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Büyük Millet Meclisinde 

Bütçe encümenince hazırlanan 
kanun projelerinin barem 

metinlerini neşrediyoruz 

Bir tasfiye 1 

daha 

Devlet memurlarının maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 
1452 sayılı kanuna ek kanun layihasiyle, devlet müesseseleri me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun layihası, 
Büyük Millet Meclisi umumi heyetine sevkolunmak üzere Bütçe 
Encümenince hazırlanmıştır. Okuyucularımız aşağıda devlet me
murlarına ait yeni hükümleri, 5 inci sayfamızda da, sermayelerin
de devletin iştirak hissesi bulunan müesseseler memurlarının ala
cakları aylıkların tevhit ve teadülü hakkında encümence hazırla
nan projeyi bulacaklardır: 

F. R. ATAY 

Bayındırlık Bakanımız Ali Çe
Hnkaya İstanbul halkına ve mem
lekete güzel bir bayram hediyesi 
verdi: İstanbul tramvay şirketi 
bir buçuk milyon küsur liraya 
devletçe satın alınmıştır. Şirket 
depolarında bulunan üç yüz bin 
liralık malzeme de bu fiyatın 
içindedir. 

Bu suretle eski devrin amme 
hizmetine ait ecnebi müessesele
rinden birini daha tasfiye etmiş 
oluyoruz. Tünel ve havagazı şir
ketleri ile de satınalma müzake
releri bitecek olursa, pek kısa 
bir zamanda lstanbul'un suyu, 
qığı, ve şehriçi nakil şebekesi 
millileştirilmiş olacaktır. 
Yabancı memleketlerde bulu -

nan akaiyonerlerinin menfaatini 
her türlü rnülahazalarm üstünde 
• · -\!S- ·r _ _ı;__ -l-w ... a,. 
ve tramvay tirketi ile koskoca 
ıehir halkı senelerdenberi müca· 
dele halinde idi. Birçok semtler 
şebeke içine alınmamıttır. Tari
feler pahalı kalmıştır. Şirket i
çinde tirketler kurularak, malze
me alım satımlarrnda halk aley
hine birçok garabetler olmuştur. 
Mukavelelerde devlet hakkı ih -
mal edilmiştir. 

Şimdiye kadar bütün tasfiye 
olunan amme hizmeti müessese
lerinde olduğu üzere, İstanbul 
tramvayları daha iyi, daha ucuz 
işliyecekr vasıtalar yenilenecek, 
tarif eler ucuzlıyacak, kadrolar 
millileşecektir. 

• Eski devir şirketleri, ecnebi 
sermayesi ile başka türlü bir el
birliği zihniyetinin eserleri idi. 
Bu sermaye, saltanatın kapitü -
lasyon şartları içinde amme ih • 
tiyaçlarım kolaylaştırmak değil, 
bilakis sömürmek için kurulurdu. 
Türkiye cümhuriyeti ecnebi ser
mayesine karşı hiç bir hasımlık 
göstermiş değildir: şimdiye ka
dar imza ve teahhütlerimize dai
ma sadık kaldık. Krediler ara
dık ve bulduk. Fakat ecnebi ser
maye alemi ile yeni münasebet
lerimiz, tamamen iki garp mem
leketi arasında olduğu gibi, her
kesin hakkı kendisinin olarak, 
dürüst yolda cereyan etmiştir. 
Biz tramvay şirketini satın alır
ken, Karabük'te ecnebi kredisi 
Türkiye demir sanayiini vücuda 
getirmektedir. 

Bundan başka devrimizde bir 
imme hizmetinin ecnebi eline ve 
ecnebi sermayesinin karına terk
edilmiş olması halkın hiç de ho· 
tuna gitmemekte olduğu inkar e· 
dilemez. Vatandaşlarımız, müs
takil olan, halkçı olan devletten, 
hu hizmetlerde kendileri lehine 
devamlı bir inkişaf istemektedir
ler. Bu inkişafa çalışmak için fe
dakarlıklar yapmakta ecnebi te
şebbüs sahiplerinin faydası yok
tur. Esasen bu fedakarlıklar ken
dilerinden istenmez de! Amme
nin menfaati, aynı zamanda dev
letin kazancı da demek olduğu 
için, hükümet hazan fedakarlık
l~rın~a son hadde kadar gidebi
lır. Şırketlerle vaziyet böyle ne 
olmuştur, ne de olabilirdi. 

Mesele her ne tarafından tetkik 

Maddel - Maaşlı devlet memurla -ı-
rının (hakimler ve muallimler dahil 1 

subaylar ve askeri memurlar hariç) 
dereceleri ve her dereceye ait maaş a
sıllariyle tutarı aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir: 

Derece Maaş asılları 

1 150 
2 125 
3 100 
4 90 
5 80 
6 70 
1 60 
8 50 
9 40 

10 
11 
12 
13 
14 
ıs 

35 
30 
25 
20 
15 
10 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Romanya Hariciye Nazırı B. 
Gaf enku, Yugoslavya Bq
vekil ve Hariciye Nazın B. 
Stoyadinoviç'le görütmek ü
zere Belgrad'a gidecektir. 
(Haberi 3 üncü sayfada) 

Ankara'da mebus seçimi 
hazırhklarına başlandı 
Defterlere 

bugün 
olacak cetveller 

dağıtılıyor 
esas 

her eve 
An kara mebus 

intihabı teftiş he -
yeti iki günden • 
beri toplanarak ka 
nuni esaslar daire· 
sinde vazifesini 
görmektedir. 

Heyet, intihap 
kanununa göre, ha
zırlanması icap e -
den defterlere esas 
olmak üzere, cet
veller bastırmış ve 
bugünden itibaren 
Ankara'da her eve 
dağıtmıya başla • 
mıştır. Bu cetvel -
ler biri beyaz, di -
ğeri yeşil renkte 
olmak üzere iki ta· 
ınedir. Her aile ~
şil renkte olana ye

Bafvekilimiz B. Relik Saydam, Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğlu ile birlikte geçen •eçimde 

rey •andığı bQ§ında 
ni doğmuş olandan başhyarak 22 (da-j 
hil) yaşına kadar olan evinde mevcut 1 
kadın erkek nüfuı;u, beyaz kağıda ise lngiliz 

kabinesinde 
değişiklik 

22 yaşını bitirmiş ve daha yukarı yaş-
taki kadın ve erkek nüfusu yazacaktır. 

Bayram ve saire dolayısiyle Anka -
tadan muvakkaten ayrılanların bu cet
vellere isimlerinin yazılması mecbu -
ridir •. Bu cetveller 24 saat içinde dol
durulacak ve memurlara iade edile -
cektir .• 

İntihap işlerinin süratle ve kolay -
lıkla yürüyebilmesi için heımşerilerin 
de kolaylık göstermeleri ve cetvellere 
istenilen malumatı dercederek iade et
meleri lazımdır. 

Bayram ve müteakıp tatil günleri 
dolayısiyle vazifeler sekteye uğramr
yacak, vazifeli memurlar muntazam 
surette mesailerine devam edecektir. 

edilse her tarafın lehine olduğu 
görülür. Muhterem Ali Çetinka
ya'yı yürekten tebrik ederiz: 
cümhuriyetin halkçı davaH lehi
ne bir muvaffakiyet daha kazan
mıştır ve hiç şüphesiz bu kazanç
ta şahsi şeref hissesi pek esaslı
dır. 

F. R. ATAY 

Londra. 29 a.a. - İngiliz kabine -
sinde aşağıdaki değişiklikler yapıl -
mıştır: 

Eski bahriye nazırı Amiral Lord 
Çetfild müdafaa nazeretine tayin edil 
miştir. 

Müdafaa nazırı Sir Thomas İns -
kip eskiden uhdesinde bulunan do
minyonlar nezaretine dönmüş ve bu 
nezareti vekaleten idare etmekte olan 
Makdonald da asri vazifesi olan sö
mürgeler nezaretine geçmiştir. 

Ziraat nazırı Morrison istifa eden 
Lord Vinterton'un yerine Lankaster 
dükalığı nezaretine nakledilmiş ve zi-l 
raat nezaretine Sir Recinald D.orman ı 
Smit tayin olunmuştur. 

Morrison aynı ?..amanda müdafaa ı 
(Sonu S. inci ~yiada) 

Kucaklarında ~ocuklariyle, canlarını kurtarmağa uğrQ§an iıpanyol kadınlan 

ispanya' dan Fransa'ya bir 
insan nehri akıyor 

Hudut karakolları önünde 

48 saattir aç, uykusuz ve 
susuz binlerce kişi bekliyor 
La Junquera, (F.ra·nsa - ispanya hududu) 29 a.a. - Havaı mu-ı. 

habirinden: Hakiki bir insan nehri denebilecek olan mülteciler, 
boyuna hududa akın etmektedırler: usulen saat 21 e kapatılan 
gümrük daireleri, evelki gece hemen hemen tamamen açık kal
mııtır. 

Bir yığın halk, ellerinde muazzam paketler olduğu halde, kon
troldan geçmeği bekliyordu. Y orgunlukta·n bitkin bir hale gelmiş 
olan, uykusuz ve aç çocuklar ağlıyorlardı. Herkes, Franaa'ya gir
mek için bekledikleri anın gecikmemesi için yerini muhafaza et
mek maksadiyle mücadele ediyordu. 

Şili'de zelzele 1~ 
milyar hasar yaptı 

Cesetlerin kokusu 
layyarelerde bile 

duyuluyor 
Santiago dö Şili, 29 a.a. - Zelzele 
vukuatı yüzünden vukua gelmiş olan 
hasar, bir buçuk mil•yar peso tahmin 
edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre Florida, Kalki 
ve Tome kasabaları tamamiyle harap 
olmuştur. 

Şillan belediye reisi, bu mmtakada 
uaçn tayyareciler tarafından bile his-

(Sonu J üncü sayfada) 

Dün, Ankara, 
İstanbul ve iz . 
mir'de lik maç
larına devam e
dildi. Ankara 
ve lstanbul ka
yakçıları Ulu -
dağ'a gittiler. 
Resmimiz An • 
kara'da Demir. 
spor - Gençler -
birliği arasında 
yapılan maçta 
demirsporlu lb
rahimin Genç • 
!er birliği ka!e· 
cisi Rahimin çe 
tin bir mücade· 
lesini gösteriyor 
Spor haberleri -
ne ait tafsilat 
(7) nci sayfa· 
mızdadır. 

48 sa(lttenberi aç, sususz 
ve uykwmz ... 

Dün sabah saat 8 de gümrük dai -
releri tekrar açıldığı zaman 48 saat -
tenberi yememiş, içmemiş, uyumamış. 
olan kadın ve erkeklerde pek tabii o
lan bir asabiyet görülüyordu. Cuma
dan beri silhlı asker grupları, Figue - ~ 
ras yolundan hududa doğru gitmekte 
dirler, fakat İspanyol askeri makam -
ları, hususi emirleri hamil olmıyanla
rın dolaşmalarını menetmek için icap 
eden tedbirleri almışlardır. 

İspanya hükümeti, servisleri ya -

Hitler Rayştah toplantısı dolayısiy)c mü • 
him bır nutuk verecektir. Bu nutuk etra • 

fında yiırutiılmiye başlanan tefsirler 
3 iıncu ıayfamızdadır. 

vaş yavaş tanzim etmektedir: Dahili- Fıkra 
ye nezareti, Gerone'de vazife gör
mektedir. Diğer nezaretler de Gigue- 1. k" 
ras'ta .. fakat şimdiye kadar bunlar - 1 medeniyet arasında 
dan yalnız müdafaa, levazım ve hu -
dut polisi servisleri normal surette 
işlemekfedir. Taliplerin fazlalığına 
binaen pasaport vermekten vaz ge,.il
miştir. Dairelerde muamelat son de -
recede sadeleştirilmiştir. Gümrük me 
murlan, posta paketlerinin miHrerlatı
nı tetkik etmemektedirler. Yüzlerce 

(Sonu J üncü sayfada) 

Yeni Afgan Büyükelçisı munr~ 
rem 1' eyz Mohammeı Han'm gazetemi
ze beyanatı herkes tarafından derin 
bu alaka ıle okunmuş olsa gerektir. 
Büyukelçiyc göre. §Brk milletleri için 
ıek kurtuluş yolu. garp medeniyetine 
süratle intıbak etmek ve bu yolda Tür
kiye'yi örnek almaktrr. 

Fakat bunun aksine bir örnek daha 
var: osmanlı salı anatı! Bu saltanat, 
bir asrrdan fazla iki medeniyet arasrn
da bir bocalama, bir tavizler ve mu
vazaa/ar sistemi tu ' tu. Bunun tabii 
neticesi in k 1 r az olmuştur. 

Milleaer y.:ı bu asrın medeniyet ve 
külriiriine mensupturlar: istiJ.:lal h.:ık
kına sahip•irler. Yahut bu ınedt'niyet 
ve kültürün dışrndadırlar: o halde ona 
esirlik etmiye malıkümdurfar. Son Tu
nus davasrna bakrnız: bu memleketi 
aralarmda pay edemi yen garp milletle
rinden birinin orada nüfusu 100 bine 

1 
ı yakrn, ötekinin nüfusu 100 bini biraz 
1 aşkındn. Fakat kimsenin iki bu~uk 
milyonluk asri Tunııs halkrndan bahs
ettiğini görüyor muyuz? Buna mukabil 
Tunus medreselerine gidiniz: garplr
Jaşrnanrn zararları hakkında osmanlr 
n>edresesinin bin delilini olanca koyu 
bel!ıgat i il!', kar.şrnrzda dimdik bula
caksrnrz. 

Mehdi bekleşenler, t>ğer keııdilcri
ni derin butlan uykıılarrndan silke
rek, sarsarak uyandıran bir büyük in· 
kı/8.pÇiya rastgelmezlerse, ceh!'nnem 
azabınr bizzat düny!lda çekmektedir-
ler. - Fatay 
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İnsan ve kültür: 

Bir yar1şın edebiyah 
Son zamanlarda, Amerika, İngiltere ve Fransa' da, göze çarpan bir 

"kendine güvenme" hazırlığı var. Daladier'nin Akdeniz teftişinden 
sonra, gün geçmiyor ki, üç büyük demokrasinin silahlanmalarına ve bu 
arada hava silahlanmasına ait manidar bir ufak haber gelmesin. 

· Mesela, şu son haftalar içinde, Fransa'nın Amerika' dan 600- 700 en 
son tip harp tayyaresi satın almakta olduğunu ve bu makinelerden bir 
tanesinin saatte 575 millik (900 kilometreden fazla) bir sürat uçuşu 
yaptığını öğrendik. 

