş Doktoru diyor ki : ---: Kısa bir müddet "RAD -
: YOLİN" kullandıktan son
: ra. dişleriniz inci gibi par· 
: ladıktan başka mikropların 

: kamilen mahvolduğunu, za 
: rarlı salya ve ifrazatın ke
: sildiğini, diş etlerindeki 
: iltihapların durduğunu ve 
: nihayet ağzınızda latif bir 
: rayiha başladığını duya -
: caksınız. ---E Gayet temiz - gayet 
----- sıhi - gayet ucuz ----- Her gün sabah, öğle ve 
: akşam yemeklerinden son= ra günde üç defa dişleri -
: nizi : 7212 --

--------------------------------------------------------------------Radyolin ile f1rçalayınız ~ 
--------- --..,,.,, ...........................................................................• ,. 

-er 
Toptan ve perakende satış yeri: lstanbul Sultanhamam Hamdi 

bey geçidi No. 48 • 56 Tel: 21295 7213 

ALAKADARLARA 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Bu yıl motörlü kampa getirilecek planör pilotlanndan 
vaziyetleri derhal çalışmağa müsait olanlar haziranrn ilk 
haftasından itibaren talimlere baılatılacağmdan bu gibi 
arkadaşların Türkkutu Genel Direktörlüğüne, taşrada Ha
va Kurumu veya Türkkuşu ıubelerine müracaatları rica o-

lunur. 2049 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmiştir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tcnbih ederek çocukların 

iştihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ceza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Re bul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

1 S T A N B U L 1940 ./. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
Yeni Yakacak Pazarı -E YAZI MAKİNELERİNİZİ~ - -: Daktilo kursu tamir bürosuna : ME~E KÖMÜRLERİ 

En eyisidir. Tl: 1475 1789 : yaptırınız. Memurlar Koopera - : 
.. ___________ .. : tifi üstünde Tel: 3714 1972 : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

YENi SİNEMALAR sus 

11KODAK VERiKROM'' 28° Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

BU GECE 

Zevk ve ııklık filmi 

Venedik Treni 
Baı Rolde: 

BUGUETTE DUFLOS ve 
VİCTOR BOUCHER 

HALK 
1 

BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

BUGÜN BU GECE 

1 Harry Baur - Simone Simon 
J. Pierre Aumont tarafından 

oynanan 

·Siyah gözler 
Bütun K O o AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

.... utuıueıuuuu1111111111u•11111111111111111 

1 - Korkunç gece 

2 - Son siper 

kODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

Gündüz · 
14,45 - 16,45 - 18,45 de 

ALTIN MABUT 

Macera - heyecan ve sergüzeşt 
filmleri 

Halk Matinesi 12,15 de 

ÖLDÜREN GÖZLER 

Seanslar: 10 ve 12 de ucuk 

Halk matinesi 
Fiatlar: Balkon 20 - Salon 15 

Öğleden sonra 
14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 



•• •• • • • •• • GVMRUK !'ARlrESlllDE TAPll.AN TENZii.AT VZERINE 

• 11,c,f 911 ...otUli 

e RCA 911 il ...oddi. 

• RtrC 91114 ~ 

Dalma birinci oıeluQu gibi; RC A, 1939 
radyo çeeitlerinin yeni satuş fiatıarını 
birinci olarak uana muvaffak olmuştur. 

Bu harikulade radyolar arasında yuvanızı 
eenıendlrecek ahizeyi şüphesiz bula
caksınız. 

Fiatıarı ise, elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

veni ACA radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FIATLARI 

6 ay taksitle 

RCA 94-X modeli T . L. 35.

• 50.-RCA 95 

RCA 86 X-4 

12 ay taksitle 

RCA Niagara 

RCA 98 

RCA 911 

RCA 912 

RCA 911 - K 

RCA 912 - K 

BOURLA 
İSTANBUL 

• 

,, 

• 

• 

• 

• 

• 

il 

.. 

• 70. -

s ıambah ,, 115.-

8 • ,, 170.-

11 • • 225.-

12 • • 270. -

11 • 11,ıın11 • 305.-

12 • • • 360.-

11 • ı1011rı11111 " 450.-

12 • n • 565. ·-

15 • • • 650.-

BiRADERLER 
ANKARA - İZ MİR 

••• 

e RCA •••••r• ~ 

• Rt,c 912 ~ 

e RU 91ZIC ~ 

e RCA 912 U "'°""' 