Birden bir memleketin bir diğer memlekete 700 tayyarelik satış yap
ması az ve kolay İş değildir. Fakat bu arada, bizzat Fransa da tayyare 
imalatı indeksinin süratle yükselmekte olmasına dair haberler var. ln -
giltere'de ise, eveli gün başvekil ile Sir John Simon ve Samuel Horre'un, 
beyanatına bakılırsa, hava silahlanması ve hava hücumlarına karşı ter -
tibat dev adımlariyle ilerlemiş bulunmaktadır. 

Hassaten hava silahlarına dair olan bu rakamlardan başka, deniz silah
larının da bugün ne haldt.: bulunduklarını gösterir haberler okuyoruz. 

Hülasa, Üç demokrasinin bir iki aydanberi muntazaman yaptıkları, 
silahlarının üstünlüğü ile övünmek ve bu üstünlüğün gittikçe artacağı
m hatırlatmaktır. Ezcümle Fransa maliye nazırı Reynaud, son nutkun -
da, Fransa'nın gittikçe düzelen mali vaziyetini izah ederken, verdiği 
misalleri, delilleri, ve mukayeseleri, finans sahasından değil, silahlan -
ma sahasından geçiyor. Mesela şuna benzer sözler söylüyor: "Bugün 
Fransa'ya o kadar altın akıyorken, bu altınlarla biz, Amerika' dan l 000 
tayyare 5000 tayyare alabiliriz . ., 

Bütün bu haberlerin ve sözlerin manası, karşı tarafa, başlamış olan 
silah yanşmm kendileri için ümitsiz olduğunu isbat etmektir. Karşı ta
raf, buna inanıyor mu? Bunu, bize İspanya'dan sonrası anlatacaktır· 

Burhan BELGE 

İstanbul'da temizlik 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Beledi

ye teşkilatı şehri mümkün mertebe 
temiz tutmak için icabeden bütün ted 
birleri almağa çalışmakla beraber, bir 
taraftan da halkın temizliğe riayet 
etmesini temin edecek çarelere baş -
yurmaktadır. 

Bu arada şehrin muhtelif noktala -
rına "şehir, şehirlinin evidir.,, "Soka
ğa tükürdüğü görülen bir şah ısta iç
timai ahlak aramak abestir,, tarzında 
levhalar asılacaktır. 

Tramvay bileti, kağıt ve yahut çöp 
atmak için gene muhtelif noktalarda 
kutular bulundurulacağı gibi hastalık 
veya mücbir bir sebeple tükürmek za
ruretinde kalanlar için de tükrük san
dıkları bulundurulacaktır. Buna rağ
men Belediye t .. nhihatına riayet et -
mediği görüle ek olanlar hakkında 
da takibat yapı aktır. 

İ&tanhu\ gü tt\\kbır\..,.~\o b\..,. 

yardım sandığı kuruldu 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Güm -
rükler idaresind bir ıyardun birliği 
tefekkül etmi9ti • Bütün memurlar bu 
sandığa aylık maa larmdan 25 kuruş 
vereceklerdir. B rada toplanan para 
ile ölen gümrük emurlarının cenaze 
paraları tesviye dilecek ayrıca da ai
leleri.ne yardım edilecektir. 

Tiibüyetimiz irmek istiyen 
yabancı ) ahu diler 

İstanbul, 29 ('l elefonla) - Şehri -
mizde bulunan Av l&turya, Almanya 
ve italyan tebaası museviler, gruplar 
halinde vilayete m racaatla türk ta -
biiyetine kabuller ıçin istida vermiş
lerdir. Dün müra t edC'tllerin saıyısı 

kırk, elliye baliğ o muştur • 

HAV A 

Evlerde yapılacak 
nikahlar 

Medeni kanunun üçüncü faslında 
ve evlenme talimatnamesinde evlene
ceklerin şehir ve kasabalarda beledi
ye reisine ve köylerde ihtiyar heye -
tine müracaatla evleneceklerini be -
yan edecekleri ve evlenme akitlerinin 
belediye dairesinde veya muhtar ve 
ihtiyar heyetinin toplandığı yerlerde 
alenen yapılacağı ve evleneceklerden 
ihtiyar heyetine gelemiyecek derece
de hastalığı doktor raporiyle belli ol
duğu takdirde evlenme akdinin baş -
ka bir yerde dahi yapılacağı tasrih 
olunmuştur. 

Kanunun bu sarahatine ve bu hu -
susta evelce vaki tebliğlere rağmen 
bazı taraflarda zaruri bir sebep olma
dığı halde evlenme akitlerinin ge
ne evlerde yapıldığı ve bu vesile ile 
evlenme memurluğu vazifesini gören. 
lerin de menfaat temin ettikleri ha -
bor a"hnm•'!i"'r· 

Dahiliye Vekaleti alakalılara bir 
tamim göndererek, medeni ve içtimat 
inkılabımızm ruhuna ve cümhuriyet 
kanunlarına bağlılık duygularına ay
kırı olan bu gibi hareketlere katiyen 
meydan verilmemesini ve buna cilret 
eyliyenlerle müsamaha edenlerin be
hemehal cezalandırılması lüzumunu 
bildirmiştir. 

15 yaşında bir çocuk 
cinayet işledi 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Beyoğ
lunda Ağacamiinde oturan henüz 15 
yaşındaki Kemal isminde bir çocuk 
mezkur sokakta aşçı Kazım'ın dükka
nında alacak yüzünden Celal isminde 
bir arkadaşını bıçakla sol memesi al -
tından yaralamıştır. 

Beyoğlu belediye hastanesine kal
dırılan ~elal'in hayatı tehlikededir. 

Fransız Büyük Elçiliğinde bir suare verildiğini dünkü sayımızda 
yazmı§tık. Resmimiz, bu suarede bulunanlardan bir 

grupu gösteriyor 

Geçenlerde lstanbul limanında yanıp batan yunan gemisini çı
karmak için çalışılmaktadır: geminin vaziyetini tesbit eden 

dalgıç sudan çıkarken 

''D" grupuna mensup ressamlar lstanbul'da bir aergi açtılar. Ser
giden bir köşe ve te1hir olunan eaerleri seyreden bir grup 

Bütün okullarda Hava Kurumuna 
yardım teşkilatı yapılmaıı için Maa
rif Vekaleti tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Bu teşkilat okullarda kurulacak ha
va kurumu yardım sandıklariyle ola
caktır. 

Maarif Vekaleti talebeye tayyare
cilik bilgisini aşılamak üzere haftada 
bir ders ilave etmeği de düşünmekte
dir. Bu suretle talebe okulu tamam -
ladıktan sonra tayyarecilik ve bunun 
ehemiyetini de öğrenmiş olacaktır. 

İstanbul eczaneleri hafta 
tatili istiyorlar 

İstanbul, 29 (Telefonla) - İstan
bul'daki eczacılar sıhat işleri direktör
lüğüne müracaat ederek hafta tati • 
lindcn istifade etmek istediklerini 
biİdirmişlerdir. 

Sıhat işleri direktörlüğü vaziyeti 
v e.kalete yazmıştır. 

.ıuuuu1.aııı.. vuuı .ra•uıun:;ı ut;• 

retmenler esas kadroya 
alınacak 

Lise ve orta okullarda yardımcı 

öğretmen olarak çalışanların önümüz
deki ders yılı başından itibaren, vazi -
felerine nihayet verileceği ve yardım
cı öğretmen kullanılmıyacağı hakkın

da neşredilen yazılar asılsızdır. 
Öğretmen ihtiyacını karşılamak 

üzere alman tedbirin çok iyi netice -
ter verdiği görülmüştür. 

Maarif V ekfileti bu ö ğretmeırıler -
den vazifesini muvaffakiyetle görmü~ 
olanları tahsil vaziyetleri müsait ol
duğu takdirde esas kadroya da alacak
tır. 

tlniversite hüdçesi 

İıtanbul, 29 (Telefonla' - Uni
veraiteni.n yeni yıl büdçesi etrafında 
Maarif Vekaletiyle görilşmek üzere 
Universite rektörü yakında Ankara'ya 
ıgidecektir. 
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Memurlar hiç bir suretle 
ticaret ve sanatla 
uğraşamıyacaklar 
memur asaleten iki göremiyecek Bir 

. 
iŞ 

Büyük Millet Meclisi seçimi yenileme kararı vermeden iki gün 
önce, memurlar kanunu muvakkat encümeni toplanarak proje Ü· 

zerindeki tetkiklere devam etmişti 
Yeni projenin yürürlükte olan kanun hükümlerini tadil eden 

kısımlan arasında en mühim maddeler, memurlarrn yapamıya • 
cakları hareketlerle, vekalet emri, azil, i~ten el çektirmenin hu· 
kuki neticeleri kısımlarıdır. 

JU enıurların yapanııyacakları 
lıareketler: 

Memurlar ticaret ve sanatla iştigal 
edemiyeceklerdir. Kendi emlak ve a
razilerini, bizzat veya bilvasıta işlete· 
bileceklerdir. Şirketlerde, ticaret ve 
sanat müesseselerinde vazife alamıya
caklardır. Ancak hisseli oldukları ko
operatif şirketlerde idare meclisi ~ -
zalığı ve hesap müfettişliği yapabile
ceklerdir. Bu maddenin memnuiyeti 
dışında harekette bulunduğu anlaşı
lanalr istifa etmiş sayılacaklardır. 

Memurlar hususi gelirlere karşılık 
olmak üzere edecekleri istikrazlar ile 
bankalardan kredi üzerine alacakları 
meblağlar müstesna olmak üzere bir 
senelik maaşlarının yarısından fazla 
borca giremiyecekleri gibi iş sahiple
rinden ödünç alamıyacaklardır. Aksi 
hareketleri sabit olanlar hakkında va
ziyetinin ağırlığına göre inzibat ko
misyonlarınca takdir olunacak inzi -
bat cezaları tatbik olunacaktır. 

Memurlar, tayinleri kendilerine ait 
memuriyetlere ana, baba, evlat, torun, 
kardeş, kayın peder, kaynana, kayın -
birader, baldız, görümce, damat, ge • 
lin, inişte, amca, hala, dayı, teyze, ka
rı ve kocasından birini tayin edemi -
yeceklerdir. 

Bu derece akrabalığı olanlar bir 
heyette ve bir dairenin aynı şubesin
de birleşmediğ i gibi akrabadan biri 
daire reisliğinde, diğeri bu dairenin 
şubelerinde ve akrabadan biri daire • 
nin başında, diğeri o dairenin bir de
rece aşağ, şefliğinde birleşmiyecck -
}erdir. Bir daire reisliği ile bu daire
nin harici teşkilatından birinin şef -
liğinde iki akraba birleşebilecekler -
dir. Muallimler bu madde hükümle -
rind'en hariç tutulmuşlardır. 
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memurluk birleşemiyec ektı r. Mual • 
limlik gene bu hükümden miisteana 
tutlmaktadır. Memurlar kanunları ve 
nizamları muci:bLnce taıbii azasından 
bulundukları meclis, heyet ve komis
yonlara intihapta da aza olamıyacak-
lardır. Memurlar, icrasiley mükellef 
oldukları resmi müzayedelere ve mü
nakasalara iştir~k edemiyeceklerdir. 

Nikahtan önce türk t5.biiyetini al
mıs olanların evlenmek, memurun 
me~sup olduğu vekaletin iznine bağ· 
1ı bulunmaktadır. 31 mart 926 tarihin
den önce yabancı ile evlenmiş bulu
nan memurlar, hariciye ve Milli Mü
dafaa Vekaletlerinde kullamlamıya -
caklardır. 

J' eklilet emri ve azil: 
Müsteşar, umum müdür ve birinci 

sınıf müdürler ile vali, kaymakam ve 
zabıta amirleri ve yabancı memleket
lerdeki memurlar hükümetçe görüle
cek lüzum üzerine mensup oldukları 
vekaletler emrine alınabileceklerdir. 
Vekalet emrinde bulunan memurların 

maaşları tam olarak verilecek ve me
murluğa ait bütün hakları mahfuz tu
tulacaktır. 

Azledilen memurların hizmet ·müd
detlerine göre verilecek maaş, aşağı
daki nispetler dairesinde hesap edi • 
lecektir: 

1 - Hizmet müddeti on beş sene· 
den az olan memura, esas maaşiyle 

emsal hasılının üçte biri; 
2 - Hizmet müddeti on beş sene

den yirmi seneye kadar olan memura 
maaşiyle emsal hasılınm üçte biri; 

3 - Hizmet müddeti yirmi sene ve 
bundan yukarı olan memura esas ma
aşiy le emsal hasılmm yarısı; 

Azledilen memura hiç bir suretle 
iki seneden fazla maaş verilemiyecek 
tir. 

Azledilen memurlardan hizmet müd
deti on beş seneye kadar olanlar dört 
sene içinde ve hizmet müddeti beş 
seneden yukarı olanlar al_tı sene için
de haiz oldukları memurluk derece
sine muadil veya bir derece aşağıda
ki hizmete tayin edildikleri halde o 
memurluğu kabul ctmiye mecbur ola
caklardır. Aksi takdirde tekaüt ka
nununun 13 üncü maddesinin hükmü 
muciıbince mecburi olaraık teka.üd 
edileceklerdir. Muhakeme altına alın
m:ş bulunan memurlar hakkında bu 
muamele muhakemenin neticesine bı
rakılacaktır. Azledilen memurlar, vi
layete, belediye veya sermayesinin 
en az yarısı devlete ait olan bir mü
essesede veya imtiyazlı 'irkette vazi
fe alacak olurlarsa kendilerine veri
len maaş kesilecektir. 

Vilayetler idaresi kanununun 35 
inci maddesindeki selahiyetten ayrı 
olarak valiler, fevkalade hallerde, 
merkezden mansup olup kalmaların.- ~ ,

3 
da memlelretin asayis ve inzibat nok-
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gi memuru, mesuliyeti kendilerine 
1 . k' '( dci olmak ve memuru tayın etme 

selahiyetini haiz olan makama malQ
mat vermek şartiyle muvakkaten iş
ten el çektirmiye r.eiahiyetli olacak
lardır. Eli itten çektirilen memurun 
evrakı, kendisinin mensup olduğu ve
kaletin inzibat komisyonuna verile -
cektir. Komisyon bu evrakı en çok 
iki ay içinde bir karara bağlıyacak -
tır. 

Vazifeleriyle alakalı bir fiilden do 
layı eli işten çektirilerek kanuni ta
kibat altına alınan memurlara, tahki
kat veya muhakeme sonuna kadar ma
aş vcrilmiyecektir. Kadro dolayısiylc 
açıkta kalan memurlara açığa çıktık
ları ay ile onu takip eden ay içinde 
maaş veya emsal hasılı tam olarak ve-
rilecektir. 
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Bu müddet içinde vazifeye tayin e
dilmemiş olanlardan fili hizmeti ye
di seneye kadar olanlara dörtte bir, 
on beş seneye kadar olanlara üçte bir, 
on beş seneden fazla olanlara dörtte 
iki nispetinde maaş ile emsal hasılı 
verilecektir. 

Hususi kalem müdürlerinin tayini 
veya vazifelerine nihayet verilmesi, 
vekillerin mutlak selahiyeti dahilin
de olacaktır. İnzibati ve kanuni bir 
ceza tatbiki neticesinde olmaksrzın 

Havalarda itidôl devam 
ediy >r 

Dün şehrimizde va kapalı, fası -
lalı ve hafif yağm lu geçmiş, rüz -
gar garptan saniy c 7 metre kadar 
hızla esmiştir. Güı u 1 en yüksek su
huneti 11 dereceye adar yükselmiş
tir. 

Yurtta hava, Anadolu ile 
Trakya'da bulutlu, gede kapalı, di
ğer bölgelerde ya ı ı lı geçmiştir. 24 
saat içindeki yağı ·m metremurab
baına bıraktıkları u miktarları Ulu -
dağda 33, Dörtyolc 18, Zonguldakta 
17, Sapancada 13, Ş lede 9, Besnide 
Adıyamanda 8, Kc eli, Elazığ ve 
Gemlikte 7, Islahi le 6, bir~ok yer
lerde de 1-5 kilog n arasındadır. 

Kar ile örtülü hı· u :ıan yerlerde ka
rın toprak üstündl kı kalınlığı Erzu
rum ve Tatvan<la , Vanda 6, Muşta 
11, Sarıkamışta 30, N ızımiyede 42, U
ludağda 155 santim t edir. 

Rüzgarlar Kocae ı le Egede şimal
den saniyede 5, cenup ve doğu Ana
dolu bölgelerinde cenuptan 9, diğer 
bölgelerde garpten gene en çok 9 met 
re hızla esmiştir. 

En· düşük suhunetler sıfırın altın
da Erzurum ve Krrşelıirde 1, Van ve 
Karsta 2, Ulukışlada 3, derecedir. 

En yüksek suhunetler de Çanakka
le ve Islahiyede 14, .Ralıkesirdc 15, 
tzmir ve Adana'da 17, Bodrum ve 
Antalya'da 13 derecedir. 

Alınan ve alınacak 

şirketler 
Ulus'da şöyle bir başlık gördüm: 
"İstanbul ve Dolmabah~e havaga

zı şirketleri de alınıyor." 
Bayındır/ık bakanımızın himmeti 

ile yabancı parasına yerli kazanç te
min eden bütün bu şirketlerin yerli 
parasına yerli kazanç temin edecek 
hale geleceğini umuyor, bekliyoruz. 

Fakat burada "alınıyor" kelime
sinin iki türlü manasına, bilmem, 
dikkat ettiniz mii' 

Maliı.m ya, bu kelime bir dela sa
tın almak m~nasına olan "almak'' 
masd!lrmın meçhulüdür; satın alı • 
nryor demektir. Bir de "alınmak'' 
bir de "müteessir olmak'', manasına 
gelir. 

Ona ne şüphe, bu yabancı şirket
ler, karlarına kesat veren bu alın • 
malardan alınıyor/ardır. Fakat alın

salar da alacağız; alınmasalar da ... 
T.1. 

Kaybolan gözlük! 

Kendim gözlüklü değilim ama, 
gözlüğe dair hatıralarım vardır. 
Mektepte iken bir müaamere eı
naamda oraya gelen bir nazırı şe-
18.mlama.k için ayağa kalkan bir 
hocamm gözlüğü yere düpnüftü. 
O zaman bu gözlüğe bir mer&iye 
yazmı~bm. Zannederim ki mizah 

edebiyatına merak sardırıınn bu 
gözlük mersiyesiyle baılar. 

Bizim Ulus'ta bir ilan okudum: 
bir okuyucumuz, kaybolan gözlü
ğünü bulana mükafat vadediyor
du. 

Naarettin hoca sakız çiğner, çiğ
ner, ağzı yorulunca aakızı çlkarıp 
burnunun üstüne yapııtaınnı§· 
Sormıqlar: 

- Hoca, neye Öyle yapıyorsun? 
Nasrettin hoca §U cevabı verm.iı: 
- Neme lazım, malan gözümün 

önünde bulunsun! 
Halbuki gözlük gözün tı1.m Ö -

nünde durduğu halde o da kaybo
labiliyormU§. 

Bir gözlük hikayesi vardır: 
Hem tiddeti, hem de dalgmhğı 

ile meıhur e&ki pa~lardan birisi 
okumak için kullandığı gözlüğü 
bir gün alnmm ü&tüne kaldmnı§, 
aonra da bunu unutarak arıı.nma -
ğa başlamış. Kendisi bulamayın• 
ca kahyasını çağırlmıt: 
-Gözlüğüm kayboldu; ara, ça

buk bul, getir bana! Diye emir 
verm.İ§. 

Kahya gözlüğü gÖrmÜ§; fakat 
paıanm hiddet ve tiddetini de ha
tırladığı için §U cevabı vermi§: 

- Pa.p.m, §'İmdilik, alnınızdaki 
gözlüğü kullanın; ben o ara·da 
kaybolan gözlüğü arar, bulurum. 

Sundan bundan: 

Şu sütunlarda biraz da dünya
nın ötesinden berisinden meraka 
değer habercikler bulunmasını is
temez misiniz? 

lıte size bir yığın kısa haber ki, 
şimdiye kadar duymamış olabfür
ainiz: 

* Paris'te polis sellüloitten ya
prlmı§ bir nevi kurşun kullanmak
tadır ki bu, vücuda girmemekte, 
ancak babnaktadır. 

* Hindistan'da bir inek öldüren 
adamm cezası yirmi beş sene ha
pistir. 

* Dünyanın en çok ikiz doğan 
memleketi lrlanda'dır. Bu böyle 
olduğu halde bu memlekette İn
giltere ile ikiz ikiz yaşamak iste
miyenlerin bulunma&ma hayret e
dilme:ı; mi? 

* Kimyagerlerin tetkiklerine gö
re meşhur Bor jiya tarafından kul
lanılan müthiş zehir adi arsenik
ten başka bir şey değildi. 

~· Göğsünün üst kıs.mını ok§amak 
suretiyle bir kertenkeleyi uyuta• 
bilirsiniz. 

"' Kürkten yapılmış kol kapak
larını ka•dınlardan önce kullanan 
erkekler olmuştur. 

* İngiliz kıraJiçesi birinci Eliza
bet, ilk defa çatal kullanan hü
kümdardır. 

* Hiç bir limon, tamamile olduk
tan sonra ağacrndan koparılmaz. 

Muayyen bir büyiiklüğe geldikten 
sonra bunları yeıil olarak kopa
rır, ondan sonra &arartırlar. 

* Roma şehri yanarken impara
tor Neron'un keman çalmıJ olüu
ğu yalandır. Çünkü o zaman daha 
keman icat edilmemişti. · 

* Rusya'da Çariçe büyük Kate
rin ilk defa ipek çorap giymiş o
lan ka•dındır. 

* Hindu çocukları fazla yara
mazlık yapıp ağlamıya, haykınnı
ya başladıkları zaman anneleri 
bunlara afyon verirler. 

* Baştaki saçları sayılmaz san
mayınız: genç bir kimsenin ba
şındaki saçlar vasati olarak 129 
bin ile 150 bin arasındadır. 

* Vasati olarıı.k bir kimse sene· 
de sulp ve mayi olarak bir tondan 
fazla gtda alır. 

vazifesine nihayet verilen hususi ka
lem müdürleri bu vazifeye gelmeden 
evelki memuriyetleri derecesine ve 
müdürlükte kazandıkları kıdeme gö
re muadili bir vazifeye tayin oluna
caklardır. 

İstanbul Valisi 

Ankara'ya gelecek 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi Lfıtfi Kırdar bayram
dan sonra Ankara'ya gidecektir. Liit
fi Kırdar'ın Ankara'da meşgul olacağı 
işlerden biri de konservatuvar binası
na tahsis edilecek Taksim krşlasiyle 
Dolmabahçe'deki lstabli amıre ve 
seyyah oteli ittihaz edilecek Çırağan 
sarayı için, Maliye Vekaletiyle temas 
etmek olacaktır. 

Yeni İzmit Valisi 
İzmit, 29 (Hususi) - B. Hamid 

Oskay'm Kütahya'ya nakliyle açılan 
vilayetimiz valiliğine tayin edilen B. 
Ziya Tekeli bugün şehrimize geldi. 
Vila'Yet, belediye ve halk pal'tisi erki· 
m tarafından karşılandr.. 
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ingiltere'de Halk 

cephesi Hükumeti 
İngiltere' de bir halk cephesi hü -

küınetinin kurulması için zaman za
lllaıa ileri atılan fikir, i.fçi partisi er -
k•nmdan Sir Strafford Scripps'in 
Yaptıjı bir tetebbüsle tekrar günün 
lneaeleai olmUflur. lngiltere'de bu
rün iktidarı elinde tutan hükümet, 
1931 senesinde kurulan milli birlik 
kabinesinin istihale.aidiT. Fakat ha
kikatte hükümet, konsörvatör parti
linin kabinesidir. Gerçi 1931 sene
ainde Makdonald'm reisliği altmda 
bir milli hükümet teıkiline teşebbüs 
edilmitti. Fakat bu teıebbüa, gerek 
liberal ve gerek itÇi partisini ikiye a-
1n·11119b. Bir kıaım liberaller ve kü
ç\tk bir i.tçiler zümresi Makdonalt 
ile beraber "milli kabine" ye girmif
ler. Diierleri muhalefette kalmıtlar -
dı. O zamandanberi aradan geçen 
Jecli Mille iç.inde milli bükümet, tedri.. 
cen konaörvatör partisi hükümeti ol
llalya doiru yiirümüıtür. önce 1931 
aenesinde hükümete giren liberaller 
Ottava konferansı üzerine çekilmit
ler, M>nra bqvekillik Makdonalt'tan 
Baldvin'e geçmiı, 1935 seçimi yapıl
llUf, kabine reisliii Baldvin'den Ç~
berleyn'e intikal etınif, ve bus;un 
konaörvatör partisinin bir zümresıne 
dayanırnaıktadll'. Bu zaman zaTfıncla 
lıükümete kartı muhalefet kuvetlet
blititr. Fakat bu, itÇi partisi muhale
fetinin kuvetlepnesi gibi bir netice 
•ennemiıtir. Öyle görülüyor ki İn
giltere halkı Çemberleyn hükümeti
nin yerine bafka bir hükümetin g~
meaine razı olacak. Fakat bu hükü
llletin itÇi partisi hükümeti olmasını 
kabul edemiyor. lıte halk cephesi biL 
kümeli fikrini doturan vaziyet bu
dur. Çemberleyn hükümetine muha -
lif olanlar, bu hükümeti, ancak bü
tün muhaliflerin bir cephe birliği 
devirebileceiini ileri sürmektedirler. 
Bu defa bu fikri Cripps ortaya abn"9 
hr. Ba zata göre, itÇİ partisinin yal
nız batma iktidarı ele almasma im
kin 70ktur. lngiltere sosyalist hükü
met ietiyor. Diğer zümrelerin yalnız 
baılarma iktidarı ellerine almalan 
da mümkün değildir. Binaenaleyh e
ı- -.laalefet biri..-• .... Çember
leya bÜlciiıneti . 1940 -nesinde bite
cek olan bu cleft'enin sonuna kadar 
:ı.!:d...ı -k...ı~ ı,~1 ..... , .... aa,i. aelecek seçi. 
mı e azanarak bet sene daha vazı. 
yeti emniyet albna almıı olacaktır. O 
zaman 80eJ'alistlik uzun müddet ba· 
tmı kaldıramıyacak. Hatta demokra. 
ai bile tehlikeye düıecektir. 

Halk cephesi hükümetinin teşkili-
' ne kartı en büyük muhalefet itçi par-

tisinden gelmektedir. Bu parti, bUT -

juva partileriyle herhangi it birliğini 
bozgunculuk telakki ebnektedir. ltçi 

Partisi, yalnız batma iktidan ele ala. 
\ilir mi? Bu partinin liderleri alabile 
cefine kanidirler. Fakat alabileceii 
tüphelidir diye, burjuva partileriyle 
beraber yÜrümesi, liderlerin naza
l'lada, partinin mevcudiyetindeki 
hikmeti inkar demek olur. lngiltere
nin aoayalist partisi, "ya hep, ya biç" 
demek i•tiyor ve bu nevi koınbinezon 
ları partinin mevcudiyeti için tehli
keli olan oportünizm telakki ediyor. 
Bu defa Scripps teklifine kartı parti 
ot-ganizasyonunun aldığı ıiddetli va-
1:iyet, sosyalistlerin bu noktada aala 
llliiMmaha etmiyeceklerine ıüphe bı
.,.._amaktadır. Bu vaziyette Çem
berı.,..a hwmmetinin mukadderatı ne 
o&.C&k? Parlamentonun devresi 
1940 senesinde nihayetlendiğinden 
Çemberleyn o zamana kadar iktidar
da devam edebilir. Fakat lngiltere 
hiaıwmetıeri, bir parlamentonun ta
bii ömrünü yatamasma yer bırak
-.zıar. Çünkü müddetin nihayeti 
leçim bakmımdan hükümet için el
•erifli olmıyan bir zamana tesadüf 
edebilir. Bu aebepledir ki müddet 
laftuna yaklattıiı sırada hüküm.et, 
P-limentoyu fe&hedeTek seçimi 
'-.zelenıek için politika psikolojisi 
h..k11mnc1an elveritli bir zaman a
tat. itte aoayali.at partisi, halk cep

~- bükümetine iftirak noktasında 
1btilüa düpek üzere bulunduiu 
l:au lll'acla Çemberleyn de böyle el
••ritli vaktin gelip gelmediiini u-
2-*'tan seyretmektedir. Filhakika 
bu ihtilaf derinleıecek olUTsa, 
Çeınberleyn derhal seçimi tazeliye
Cektir. Bunun içindir ki itçi partisi, 
organizasyonu, tiddetli hareket e
~reic aec;imin arifesinde parti tua
nüdüaü aaraacak bir cereyanın önü
ile 19Çlllek iatemtttir. 

A. Ş. ESMER 

Kinıaeıiz yavruların ııtınağı 
Çocuk Eıirgeme Kurumu
dur. Bayramda Keçiören' de 
ANd A kucaiındaki yavruları 

a unutma! 
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DÜNYA HA. BERLER! ispanya'danfransa'ya /TÜRKiYE BASINI 1 

bir insan nehri lklJOr Refik Saydam hükumeti 

Hitler bugün 
·mühim bir 

nutuk verecek 
Paris, 29 a.a. - B. Hitler'in Rayhş

tag'da söyliyeceği nutkun arifesinde 
beynelmilel vaziyete ltalya'nın Akde
nize müteallik olan mutalibatı ile Al
manya'nın bu mutalibata müzaharet 
etmek için vermiş olduğu karar ha -
kim bulunmaktadır. 

Roma hükümetinin tek resmi hare
keti fransız - İtalyan itilafının fes
hinden ibarettir. fakat Fransa hükü
metine sarih tekliflerde bulunulmuş 
değildir. ltalya'dan gelen b~tün. ~a
berler, Franko'nun muvaffakıyetının 
Roma hükümetinin ileri süreceği is
tekleri bildirmesinden önce temin e
dilmesi lazım olduğunu göstermekte
dir. 

Mesele )·akında göriişiilecek 
Buranın iyi malümat almakta olan 

mahfilleri, meselenin şimdi pek ya -
kın olan bir istikbalde bahis mevzuu 
olacağını temin etmektedir. Bilakis 
bu mahfiller, B. Hitler'in yarınki nut 
kunda İtalya'nın ne istediğini dünya
ya bildirmek hususunda B. Hitler'e 
tekaddüm edeceğine ihtimal verme -
mektedirler. 
Şimdi ltalya'nın ziyade : · ı resmi 

organlarının neşriyatından istintak 
edildiği şekildeki şimdiki vaziyeti, 
fransız mebusan meclisinin de itti -
fakla tasvip etmiş olduğu framıız gö
rüşü ile telifi kabil değildir. Bir ta
raftan ltalya'nın tamamiyle fran11ız 
hükümranlığı altında bulunan bir ta
knn arazi Uzerindeki hukukundan 
bahsedilmekte, diğer taraftan da hiç 
bir şey verilemiyeceği beyan olun -
maktadır. 

Fransa ve ltalya arasında an
lafmazlık çikarsa •• : . . 

Berlin, 29 a.a. - Rayştag m ıçtı-
mamın arefesinde nazilerin, resmi or
ganı Folkişer Beobahter, "ltalya ve 
Fransa" bathiı altında İtalyan istek
lerine müteallik bir yazı neıretmiı
tir. 

llk defa olarak bir alman gazetesi, 
Fransa ile bir anlaımazhk çıkması 
• • :-..:ı_ t ... ı. ... ;1,. fctl':ınv:ı'ntn ~ktede· 
ce1Cleri bir ittifakm sevkulceyşi im -
kanlarından bahsetmektedir. 

Şili' de zelzele 1 ,5 

milyar hasar yaptl 

Cesetlerin kokusu 
layyarelerde bile 

duyuluyor 
(Başı ı inci sayfad3) 

sedilen cesetlerin taaffünü sebebiyle 
gaz maskeleri istemiştir. 

llaima volkanı faaliyete geçmiştir 
Şiddetli yağmurlar vaziyetin vehame -

Bulgar parlamentosunda 
dıı politika görüşmeleri 

B. Köseivanof diyor ki : 
"Politikamız Türk - Bulgar münasebetlerini 

bir kat daha kuvetlendirip samimileştirmi_ştir,, 
Sof ya, 29 a.a. - Mebusan meclisi dün aktam harici siyaset Ü -

zerinde müzakereleri bitirmit ve bütçenin heyeti umumiyeıini 
kabul etmiştir. Bütçe, mütevazindir ve 7 milyar 626 milyon leva
ya baliğ olmaktadır. 

Bütçe müzakeresi dolayısiyle söz ı 
alan hatiplerin çoğu Romanya'dan ve Romen 
Yunanistandan arazi istedikleri halde 
Yugoslavya'dan yalnız oradaki bul· 
gar ekalliyetlerinin haklarının tanın

Hariciye 
Nazırı Belgrad'ı 
ziyaret edecek masını talep etmişlerdir. 

""Bulgaristan infiraddan 
k.ıırtuldu'' 

Bükreş, 29 a.a. - Hariciye nazırı 
~ B. B. Gregur Gafcnku, 1 şubatta Bel-

Hariciye encümeni reisi Godarof - grad'ı ziyaret edecek ve B. Stoyadino
fun beyanatında sulh dostluğu hak - viç ile görüşecektir. 
kındaki parça bilhassa şiddetle alkış- Rador ajansının bildirdiğine göre, 
lanmıştır. hariciye nazırı Çatenko'nun 1 şubatta 
Başvekil Köscivanof söylediği nu- belgard'a yapacağı ziyaret kati yen res

tukta "siyasi hakikatlere ve memle· mi mahiyette değildir. Romanya hari
ketin imkanlarına,, uymıyan emeller ciye nazırı Belgrat'ta iki gün kalacak
beslenmemesini tavsiye etmiş ve de -
miştir ki: 
"- Bulgaristan, Balkan paktının 

yapılması üzerine düşmüş olduğu teh 
Iikeli infirattan kurtulmuştur. Hükü
metin takip ettiği siyaset sayesinde 
bulgar ve yugoslav milletleri arasın
da ebedi dostluk muahedesinin akdi 
suretiyle bu iki millet arasındaki mü 
nasebetlerde tarihi bir değişiklik ya
pılmıştır. 

Tiirk - bulgar miinasebetleri 
Bu aynı siyaset, komşumuz Türki

ye ile olan dostluk münasebetlerini, 
1925 te aktedilen paktın zihniyeti 
dairesinde bir kat daha kuvetlendir -
miş ve samimileştirmiştir. Bu pakt, 
Bulgaristanın harpten sonra ilk ak -
tettiği muahededir ve uzun müddet 
yegane muahede olarak kalmıştır. 

Bu siyaset aayeaindedir ki, Yuna
nistanla dostluk ve ekonomi münaae· 
betleri teaisi milmkiln olmuıtur. Bu 
münasebetlerin yakında bir ticaret 
muahedesi akdiyle genişlemesi pek 
mntt+,.mı>lıHr_ 

Nihayet Romanya ile de, her iki 
tarafta mevcut iyi niyet sayesinde 
ananevi dostluk münasebetlerinin ku
rulması mümkün olacf.ktır. 

Sel.ônik anl.aşnıa1Sının Bul -
l(arilftan' a faydaları 

Komşu memleketlerle dostluğa ve 
itimada milstenit münasebetlerin te -
sisi Selanik anlaşmasına imkan ver
miştir. Bu anlaşma, yirmi sene aonra 
Bulgaristan milli orousunun tam is
tiklalini ve hudutlarının vatan men -
faatlerinin himayesini hazırlamak 
imkanına kavupnuştıur. 

Milletler Cemiyetinin bugünkü va
ziyeti ve büyük ~v1etlerin enternas
yonal meseleleri Milletler Cemiyeti 
kadrosu dışında halletmeleri Bulga -
ristanı mezkur devletlerin d05tluğu 
nu ve manevi müzaharetini araştır -
mıya mecbur etmektedir. Hükümet 

tır. 

Bcılk<ın Ant<mtımn prol(ramı 

cleği~medi 
Bükreş, 29 a.a. - Rador ajansı teb

liğ ediyor: 
"Timpul,, gazetesi Balkan antantı

na tahsis ettiği başmakalesinde diyor 
ki : 

" Cenubu şarki Avrupası meselele • 
rine gösteıilmiye başlanan derin alaka 
Balkan antantını günün meseleleri i
çinde ön safa çıkarmıştır. Bazılarının 

Balkan antantına atfetmek istedikleri 
niyetler hiliifına olarak, bu antant 
sulh, istikrar ve işbirli~i programını 

muhafazaya devam edecktir. Antan
tın istediği hudutlarını garanti altında 
bulundurmak ve siyasi, iktısadi ve 
hani sahalardaki teıriıki mesaisini in· 
lci.pf ettinnelrtir. Bıu tetriki mesai 
b&fka hiç bir devlet aleyhine mütevec 
cih değildir. 
Balkan Antantının tek uıeği 

Selanik anlaşmaları esnasında Bal
kan antantı münhasıran anlaşma zih
niyetiyle harcketı ettiğini ispat ctmi~
tir. Onun istediği Bulgaristan'ın da 
kendi grupuna iltihakıdır. 

Aktedilen bütün anlafmalar Balkan 
terakkisini ve tesanüdünü takviye et
miştir. Daimi konseyin yakında Bük
reş'te yapacağı toplantı, bir arada mu
azzam bir kuvet teşkil eder. Bu mem· 
leketlerin sulh arzusunu ve enternas
yonal nizama hizmet etmek emellerini 
bir kere daha teyit eyliyecektir. Evci· 
ce karışıklıkların ocağı olan Balkan

lar bugün sulh eseri dolayısiyle dünya 
nm takdirini celbetmiş bulunuyor. 

Hiç bir şey Balkan antantını şimdi 
ye kadar tecrübe edilmif olan yoldan 
ayıramıyacaktır . ., 

müstalcil bir siyaset takibinde devam 
edecektir. Büyük devletlerden hiç bi
riyle teahhüt altına girmiyecek ve 
Bulgaristan'ı kendi mukadderatına 
yegane hakim kılacaktır. 

t~i~tirm~~d~~Fillke~uğra-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
mış olan mıntakada resmi yardımlar 

(Başı ı inci saytacıaı 

otomobil ve araba yolalrı kapatmış o
lup her çeyrek saatte ancak iki met -
re ilerHyebilmektedirler. 

Binlerce kadın, çocuk; gayri maliil 
erkek tavsifi kabil olmıyan bir karga
şalık içinde yaya olarak ilerlemekte 
ve Tevrat'ın, bUtün bir milletin muha
ceretine ait satırlarını hatırlatan bir 
•manzara arzetmektedir. 

llmlwlıı gt?çmcleri yasak 
edilenler 

Perpinyan, 29 a.a. - HUkümet, er -
kek ve gayri malfıl bütün İspanyol 

mültecilerinin Fransa'ya girmelerini 
menetmiştir. 

Hükümet, sadece kadınlarla çocuk
ların girmelerine miisaade eylemiştir. 
Gayri mal lı1 olan erkeklerin iaşeleri, 
f spanya'nın muayyen bir noktasında 
temin edilecektir. Bu ana kadar Fran· 
ı:;a'ya girmiş olan erkekler, hususi 
merkezlerde toplu bir hale getirile -
ceklerdir. 

1500 rnlwr lmdıulu #CÇIİ 
• Perpinyan. 29 a.a. - Dün öğleden 
sonra hükümetin gayri malUl erkek
lerin geri çevrilmesine ait emri gel
meden evel 1.500 den fazla ispanyol 
askeri hududu geçmiştir. Bu askerle
rin kumandanları u beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Düşmanm tayyareleri ve harp 
malzemesi. bizimkilere çok üstün i -
di.,. 

Askerler, boş bir fabrikaya yerleş
tirilmişlerdir. Diğer taraftan birçok 
sivil mülteci hududu geçmiştir. Bu 
mülteciler, tamamiyle bitkin bir hal
de gelmişlerdir. 

Y ollcırd<ı yatanlar 
Prats de Mollo'dan imdatlarına 

gönderilecek kamyonlara intizaren 
yol üzerinde yatmaktadırlar. 

Bu sabah saat 8 de hudut açılır açıl 
maz, Katalonya halkı Fransa'ya tek
rar akın etıneğe başlamıştır. Mülteci
lerin miktarı artmıştır. Ve mideleri 
boş olarak günlerce yol yürümüş ol· 
malarına binaen bedeni vaziyetleri a
cınacak haldedir. 

Diln Frankistlerin Bosas'ta karaya 
çıkmış olduklarına dair şayi olan bir 
haber üzerine ispanyol arazisinde bir 
panik çıkmıştır. Bu ıayianın çıkma
sına Palmos'un frankislerin üç harp 
gemisi tarafından boıribardrman edil
mesi sebebiyet vermiştir. 

Fransız kastıh<darı dolu! 
Huduttaki fransız kasabaları müte

madiyen gelmekte olan mültecilerle 
dolmuştur. 

Askerlerin ve memurların ve siya
si mesullerin hududu geçmelerine 
mini olmak için Alavarz del Vayo'· 
nun karabinyerlerden müteşekkil 

müfrezeler göndermiş olduğu söylen
mektedir. 

Birçok mülteciler kır yolu ile Fran 
saya girmeğe uğraşmaktadırlar. 

ileri luırekeı devam ediyor 
Barselon, 29 a.a. - Havas ajansı 

muhabirinden: Frankistlerin kıtaları 
ciddi bir mukavemete maruz kalma -
dan sahil boyunca ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. Bu kıtalar dün 
akşam Barselona'nın, 40 kilometre -
den fazla ilerisinde bulunuyorlardı. 
Aynı kıtalar, Granollers'i de ihata et 
miştir. Barselona'nın zaptı esnasında 
frankistler, 5000 e11ir almışlardır. 
Frankistlerin Pirene mıntakasmda 

müşkilata uğramaktadır. 

Yardım iıleri 
Ü ·Ü D N Ü L E R da ilerlemektedirler. Fakat bu mm

takada çok anudane bir mukavemet
le karşılaşmaktadular. 

Hükümet, yardım işlerinin tensi · 

kine faaliyetle çalışmaktadır. Tayya · 
reler, payıtaht ile ceınup mıntakası a• 
rasında mekik dokumakta, iaç götür
mekte yaralı nakletmektedir. Gemi -
Her, Taleahuamo ile Valparaiso ara -
sında irtibatı temin etmektedir. Yüz
lerce yaralı nakleden bir çok geminin 
ve bilhassa Ajax adındaki İngiliz kru
vazörünün Valparaiso'ya gelmesi bek
lenilmektedir. 

Ordu başkumandanı general, feta
ketzede mmtakayı kontrolu altına al -
mıf ve alicenabane yardımlarda bulun 
muş olan bütün dost devletlere te~k
kür etmiştir. 

Asılsız haberler 

neşreden bir ajans 

İş zihniyetimiz değişmelidir 
lktiMuli buhran yıllarını, memlekette, ke.if İf ue kalkma yılları takip 

etti. Bullün artık, buhranın gerek köylü, gerekff tehirli halk aramda •e· 
bebiyet uerdiii aılrınh ue fiJuiyetlerden aer kalrnamıftır. HGJ.iı bir fikaye
timiz uar.sa, hiç fÜphe•İıı İ.stİh.sal fa~alJiından Jeiil, ol•a oba İ.stih•al CU• 

lıiındandır. 

Hakilıaten nadir bir kaç iatianayı bir yana bırakıraalt, bugün gerek zi
raat, 11erek lıüçük ve gerelrıe büyük Nl1CIYİ .sahalarında iatilıNlin, hum· 
malı gayretler• raimen, talebi karfdamıya yetmiyecelr uaziyette olduğu 
11örülmelttedir. 

Memleketin ilıtiaadi bünye.indeki bcı çolı hayırlı inkiıaftan ancak ae
uinç 11e memnuniyet duyabiliriz, lıattiı bu uğurda i.stihlak ettiii.rniz bir 
talrun maddel•ri daha yiikHlı liyatlarla almalı mecburiyetinde kal.alı 
bile. 

Jı hacminin yıırdumuzda fimdiye ltadar 11örülmemiı bir ni.sbctte ge
niılem•Iİ tüccar, •Maf ue iıçilerı. aerbeat meslekler erbabrna olan ilati
)IGCı çok arltırmııtır. Hele alıı veriflerinde ueya aipariılerinde ırra belıli
yerelr büyüle uakıtlar lıaybetmelı ~runda olan Ankarcı'mız laallrı için bu 

Moskova, 29 a.a. _ "Fumier., fran 11Gziyet, i.,/aa ilıti)'aç göıtermiyecelı lıtular afilrarclır. 
sız ajansı Moskova muhabirinden un Bu yeni ilrftiıadi lıallrınma ue inlıifaf deurinin halk tabakalarının rf 
vanı altıında Sovyetler Birliği ve onun zihniyetinde barüı bir cleiifiltlilr oücucla llefirme.; ternenni)'e cleier. Ka
siyaseti hakkında muttariden baştan ;umcını,küçük de olN emin bir maaJla aigortalamalı, artılr genç vatandaı 
başa yalan haberler nCfretmektedir. için bir ideal olmaktan çıkmalıdır. llıtiaaa iıçiliiinden, ticaret ve ıan.ayi 

Tas ajansı, bu fransız ajanaının .sahalarında tahli tetebbü.slerclen pek biiyülı Jeyler belrlem•lr meukiinde 
Moskova'da hiç bir muhabiri veya miı olan memellret daha uzun ~an bunlardan mahrum kalmamalıdır. 
messili bulunmadığını beyaın eder. Sa· Bu derece imkanlarla dolu bir memle' dte hala iı•izlikten balıaeden, 
lahiyetli Sovyet mahfillerinin kanaa· memuriyet bulamamaktan fikôyet edenler varaa, lıendilerine bir dairenin 
tine göre, Sovyetler aleyhindeki bu 
haberler, ya Pariste, yahut ta başka lrapt1U1ı açocalr bir tavaiyeden ayade hCl,)'Cllını lıaacrnmalt için b"flra •-
Avrupa hükıümet merkezlerinde uy- ı laalar aramalt toniyeaini uerelim. 
durulmatadır. YClfCI" NABi 

ll<Ü{ÜK · DIŞ HABERLERi 
X Prag - Bohcmya'da kain Şval· 

1 kov.ice nahiyesi, Almanya tarafından 
Çek-Slovakya'ya iade edilmi~tir. 

X Rio de janeiro - Brezilya hari -
ciye nazın Aranha Amerika hariciye 
nazırı Hul ile görüşmek üzere vapur
la Nevyork'a hareket etmiştir. 

Londra - Yuvarlak masa konfe· 
rantıına iı;tira kedccek olan Mısır, Su
udi Arabit;tan ve Yemen murahhasla -
rı, saat 17,30 da buraya gelmişler ve 
B. Makdonalt tarafından karşılanmış
lardır. 

X Londra - Liverpul İrlanda ma· 
halesinde polis birçok araştırmalar 
yapmıt ve memnu silah taşıma.kla 

maznun beş irlandalıyı tevkif etmiştir. 
Milano, - Floransa rasatıhanesi 

saat dokuz raddelerinde bir zelzele kay 
detmiştir. Zelzelenin merkezi 900 ki -
lometre ötededir. 

X Bombay - Hint mils1Umanları 
cemiyeti Çemberleyn'e bir mektup 
göndererek mezkur cemiyetin de Lon
dra'da toplanacak olan Filistin konfe
ransına iştirakini talep etmiştir. 

X Lizbon, - Askeri mahkeme beş 
komünisti yirmi seneye kadar varan 
ağır hapse mahkum etmiştir. 

X Berlin - Beynelmilel at yarışla
rına iştirak edecek yabancı subaylar 
ordu başkumandanı general fon Baru
hitç tarafından kabul edilmişlerdir. 

V AKİT'te 8. Asım Us, programmı 
okuyarak BüyÜk Millet Mecli.ainden 
itimat reyi alan Dr. Refik Saydam 
kabinesini bugünkü b&flDtrakle.sine 
mevzu yaparak diyor ki: 

" Yeni kurulan Refik Saydam ka -
binesinin programını okuyanlar, öy
le sanıyoruz ki, kell'di kendilerine 
§Öyle bir sual soracaklardır: 

"Bu kabine ile evelki hükümet a -
rasında programca bir fark var mı• 
dır? Refik Saydam hükümeti, Celal 
Bayar kabinesinden batka bazı itler, 
yapacak mıdır?,, 

Galiba muhtereın baıvekil bu tür 
lü bir sual karııaında herkeai tereci· 
düde düşmekten kurtarmak için 
programına birkaç cümle ilave et
mıt: 

.. Programda yapacağnnız bütün 
i§leri birer birer tafsile lüzum gör
müyorum. Millet hayatının icap etti
ği binbir mevzu vardır. Biz Cümhu • 
riyet Halk Partisinin programma ..., 
dık ve onu tahakkuk ettinniye çah
şan insanlarız,, demittir. 

Şu halde, Refik Saydam hüküm• 
tinin programında bir fevkaladelik 
aramıya mahal yoktur. Celal Bayar 
hükümeti nasıl Cümhuriyet Halk 
Partisinin programını tahakkuk et
tinnek iç.in çalıpnııaa Refik Saydam 
hükümeti de aynı esasları tatbik et
mek azmiyle yürüyecektiT. 

Şayet bu iki hükümet arasında bir 
fark olacaksa bunu o programı anla
yışta, tatbik şeklinde aramak li.znn
dır. Bununla beraber bir nokta daha 
vardır: 

Programlan biribirinin aynı olan 
iki hükümet it batına geçince her
kes biribirinden farklı icraatla kar
§ılatıyormuı zannedebilir. Bunun ae 
bebi de gerek milli hayatta, gerek 
beynelmilel saha·da her gün eksik ol 
mıyan hadiselerin icabı ile program
dan şu veya bu maddenin evele alm
ması, diğerlerinin geriye, yahut ikin
ci dereceye bırakılmaaıdır. 

Zaruri olarak hükümet faliyetleri 
nin, ehemiyeti birinci derecedeki it
ler üzerine teksifi laznn gelmekte
dir. Nitekim Refik Saydam kabineei 
it başına geçer geçmez Büyük Millet 
Meclisinin intihabmı yenilemek itiy
le kartılapnıftır. Normal olaralıı: 
dört, bet ay sonra gelecek olan biri
§e bugünden ba§\amak 1aruret\ ha· 
sı lolmuştUT. 

Ancak ıunu da ili.ve edelim iri 
Refik Saydam'ın ıimdiye kadar umu 
mi hayatta göze çarpan bariz vaafı. . 
eline aldığı işler üzerinde tefeniia.ta 
kadar girmek noktasmclan titiz bu
lunmasıdır. 

Cümhurreisimiz ismet lnönü'nün. 
tahaına karıı hususi bir teveccühü 
olduğu gibi, kendisinin Milli Şef'e 
kartı huaaui bir bailılığı varda. Bu
nun içindir ıki lamel lnönü'nün bqve
killikten istifa ettiii zaman Refik 
Saydam da, o zaman İşgal ettiği S... 
hiye Vekaletinden çekilmiıti. ismet 
lnönü Cümhurreisi olduktan aonra
dır ki tekrar dahiliye vekili olarak 
hükümete avdet ebnİ§ti. Sonra muh
terem batvekil Büyük Millet Medi • 
sine kaTfı programmı izah ederken 
riyaseti altında kurulan kabinenin 
hususi karakterini ifade eder gibi bir 
ıive ile: 

"Biz, ideali ve biribirine itimadı 
tamam bir kabine olarak huzunmu
za çıkmış bulunuyoruz,, diyor. Ba i
tibarla bu söz de yeni kabinenin si -
masnrda dikkate değer bir ifarete 
benziyor.,, 

İstanbul telefon santrah 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Şişli'de 

yapılmakta olan yeni telefon aantra -
lının açılması yakınlaf1J1 .. tır. En son 
yapılmaku olan kablo teai&atmın bu -
günlerde bitirileceii anlqılmaktadır. 

Dolmabahçe stadyomu 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Dolma

bahçe'de tesisi düşUnülen stadyom i -
çin lazım gelen tetkiklere bqlanmış -
tır. Plan ve proje üzerinde yapılmak -
ta olan bu tetkikler yakında bitecek· 
tir. 

Komintem aleyhinde 

askeri bir ittifak mı ? 
Paris, 29 a.a. - Nevyork Herald 

Tribün'ün Avrupa nüshası, Tokyo'dan 
almış olduğu bir telgrafı ne,retmek -
tedir. Bu telgrafta komintem aleyhin 
deki misa~ tarsin etmek ve bu itilafı 
İtalya - Almanya ve Japonya arasın -
da askerı bir ittifaka kalbeylemek 
maks.":.diy.le bir müddetten beri müza· 
kere!er yapıhnakta olduğu bildiri! • 
mektedir. 
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Filistin kavgası londra 
koni eransında halledilir mi 1 
HADİSELERİN lNKi SAFINI BEKLERKEN 
ARAP. ŞEFLERİ BİRİ BlRlNl ÖLDÜRÜYOR 

F ilistin meselesinin halli 
için araplarla yahudile

ri bir araya toplamas; lazım 
gelen konferans bir kaç güne 
kadar Londra'da açılacaktır. 
Fakat yahudilerle arapların 
ıörüşleri o derece biribirine 
zıddır ki bu iki milletin 
murahhasları ayrı ayrı iç -
tima edecek ve İngilizlere ta -
leplerini müstakilen bildire -
ceklerdir. 

Kahire kongresindenberi ya
pılan muhtelif ·temaslar netice
•inde arapların kabul etmiş ol
dukları program o kadar cezri
dir ki Londra konferansına iş
tirake davet edilen diğer arap 
devletleri, önceden bir akame
te mahkum olmasın diye, bun
da bazı tahfifler yapmıya ça • 
lışmışlardrr. 

Buna rağmen programın bu
günkü şekli müzakerelerin bir 
neticeye varacagına fazla bir 
ümit bırakmıyor. 

Filistin müstakil bir müslü -
man devleti olacaktır. Bu 
memleketin tacını sabık Mısır 
hidivi Abbas Hilmi paşaya ver
mek mevzubahistir. Yahudiler 
bu devlet içinde ancak hükü • 
mette iki murahhasla temsil e
dilecek bir azlık haklarına sa
hip olacaklardır. Bunların Fi
listin'e hicretleri on sene müd
detle menedilecektir. 

İngiliz Hükümeti yeni dev
letle bir ittifak aktedecck 
ve on sene müddetle kıtalarmı 
muhafaza edecektir. Filistin 
kendini kendi vasıtalariyle mü
dafaa edecek hale gelinceye 
kadar bu mühlet temdit edile
bilecektir. 

Bu Filistin devletinin İngil
tere'ye karşı vaziyeti demek 
ki aşağı yukarı Mısır'ınkine 

FRANSIZ 

MALİYESİ 
"iktidarı ele aldığımız 

zaman hazinede bulduğu -
muz birkalji zavallı milyon 
yerine, ha lemiz bugün 
milyarlara sahiptir ... " 

Bu sözle B. Daladiye
in radikal s yalist partisi 
icra komit< huzurundaki 
beyanatınd alınmı~nr. 
Fakat, sır c düşmüşken 
soralım, B )aladier ikt~
darı eline a ığı zaman kı
min yerine geçmişti? Sos
yalist kara t ·rli bir L~on 
Blum kabiı e inin yerıne 

geçmişti. 

Bir hükü tin iş başına 
geldiğinde u derece acık
ır birvaziye le karşılaşma
sı ilk defa ırak mı vaki 
oluyor? Ha. ır, çünkü 1937 
de tıpkı tıp ına ayni ha
zin şikayeti inledik. Bir 
Chautemps kabinesinde 
maliye nazıı Dlan B. Ge -
orges Bonn ' ıin 1937 de 
neler söyled ni dinleyin: 

- 29 temr u '- 937 de, Ma 
tiye nezaret gelişimin 

ertesinde, ha ı ıede 20 mil
yon frank dı, halbuki 
devletin tec, üdlerini ye 
rine getirme e büdçenin 
bütün icapla ı ödemek i
çin 1 tem.mu d ı 1. 700 mil
yon frank te e etmek la
zım geliyoro 

benzer olacaktır. Fakat İngil -
tere, Akdeniz kapılarında çok 
müteyakkiz bir şekilde nöbet 
beklemesi icap eden bir devir
de Süveyş kanalı yakınlarında 
sahip olduğu son derece ehe • 
mıyetli üslerin zayıflamasına 
nı/.saade edemez. 

D iğ"r tarfatan, yahudile -
rin araplara tabi olma -

sı, Balfour antantiyle taah -
but altına girmiş olan İngilte
re'ye karşı yahudi aleminin a
yaklanmasını intac edebilir. 
tik arap projesi yahudi muha -
ceretinin derhal ve mutlak su
rette durdurulmasını ve İn -
giltere'den Filistin'e yarı~ 
milyon yahudinin muhaccretı 
Balfour beyanatının muhtevi 
olduğu teahhüdü yerine getir -
miye kafi olduğu "1akkında bir 
senet istemiye kadar varmıyor 
muydu? 

Hadiseelrin inkişafına inti -
zaren arap şeHeri öldüruş -
mektedirler, müyhim bir parti 
Kudüs müftusumin tethışçi sis
temine karşı koymakta ve 1.1 -
giltere ile anlaşmıya temayül 
etmektedir. Ancak son daki~a
dadır ki Fahri Nakkaşi'nin ı -
daresindeki mutedil partinin 
murahhasları, Kudüs müftüsıi 
taraftarlarının muvafakatiyle 
Londra konferansına kabul e -
dilmişlerdir. 

İngiliz imparatorluğu mer -
kezinde arap alemi mümessil -
!erinin hazır bulunması vakıa
sı da tek başına hususi bir ma
na almaktadır. 

Hususiyle bu hadise kıral 
Faruk'un yakın bir istikbalde 
halifeliği talep etmesi ihtima
liyle karşılaştırıldığı takdirde 
bu manidarlık daha ziyade te -
barüz eder. 

La Republique 

Fakat B. Chautemps ve 
B. Bonnet kimi istihlaf et
mişlerdi? Sosyalist karak
terli bir Blum - Auriol ka
binesini mi. Deme ki, bir 
seneden kısa zaman içinde 
iki defa tecrübesi yapıl -
mıştır: Sosyalistler hükü
met makamından geçtiler 
mi, elde bir şey kalmıyor. 

Le Matin 

Hanr bulunmak 
lspanyol topraklarında. 

!talya'nın silahlı bir su -
rette yerleşmesi, filen gar
bi Akdeniz muvazenesini 
tehdit etmekte olduğun • 
dan, Fransa ve İngiltere 
bütün münakale hatlarr ü
zerinde hazrrlrklı bulun -
mak mecburiyetindedir -
ler. 

lmdi, Alman hükümeti, 
ltalyan'nm taleplerinde 
kendisiyle mütesanid ol
duğunu bildirmiştir. 

Demek oluyor ki harp 
tehlikesi karpatlarla Uk -
rayna tarafında olduğu ka. 
dar Akdenizde de mevcut 
olmakta devam ediyor. 

Bu, İngiltere ve Fransa
nın ihtiyatkarlık ve karış
mazlık politikalarını tadil 
etmeleri için bir sel:>ep mi
dir? 

Fransa ile !ngiıtere ted
birlerinıi arttırsınlar, bu, 
istiklallerinin daha şuurlu 
bir garantisini teşkil et · 
mez mi? 

La Tribune des Nations 
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Franko muvaffak olmıyacak 
\ 

kahve telvesi böyle diyor ! 
Fransa'da sosyalistler Franko'nun askeri muvaf

fakiyetlerinden e11dişede midirler? Olamazlar ve ol
mamalrdrrlar. Çünkü onlar kahinler !asi/esine men
supturlar. Ve kehanetleri Franko'nun 1;alip gelmiye
ceğini müttefikan ilan etmiştir. 

On üç ay oluyor, 20 ikinciteşrin 1937 de, kahin 
Bracke bakınız Populaire'de ne yazıyordu? 

''Franko yenemiyecektir. Bu hususta mutlak emni
yet veren şahadetler yağıyor. Daha şimdiden Bitler ve 
Musolini'nin müdahaleleri akim kalmıştır. Bu müda
hale ancak başlanvçta ani bir sürprizle muvaffak o -
labilirdi.,, 

İşte 20 ikinciteşrin 1937 de, baş kahin Blum'un mu
avini ve Schiff, Morizet, Zyromski kahinciklerinin ya
nrba.şında kahin Bracke böyle söyliiyordu. Böyle olun
ca korkacak ne vardı? Franko {!alip ~elmiyecektir. 
Kahinler bası tarafından bakılan kah•;e telvesi buııu 
teyit ediyor. Hitler akamete uiframıştrr. Marksistlerin 
iskambii falı bu Jıu<;usta kati teminat veriyor. Rahat 
uyuyun, arkacfoslar. Kahinlerinizc itimat edin. işte 2_G 
yıldır size istikbali söylüyor ve 20 yıldır burn~ dJ
bindcki mertei!.i eörmüvor. - Le Matın -
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İngillere Fransayı 

takip elmiyecek mi ! 
Fransanın emniyeti, en 

geniş ölçüde lngiltereni~ 
emniyeti ile mütekabıl 
şartlara bağlıdır. Fakat 
muhakkak olan şey, ln -
giltere'nin bizi takip et • 
miyeceğidir. İngiltere mut 
lak surette İspanya için 
bitaraf kalıyor. Burgos'da 
İngiltere'nin mümessili 
var. Fakat Katalonyada 
italyanlarm bulunması, in
giltere'yi italya ile müna
zadan menetmez. İn -
giltere imparatorluğunun 

münakale hatlarımn tehdit 
edildiğini hissetmiyor. 
Çemberleyn cümhuriyetçi 
lspanya'ya silah, cepane 
ve asker göndermek niye
tinde deeildir. emberlevn 
\n vaz\yct\, b'l.to • :h -

riplerin vaziyeti ile taban 
tabana zrddrr. 

(La Liberte, Jak Dorio) 

Dokf or Schachf ve 

Alman ekonomisi 
Almanya'nxn git gide 

daha ziyade "otarşi" siste
mine gömülmesi, her za -
mankinden daha kapalı bir 
ekonomiye çekilmesi, dok
tor Schacht'm liberalizme 
dönüş teşebbüslerini sıra -
sız veya kifayetsiz diye ret 
etmesi iki manaya gelebi
lir: 

Ya, ani bir gerginlik ya
ni harp ihtimaline karşı 
Almanya'nm kendi içine 
çekilmekten başka çara 
görmediğine, 

Yahud da ekonomi dava
sı, ham maddeler davası ve 
istihsalin tevzi davası u
mumi bir hal şekline bağlı 

olduğuna ve buna intiza
ren yerinde sım sıkı tutun
mak tazım geldiğine dela
eder. 

Fakat bu umumi hal şek
Jine götürebilecek müzake
relerin teşebbüsünü kim 
üzerine alabilir? 

Fransa'da açık düşünce
liler: 

- Biz 1 diye haykırmış
lardır. 

Tabii! fakat biz eski dün 
yanın bugünkü kavagala -
nnda "taraf"lardan biri -
yiz. Bu meselelerdavacı -
larla müdafileri karşr kar
şıya koyuyoruz. Biz dava
cı değiliz.Fakat müdafiiz. 

Birleşik devletler 1916 
da olduğu gibi, ayni ha -
kem vaziyetinde bulun -
maktadır, 

Oeuvre 

fransa'nm ihfiyacı 

Bugün yanlız bir tek iç 
siyaset davası vardır: 

Memleket bütün enerjile -
rini ve bütün imkanlarını 

seferber etmiye muktedir 
inanıJmaz bir canlılıkla hü 
küm sürmiye muktedir, 
Fransanm yeniden münha
sıran kendi sel§metine düş 
kün bir millet haline gel-
diğini dünyaya ispata muk 
tedir bir hükümet bulmak 
karar ve hareket hususun
da , dört senedenberi her 
seferinde kazanan totali -
ter devletler kadar süratli 
davranacak bir buhran re
jimi bulmak lazımdır. Çün 
ki totaliter devletler bizim 
zafımız ve ataletimiz üze
rinde speksüiasyon yap -
maktadırlar. Bütün diğer 
meseleler ehemmiyetsıizdir. 

L'Epoque 

İtalya ve 

Almanya 

nikbin ! 
Roma' da, dün akşam, yal

nız Akdeniz meselesi hu -
susunda değil ,fakat orta 
Avrupa hususunda büyük 
bir nikbinlik hakimdi. Ro -
manya kalesinin yakında 
düşeceği temin ediliyordu. 
Faşist hükümeti Bükreş'te 
elde edilen neticelerden 
memnuniyet izhar ediyor -
du. (İtalya'ya romen pet -
rolünün gönderilmesi). Bir 
yüksek faş.ist memuru, ge -
çen gün !talya'nm bu an -
Jaşmayı elde etmek için i
cap eden kısa zamanla fran. 
srz ekonomi heyetiyle Bük
reş hükümeti arasındaki 
aylardanberi devam eden 
müzakerelerin ağırlığını 
mukayese ediyordu Bu 
memur diyordu ki: "Bun -
dan böyle bütün Avrupa 
mihverin emrindedir . ., Ro -
ma'da siyasi muvaffakiye -
tin gecikmiyeceği ve Al -
manya'nın son zamanlarda 
Bükreş'te müessir teşeb -
büslerde bulunmuş oldu -
ğu da ilave ediliyor . 

Gene deniliyor ki Hit -
ler'in hazırlamakta olduğu 
yeni plana göre orta Avru
pa Almanya'nm kontrolu 
altına girdiği gün, mihve -
rin riyaseti altında Tuna 
memleketleri arasında ara -
zi tadilatı yapılacak ve az-. 
hk meseleleri karşılıklı ta
vizlerle halledilecektir. Bu 
işten zararlı çxkan memle -
ketler ede ekonomik taviz
lerde bulunulacaktır. 

Fakat Roma, Be1grad'm 
İtalya'dan ziyade Alman -
ya'ya teveccüh etmesine kı. 
zıyor, Kont Ciano Yugos • 
lavya'dan bu yakın aylarda 

ıa1ay,ı\lyViır,ı~WvJ>\'\bi 
maddeler elde etmek isti -
yordu. Yugoslavya'da mah
sullerini satmaktan başka 
bir şey istemiJOr, fakat ya
bancı dövizile ödenmesini 
istiyor. İtalya'da bunu ya -
pamıyor. 

Oeuvre 

Valikan ve Almanya 

Nazi partisinin resmi or
ganı, Voelkischer Beobah
ter, vatikana karşı hücum
larına devam ederek vatik
anın "dünyanın en tehli -
keli muhaceretlerinden bi
rine melcelik ettiğini" ve 
katolik kilisesi resmi orga 
nınrn son derece şüpheli 
şahsiyetler tarafından ida
re edildiğini söylmekte -
dir. 

"Almaya bakımından di
ye yazıyor" merkezci par
tinin eski şeflerinin vati-

kanda bulunması katolik 
mahfillerin alman düşma
nı tahriklerinin nereden 
geldiğini izaha kafidir. Bu 
neviden ahmaklıklar ancak 
kıymetsiz muhacirlerin bü 
yük milJetlerin salahiyetli 
mümessilleri telakki edil
dikleri vati.kamn boğucu 
havasında filizlenebilir. 

Taıbil bütün bunlar, tah
rikçi kardinal Menende1 -
rikçi kardinal Muenendel
hein vasıtasiyle B. Ruzvel
tin politikas~yle de alaka • 
lıdır. 

Le Temps 

İtalyada 

Fransaya karıı 

neşriyat 

M ilano'dan bildiriliyor: 

İtalyan ve fransız gaze -
teleri arasındaki polemik 
hafifliyecek yerde, gittik -
çe şiddetli bir şekil almak -
tadır. Mesela, "Korriyere 
della Sera" gazetesi, yazdı
ğı bir makalede, cümhuri -
yetçi İspanyollara akıl ver
mek için iki fransız kur -
may subayının !spanya'ya 
hareket etmiş olduğu habe
ri ile alay etmektedir. Ga -
zete, bu hal:>er büyük bir 
heyecan uyandırmış ol -
makla beraber, fransızla -
rm, kf7.1J !spanya'ya hiç bir 
yardımları dokunmadığı i· 
çin, bu haıbere kulak asma
mak daha doğıu olur, di -
yor. 

Aynı gazete, Paoli Mo -
r.elli adındaki muhabirini 
Korsika'ya götürmüş ve o -
na etütler yaptırmıştır. 

Mone11i yazdığı bir yazı
da, "Korsika'nın, ne tarih, 
.a..ı,_. tıa.a.1 n~ Q.:"""""' • v .1. .ı."" ,,,.."' 

rr.elJeri bakımından Fransa 
ile hiç bir alakası yoktur. 
Korsika'da fransız olan bi
ricik şey, tedavüldeki pa -
radır." Demektedir. 

"Popolo d'İtaliya" gaze -
tesi, cihan harbmda Fran -
sa'da gömülmüş olan ital -
yan asker1erinin kemikle -
rini 1talya'ya getirtmek i · 
çin bir iane acmıştır. Gaze
te bu münasebetle şunfarı 
yazmaktadır: 

"Blingy, Chemin des Da
mes ve Argonne'deki nan -
kör topraklar, bu yerlerde 
kan dökmüş ve o günlerde 
müşterek sanılan bir mede
niyeti müdafaa etmiş olan 
kardeşlerimize mezarlık e
demezler. Bundan dolayr, 
i tal yan milleti ölülerini 
kendi yurdunda görm~k is -
ti yor." 

Noye Zührer Saytung 

30 - 1 - 1939 
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19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

PAZARTESİ: 30.1.1939 
12.30 Program. 
12.30 Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans, meteoroloji haberleri. 
13.10 - 14 Müzik (karışık prog-

ram Pl.) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik - Dans Pl. 
19.00 Konuşma (doktorun sa -

ati). 

19.15 Türk müziği (Şehnaz fas
lı). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fi -
yat). 

20.15 Türk müziği ( Klasik 
program) 1 - Tanburi Cemil 
• İsfahan peşrevi. 2 - Zahar
ya - İsfahan beste: Leyli 
zülfüm dili mecnun. 3 - Kad
ri efendi - Neva ağır semai: 
Sevdi bu gönül seni. 4 - İs -
mail dede - Neva yürük se-
mai: ey gonca dihen. 5 - Bas
ri Üfler - Ney takisimi. 6 -

İsmail dede - Acem aşiran a 
ğır semai: ey lehleri mül. 7 
İsmail dede - Acem aşir 
yürük semai: Ne havayı ba 
gı. Emin aga - Acem aşir 
saz semaisi. 9 - Reşat Erer 
Keman taksimi. 10 - Üç esi< 
serhat türküsü. A - Yaban 
dan geldim yabandan. B 
Yine yol vermedi accrn dağ 
ları. C - Yine de kaynadı coş 
tu dağların taşı. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi· 

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.30 Müzik (sonat) Cello~ 

Mesut Cemil - Piyano: Ce 
mal Reşit. L. Van Beetho 
ven - Cello sonatı (sol mi 
nör, opus 5, N. 2) Adagio 
sostenito ed espressivo Al -
legro molto piu tosto presto 
Rondo (allegro). 

2'1.55 Müzik (opera aryalan 
Pl.) 

22.15 Müzik (küçük orkestra 
~ef: Necip Aııkın): 1 - Li 
eke • Emine (Mısır serena 
dş). 2 - Tschaikowsky • Me 
lodi (opus 42; N. 3). 3 - Ei 
neg - Bir zamanlar bir çiğa 
vardı!. .. (Çigan entermezzo' 
su). 4 - Schebek - İtalyan s 
renadı. 5 - Leopold • Hun 
garya (Macar fantezisi). 6 
Lehar - Lüksenburg kont 
operetinden potpuri. 

23.15 Müzik (Senfoıck plak 
lar). 

23.45 - 2+ Son ajans haberleri 
yarınki program. 

karışmazhk Fransa 
politikasına sadık ! 

Bu sadakatin 6 sebebi ! 
Fransız hükümeti, fransız 

umumi efkarının bü -
yük bir ekseriyeti tarafından 
da tavsip edildiği şek-ilde, da -
hili siyaset manevraları üze - . 
rinde sulhun idamesini gözet -
mektedir. Tesir altında kalmı -
yacak, ve karışmazlık politi -
kasına şu sebeblerden dolayı 
sadık kalacaktır: 

1 - Karışmazlık politikası 
tecrübesini göstermiştir. Bu 
politika sayesind~ir ki İspan
yol ihtilafı mahalli kalmış ve 
Avrupa ihtilafına tahavvül et
memi:ıtir. 

2 - İster iyi, ister kötü ol -
sun, karışmazlık politikasından 
dolayıdır ki, general Franko 
bugün İspanya'nın dörtte üc;ü
nii kontrolü altında bulundu -

-fm''lra.M '\XW~e:~i 
biz hükümetçiler lehinde mü • 
dahale edecek olsaydık, bükü- · 
metçiler mağlup olacaktı. On
ların mağlubiyeti demek, fran
sızlarm mağlubiyeti demekti. 

3 - Çemberleyn'in avam ka
marasında tekrar ettiği gibi, 
İngiltere bitaraf kalıyor. Eğer 
biz karışmazlık politikasına 
uymasaydık, netice itibariyle 
İngiltere'den ayrılmış olacak • 
trk. O zaman İtalyan - alman 
bloku karşısında mücerret bir 
halde kalacaktık. 

4 - Musolini, Çemberleyn'e 
Akdcniz'de statükosunu devam 
ettireceğini vadetti. Franko' -
nun muzafferiyetinden sonra, 
İspanya'daki bütün birlikleri -
ni geri çekeceğini, ve gerek 
İspanya'da gerek adalarda ve 
gerekse İspanyol mandası al -
tındaki topraklarda araziden 
istifade etmek istemiyeceğini 
Çemberlayn'e temin etti. Çem
berlayn, bu vadin tutulmasına 
bakacaktır. 

5 - Bizim için karışmazlık 
politikası elzemdir. Çünkü, biz 
iki hududu da müdafaa etmek 
mecburiyetinde kalacağız: Ren 
hududu ile Alp daıjları hududu. 
Sonra üçüncü bir hudut daha 
meydana çıkacak : Pirene'ler. 

Eylül gerginliği zamanında ge-
neral Franko, Fransa'ya ve İn
giltere'ye bitaraf kalacağını 
göstermiştir. 

6 - Karışmaz bir hale gel
meliyiz, çünkü bugünkü bey • 
nelmilel vaziyet dahilinde 
memleketimizi müdafaa etmek 
için bütün kuvetlerimiri toplu 
bulundurmak mecburiyetinde 
yiz. Kendimiz dururken başka.ı 
!arına kuvetlerimizden en kil "' 
c;ük bir parça dahi aynamayız. 

]an Tuvnen - Entransijen 

Norve( parlamentosu 

renine suıkııt 
Oslo'dan Daily Express 

gazetesine verilen bir habe
re göre, Norveç parlamen • 
tosu reisi Bay Carl Yoac
him Hambro'nun yazihane
si penceresinden bir el si • 
lah atılmıştır. 

Parlamento Oslo'nun ana 
caddesi üzerinde ve Bay 
Hambro'nun odası da cad
deye nazırdır. Atılan kur• 
şun camı deldiği zaman 
parlamento reisi masasında 
çalışmakta idi. 

Polis suikast failini ara -
maktadır. Geçenlerde, Nor
veç parlamentosuna h.alis 
Norveç ırkından birinin 
reislik etmesi hakkında be
yannameler dağıtmış olan 
birinden şüphe edilmekte -
dir. Bay Hambro aslen ya· 
hudidir. 

Le Temps'dan 

--------------------!!!!!!!'!!~~~----------~~~~-~~~~~~~~~~ 

BALl ·K 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Çevıren: Nasuhı Baydaz 

-74-

- J oyle mi sanırsın sen? Senin akli melekelerin 
oldukç ~arsılmış, yavrum. 

- Denilebilir ki amerikah kadınlar rus muha -
cirlerinin adeta arkalarından koşuyorlar. 

- F renslerin arkasın•dan, yavrum. PeJçinski'ler 
vaktiyle Polonya'da prens imişler ama unvan kim 
bmr hangi fırtınada kaybolup gitmiş. Onu kallan
mam makul olamaz. Fakat, farzedelim ki amerika
lı kadınlar buna rağmen peşimden koşsunlar ve 
hatta beni yakalamıya da muvaffak olsunlar. Buna 
ne kadar zaman tahaınmül edebileceğimi umarsın? 
Pek zengin ve pek kibar karımdan kaçıp gene kü -
çük meyhanelere düşerim. 

- Niçin? İnsan sarayda da içebilir. 
- Yanılıyorsun. içemez. Sarayda olamaz. Bir 

adam kapı dışarı e-dildiği zaman pençereden gir
nıiye te!ebbüs etm.emelidir. Mutat hayatta böyle-

dir, demek istiyorum. Doğru yol hu değildir ve bu
na imkan yoktur. 

- Halbuki hayatlarını tekrar tanzim eden nice 
insanlar var ... 

- Yeni bir işe başlamaktan mı bahsetmek isti
yorsun? Elbette, müflis bankerler her gÜn böyle 
yapıyorlar. Fakat yeni bir hayata girmek... Sen, 
sevgilim, umduğumdan budala imişsin. Kaç yaşında 
olduğumu biliyor musun? Kırk beş. 1917 de, fela
ket devrinıde yirmi sekiz yaşında idim. 

- Peki, peki, Fedor. Seni ıslah etnıek niyetinde 
değildim. Hatta seni İçmekten de mene hiç kalkış · 
madnn, değil mi? 

- Doğru. Sen iyi bir arkadaşsın. Bunun içindir 
ki sana yardım etmek isterdim. Kıraliçem, cevabı

nızı humma içinde bekliyorum. Şu küçük eli bana e
bediyen lutfedecek misiniz? 

- Hayır Fedor. Macaristan'a dönüyorum. Ba
bam bensiz öyle yalnız kalırdı ki. 

- Gitmenin tek sebebi bu mudur? 
- Kalmak için böyle bir sebep bile yok. 
Anna doğru söylüyor, ve Fedor da münakaşa-

dan vazgeçiyor. Düşünceli: 
- Hiç olmazsa memleketine dönüyorsun. 
- Sana mektup yazamalı mıyım, Fedor? 
- Hayır, yavrum, yazma. Ben de sana yazacak 

değilim, fakat seni sandığından fazla dütünece
ğim .. 

Anna birden bire: 

- Vasya ... diyor. Onu hatırlıyor musun, Fedor? 
Rus ona bir müddet, ciddi ciddi bakıyor. Ağır 

ağır : 
- O benim hayatımda tek dostumdu. 

Anna: 

- O benim ömrümde sevmiş olduğum tek er· 
kektir, diyor ve böylece hakikati anlatmış olduğu
nu &anıyor. 

Anna'nm hareketi arifesinde iki arkadaş tekrar 
bir harda buluşuyorlar. Sonra, Fedor'un evine gidi
yorlar. 

Anna ona veda ederken rica ediyor: 
- Muvazeneni muhafazaya çalış. Çahşhğın -

dan fazla içme. 

Fedor derhal mukabelede bulunuyor: 
- Son arzularını benden esirge. 
Sonra odanın eşiğinde, uzun ve sessiz bir sarılış

la duruyorlar. Anna koşarak merdivenler<:len iniyor. 
Bu sefer de bütün küçük grup onlara tirene ka

dar hep beraber refakat ediyor. On dört sene evel 
gelmiş oldukları Şark istasyonundan hareket edi
yorlar. Bardişinof yanlarında küçücük adımlarla i
lerliyor, Katrina iki bastonu arasında seke seke yü
rüyor. Tiren akşamın onunda kalkıyor; bu saatte 
herkes serbesttir. Piya Monika babası ile birlikte 
gelmiştir. Gunter onun ;;anında •duruyor. Herkes bi
raz geri çekiliyor. Bayan Bara.baş'la iki çocuğu ile
ride, kompartiman penceresinin önündedirler. AJ
bertin bugün öğleden sonra onlara veda ziyaretine 
gelmiştir. 

Sonra, tiren kalkıyor ... Piya Monika sesini çıkar
maksızın Anna'ya bakıyor. Anna bu bakışı farkedip 
hissolunmaz bir gülfun.seyi~le • mukabelede bulunu
yor. Anna, hayatlarının birihirine muvazi bir yollar 
takip ettiği peyzaj içinden çıkmaktadır. 

Tirende pek çok macar vardır. Fakat Sarahat'· 
lar hunların hiç birini tanımamaktadırlar. Bu yolcu
lardan çoğu, tanınmamış gazetelerin muhabiri olan 

genç müstakbel artistler ve Dome veya Rotonde'un 

mü-davimleridirler. Barabaş ailesi buralara hiç git
mem.iştir. Gunter bir defa Anna'yı Dome'a götür
müştür. Bu da pek hoşuna gitmemiştir. La Hüşet so
kağındaki on mütevazi odada Anna bütün bu kar -
ma karışık kalabalığı bir arada zaten görmüştür. Ve 
Anna'nın Dorne'da dikkatini celbetmiş olan tek t•
hıs dişleri acaip surette ileri doğru fırlamış bir An .. 
namlı idi. 

Sabahleyin Bal'a varılıyor; tiren halkı uyanıyor .. 
Anna ile baıhasr diğer yolcularla nezaket icabı gö
rüşüyorlar. İşte lsviçııe dağları. Fakat yağmur ya
ğıyor ve kalın bir sis tabakası etrafı gözden gizle
mektedir. Bir gün, çömelip kell'dilerine bakan bir 
kızcağıza büyiikfüğün dili ile konuşmuş olan tepe

ler şimdi karlar altındadır. Öğleden sonra Buş'a ge
liniyor, ve, süt bardaklarına iki elleriyle sarılmış Ü~ 
çocuğa küçük bir perinin tesadüf etmiş olduğu istas.. 
yona Anna ile bahası inmiyorlar bile. 

Bunların memleketlerinden ayrılmış oldukları 
zamana nisbetle tirenler şimdi çok hızlı gi~iyor. O 
zaman onlar tam iki gün yolculuk etmişlerdi; hu se
ferki yolculukları ancak bir buçuk gün sürüyor. Ma
car hudwduna vardıkla'l'r zaman gecedir. Baba ve 
kız ağlıyacak kadar heyecanlanıyorlar. Fakat polis 
menıurları gelip sert bir lisanla onlardan pasaport 
soruyor, sonra da gümrük memurları bavullarını aç
tırıyorlar. İhtimal ki memleketlerine avdet ettikleri 
anda vatanın mukaddes toprağını Öpmek arzusunu 
hisseden sürgünler vardır: bu müsaade onlara ve
rilmemiştir; gümrük muayenesinden evel kimse ti
renden çıkamaz. Eğer Liif burada bulunsaydı mu
hakkak ki hudutlarm devletler siyasi ve iktisadi ha

yatında oynadıkları rolü izah ederdi; ve gülümsi-

(Sonu var) 
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1 HAYAT ve SIHAT j 
\..._ ....................... --···----·····-··-·· .. ·············•············· 
Vereme götüren İş olur mu? 
. Nevyork §Chrindc, yirmi dört 1 yorulmazlarıa bu hastalığa en az 
ıle 44 yaş arasında verem hastalı- tutulurlar. Vakıa büyük muharebe -
ğından gidenler, yüz bine niıbetle den sonra, gıdası azalmış olan, Al
hakimlerden 20,3, hekimlerden manya gibi bazı memleketlerde 
23, 7, fabrika ve yapı iıçilerinden köylü kızlar araıın·da verem haıta
başka işçilerden 87,5 olduğu halde lığının göze çarpacak kadar arbnış 
yalnız fabrika ve yapı işçilerinden olduğuna dikkat edilmi§tir. Fakat 
238,6 bulunmuş... bu da gene alman hekimlerinin fik-

Bunun ü~erine fabrika ve yapı rine göre, tozdan değil, köylü kızla
işçilcrini korumak i&tiyenleri büyiık rın daha fazla çalı§arak fazla yo-
bir telat almı§... rulmalarmdan ileri gelmektedir. 

- Hakimlerin verem hastalığına Fazla yorgunluğun verem haıta-
az tutulmaları ney.ae ne ,demııLer, lığına yol hazırladığı tüpbesiz ol
onlar zaten çok kazanırlar, az çalı- duğu gibi, kapalı yerde havasız ka
tırlar. Fakat hekimler çok kazan- larak çalıtmıya aebep olan İ§lerin 
&alar da her gün burunları verem de hastalığın meydana çıkmasına 
hastalarının aralarında geur. Bu kolaylık verdiği ötedenberi bilinir. 
hastalığa en çok tutulmak onların Fakat bu hal, ancak terziler gibi, 
hakkıdır. Öyle olduğu halde fabri- dükanlarda yahut apartıınanlarda 
ka ve yapı i§çileri hekimlerden on çalı§an iıçiler için hatıra gelebilir. 
dala fazla tutuluyorlar. Demek ki Nevyork'taki fabrikaların işçileri 
bunda bir iı var. havaıız bıraktıkları hiç tahmin e-

Kimiai fıkaralıktan demek iıte- dilmemekle beraber öyle olsa bile 
miı. Fakat Amerika'da iıçilerin ve- kabahat iıtc değil, it yerinde de
ıem hasta.lığına tutulacak kadar mektir. 
aç kaldıklarını iddia eden §imdiye Bir itin verem hastalığına sebep 
kadar hiç çıkmamııtır. Açlık tara- olabileceği kabul edilirse, bunun 
fından tutturamıyanlar iıçilerin her iıten ziyade hekimlik olması la
gördükleri ite ıkabahat bulmuılar. zım gelirdi. Halbuki Nevyork şehri
Her fabrikarun, her yapının nz çok nin istatistiklerinde, vasati sayıdan 
toz çrkarma.aı tabiidir. Onun için pek uzak olarak, yüz binde ancak 
nefeale akcij'erlere giren tozların 23,7 bulunmuş. Zaten Avrupa mem
verem haatahğına yatak hazırladı- leketle~inde tutulan istatistiklerde 
ğı iddia edilmiı. lıçilerin yuttukları de hekımler arasında verem _hasta -

t 1 ·•me nasıl istidat verdi_ lığına tutulanların sayır.ı daıma az 
oz arın ver~ .. ..1 k d · • · ı k 

v• • • h · · t b""ı na•arı'yeler d& goru me te ır. Hatta hır ara ı 
gını ıza ıçın, a ı , ... F , • 
k 1 M aeı· kükürt tozu ve- ransa da aakcrı hasta bakıcıların 

uru mU§. e a h 1 v d k k · "k "k ı og· almasına ko- verem aıta ıgın an pe ço gıttı -
renı mı rop arının ç 1 • 'dd' d'ld'. · k' ı ı ı k · d ·ı · erı ı ıa e ı ıııı va ıt, genera 
ayHı lhvekr~r kük~n.~ mıf. k doktor Kelt, Paris tıp akademiıin-

a u 1 ürt tozunu en ço d f d b' b' d" 
k

"k" d'" . . . .1 - e, e ra ı ırer ıl'er muayene e ı-
yutan u urt en uatrıaı ıtçı erı ve- lerek alınan piyade kıtaların-da ve-
rem hutalıiına pek az tutulurlar. l"l · · b t" b' d 8 72 ld v . . . ki d I rem ı erın nıa e ı ın e , 0 ugu 
Bunun gıbı kıreç oca arın a ç~ ı- halde aıkeri hasta bakıcıları araaın-
§an İ§çileroe de bu hastalı~ göze da binde 5,61 olduğunu haber vcre
çarpacak derecede azdır. Çımento rek herkesi hayrette bırakmıştı. 
tozlarına gelince onların verem has- H' b" 1 kt · · k d' · 

v • • • v l d ıç ır mes e e ışın en ısı ve-
tahgına ılaç bıle oldugu yakın ar a h t 1 • d h k l l ki 
analgılmı§tlr. O halde, Nevyork ıeh- remi . as a ıgbının 1 a a oHayl ıt a 
. . . ge meıune se ep o amaz. e e oz 
rınde kıreç ve çımento tozları yutan h'k. . b"" b""t'" ç d' 1 ·ı . . . d ı ayesı us u un ~ <1ane ır. şçı e-
yapı ıtçılerıne ne oluyor a verem . tt ki k t 1 k . 
h l 

- k __ , l ? rın yu u arı uru oz ar - a sıne 
uta ıgına ço tut""uyor ar 'k 1 v 1 - verem mı rop arının çoga masına 

Tozlara kabahat bulanların ha - hiç de elveriıli olmıyacak bir zemin 
l~ını hoı etmek, hem de iyi bir tec - hazırlar. 
rube_ ~•ı>mıt olmak için, bir. maden- Verem haatalıfına kolaylık veren 
~e .aıha lo%Jarını yok etmenın çare - iyi beslenememek, havasız kalmak 
~~ı de bulnıuılar. Fakat tozlar kay- ve çok alkol içmektir. Nevyork teh-

'- --·~·· "~.:uiı:a,. 3'Jt. ı ..a ı • ı :.t • ı ı ı \ · l • 

tubet peyda etmiı ki ifçiler verem ~~~ .. i~tatistiklerlnde ~-n·-:,~:: ~:i. 
hastalığından önce türlü türlü mik- meleri - aç ve havaaız kalmamakla 
roplu haatalıklua tutulmuılardır. beraber - alkol içmek cihetinden 

Tozlar verem haatalığına ayrıca de ileri eitmediklerini gösterir. 0-
bir istidat vermiı olaalardı, her gün radaki iıçilerin aç ve havaıız kala
toz ve toprak içinde çalııan köylüle- caklarına ihtimal veremezseniz, ve
rin verem haatahğına herkesten zi- rem haatalıfına neden dolayı fazla 
yade tutulmaları laznn aelirdi. Hal- tutulduklarını siz tahmin ediniz. 
buki köylüler aç kalmazlar, fazla G.A. 

Estetik 

Sanat ve teselli 
"Etck\crindc güneş rengi bir yığın 

yaprak ... ", yılların yolunda ilerliyen 
Adem oğluna, sanattan daha yakın 

hangi arkadaş, tesellisinden daha aı -
cak hangi şefkat kucağı vardır? Sana
tın geniş gölgesinde yaşıyan kimse i -
çin huzur ve sükiın mevuttur. Hayatı, 
Heraclite gibi zifiri karanlık, Democ
rite gibi gülpcnbe görmüyorum. Bu -
nunla beraber hayatımızın büyük ve 
küçük sıkıntılarla, asil ve miskin ü -
züntülerle örülmliş olduğunu kabul 
etmek lazım. 

Bazan hayat o kadar renksiz ve sı
kıcı görünür ki, insan başını alıp ne
reye olursa olsun gitmek, mesafeyi 
yenmek, ufuk değiştirmek ister. Step
hane Mallarmc "Deniz meltemi"inde, 
bu arzuyu, bu firar ihtiyacını ne gü -
zel terennüm eder: 

Heyhat! Her ııey sıkıcı, ve bütün kitapla
rı hatmettim: 

Kaçmak! Oraya kac;mıık! Hissediyorum 
ki kuşlar sarhos 

Meçhul kopıikler ve gokler ortasında 
bulunmaktan! 

Gidec~gi~ ı' G~m·i, ~alİan~ın· di
0

rekle~in: 
Yabancı bir diyara dognı üı.ül ! 
Bir iç ıııkıntııı, zalım umitlerin yesiyle 

dolu, 
Hala inanıyor son vedaına mendillerin 1 . . . . . . . . . . . . . . . 
Fakat h·ay~t;n ~ıkıc~hğı~ı. • s~y~h; -

tin yenilikleriyle gidermek her zaman 
mlimkün olamaz. Mümkün olan, sanat
kar için yaratmak, amatör için de ya
ratılanı yaşamak suretiyle realiteden 
kurtulmaktır. Schopenhauer'in dediği 
g!bi: "Hangi saray, hangi Escurial, i
çınde Ccrvantcs'in Don Kişot'u yazdı
gı zindan lıücı esiyle ihtişamda. bir ke
re olsun, boy ölçüşooildi ?" Nietzsche 
saadeti ilk defa, Silvaplana gölünün 
sahilinde Surlej kayalığının üstünde, 
Zerdüşt'Un lcitmotifini bulduğu za -
man .. • goz yaşı içinde yaşadı. Yaratma 
anı, en bahtsız, en ümitsiz ruhları bile 
aydınlatacak cömert ışıklarla doludur. 
Yaratırken duyulan hazzı, genişlik 

Suud Kemal YET KIN 

hissini, kurtulu§ heyecanım sanatkar
lara bırakalım. Fakat onların, ruhumu
zu realitenin çok zaman bunaltan kü
resinden öz heyecan mıntakalarına 

yükselten eserlerini okurken, dinler -
ken veya seyrederken, ruhlarındaki 
parıltıdan bir kaç damla şebnemin ru
humuza düşeceğine de emin olalım. 

Sanat havası içinde yaşıyan kimse i
çin, gene Francfort filosofunun dedi
ği gibi: '"Gün batısı bir sarayın pence
resinden veya bir meclisin demir çu
bukları arasından seyredilsin, ne ehe
miyeti var!". O hava, her yeisi sürük
leyip götürecek kadar bol ve temizdir. 
Sanat eserlerinin hatıraları içimize 
bir hulya yağmuru halinde döküldük
çe tabiatin çehresi güzelleşir, ve sıkın
tıdan çalman dakikalar, asude, yaşa -
mağa başlar. Steph.ane Mallarme gibi 
bütün kitapları okumuş olmıyanlar, 

yeni bir kitap okuyabilirler; ve sevi -
len bir kitabı okumak ne büyük zevk
tir. Birinin yeisi seslerde dinlenir; 
Bir diğerinin ruhu renklerle büyüle -
nir. Ve hayat tekrar yeni ve çeşitli gö
rünmeğe başlar. 

Alman psikoloğu Kari groos, sana -
tın bir teselli kaynağı olduğunu: "Be
dii hal, bir bayram gününde ruh hali
dir" diyerek ne güzel ifade eder. Doğ
ru! Fakat sanat, saadete bir davet ol -
makin kalmıyor; bizi hasbi idrake a
lıştırarak, içimizde büyük sanatkarla
rın yüksek his ve düşüncelerini yaşa
tarak, benliğimizi daraltıcı hasis emel
lerden kurtarıyor. Engellerden kurtu
lan ruhumuzun, dört yandan gelen te
miz havalarla yıkanmasına imkan ve -
riyor. 

Bedbin misin? Sıkıntın mı var? Mü
zelere, konserlere git l Sanatı tabiate 
kat ,oku J İnsanlara olan sevgini ke -
miren hisler mi içinde yer tutmuş? 
müzelere, lronserlere git; san.ati tabia
te kat, gene oku 1 

Sanat, en yüksek hayat mektebidir. 

ULUS 

Devlet müesseseleri memurları 
ayhklar1nın tevhit ve teadülü 

hakkında kanun layihası 
Madde 1 - Aşağıda yazı~~ ~üess:-ı Mcmul'iveti sırmnn'da yabancı 

seler memurları bu kanun hukumlerı- " 
ne tabidir: · bir dil öğrerıenler 

A) Sermayesinin tamamı DeTlet ta- Madde 6 _ Bu müesseselere bida-
rafından verilmek suretiyle kurulan yeten alınırken yabancı bir dil bil -
lktısadi teşekklillerin teşkilatiyle i - medikleri halde memuriyete geçtik -
dare ve mürakabeleri hakkındaki 3460 ten sonra öğrendikleri veya bir dil 
sayılı kanun hükümlerine tabi teşek- bildiklerinden dolayı bir üst dereceye 
küller, alınanlardan bilahare bir dil daha öğ-

B) Hususi kanunlarla kurulan ban- rendikleri beşinci maddenin H fıkra-
kalar ve teşekküller, sında yazılı şartlar dairesinde sabit 

C) Devletçe veya mülhak veya hu- olanlara yapılacak nizamname ile tes
susi bütçeli idarelerce veya yukarıki pit olunacak nispetlerde ve bir defa
bentlerde yazılı tefek kül ve bankalar ya mahsus olmak üzere nakdi müka -
tarafından sermayesinin yarısından fat verilebilir. 
fazlasına iştirak suretiyle kurulan te- ·Madde 7 _ Mafevk bir dereceye 
şekküller ve bunların aynı nispette terfi için aranılacak ehliyet ve liya -
iştirakleriyle vücut bulan kurumlar. katten başka en az dört sene bir de

recede bulunmuş ve bu kadar müd -
det o derece maaşını filen almış ol -
mak şarttır. Yüksek mektep mezun
ları için bu müddet üç senedir. Şu ka 
dar ki bir terfi müddeti içinde üç de
fa takdirname alan memurların o de
receye mahsus olmak üzere kıdemine• 
bir seneye kadar zam yapılabilir. Her 
hangi bir derecedeki memurun kendi 
aylığiyle daha yüksek bir vazifede is
tihdamı caizdir. 

Dereceler 
Madde 2 - Birinci madde hükmü

ne giren bilumum müesse&f.ler me
murları için 14 derece tayin edilmiş
tir. Bu derecelere ait aylık asıllariy
le tutarı aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir: 

Derece 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Aylık aslı 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
ıs 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

Ancak birinci madde hükmüne gi -
ren müesseseler kendi bünyelerinin 
hususiyetlerine veya kadro icapları -
na göre 14 üncü dereceden aşağı de
receler ihdas edebilirler. 

Şu kadar ki 14 üncü dereceden a
şağı ihdas edilen bu derecelere me -
mur alınması veya yine bu dereceler 
arasında terfi ettirilmeleri işbu ka -
nun hükümlerine tabi değildir. 

Madde 3 - Umum müdür ve U -
mum müdUr muavinleriyle idare mec
lisleri reiı ve balarına ve mürakip
lere ve 3460 sayılı kanunla kurulan 
umumi milrakabc heyetinin reis ve 
balarına verilecek ayhkiar bu kanu
nun tahdidatına tabi olmaksızın ve 
yukarda tespit edilen azami aylik de
recesini geçmemek prtiyle İcra Ve
killeri Heyetince tayin olunur. 

Bu miieıuıeselere ilk defa 
alınaaık olanlar 

Madde 4 - Bu müesseselere ilk de
fa alınacak memurlar imtihana tabi -
dir. Elinde mesleki tahsil gördüğünü 
gösteren diplomasi bulunanlar bu hü
kümden müstesnadır. 

Madde 5 - Bu müesseselere ilk de
fa girecekler menşelerine ve tahsil 
derecelerine göre a~ğıda yazılı dere
celere kabul edilebilirler. 

A) Orta mektep mezunu bulunma
dığı takdirde alınacağı vazifenin eh
li olduğunu bilimtihan ispat edenler 
14 üncü dereceye, 

B) Orta mektep mezunu olanlar 
13 üncü dereceye, 

C) Lise veya muadili mekteplerden 
veya orta tahsil ile aynı zamanda 
meslek tahsili veren en az beş yıllık 
veya orta mektep tahsilini ikmalden 
sonra en az iki yıllık meslek mektep
lerinden mezun olanlar 12 inci dere
ceye, 

D) Lise derecesinde bir tahsil üze
rine en az bir yıllık mesleki tahsil 
yapmıg veya kurs görmüı ve yahut 
be§ yıllık meslek mektebi tahsili Ü -
zerine en az iki yıllık daha yüksek 
bir meslek tahliilini bitirmiş veya or
ta tahsilini bitirdikten sonra en az 
dört yıllık meslek mekteplerinden 
mezun olanlar mesleklerine ait memu 
riyetlerde 11 inci dereceye, 

E) Altı yıllık az tahsilli yüksek 
mektep mezunları 10 uncu dereceye, 

(1 - Bunlardan askerlik hizmeti
ni ifa etmeden memuriyete intisap 
edecekler altı ay müddetle 11 inci de
receye alınırlar. 

Madde 8 - Bu müesseseler için ih
tisas mevkileri olduğu 3460 sayılı ka
nun mucibince teşkil edilen umumi 
mürakabe heyetinin mütaleası alındık 
tan sonra önceden İcra Vekilleri He
yetince tasdik edilecek olan yerlere 
bu müesseseler memurlarından veya 
hariçten, bu kanunun koyduğu takyi -
data tabi olmaksızın, ikinci madde i
le tespit edilen dereceler dahilinde 
aylıklı memur tayini caizdir. Şu ka
dar ki bu suretle mütehassıs olarak 
istihdam keyfiyeti o ihtisas mevkii 
haricinde müktetıep bir hak te ·kil et
mez. 

Bu müesseselerin kadroları dışın -
da muvakkat hizmetlerin ifası için 
mukaveleli mütehassıslar istihdamına 
lüzum hasıl olduğu takdirde bunla -
rın ücretleri lcra Vekilleri Heyetin
ce tespit olunur. 

Hıı kamm laiikiimlerinden 
istiıma edilenler 

Madde 9 - Tabipler. avukatlar, ai
dat veya ücretli tah•ildarlar, aauş 
memurları, anbar memurları, daktilo
lar, stenolar, mekanoğraflar, evrak 
müvezzii, bekçi, kolcu, kaloriferci, 
şoför, odacı ve hademeler gibi müs
tahdemlerle her müessesenin hususi 
bünyesine göre istihdamına lüzum gö 
rcceği muvakkat veya müteferrfk müs 
tahdemler ve alelumum iıçi uata ve 
ustabatılar bu kanun hükümlerine ta
bi değildir. 

Madde 10 - Devlet hizmetlerinde 
maaş veya ücretle çalışan memurlar
dan bu mUesseselere geçecek olanlar 
maaşlı vazifeden nakledildikleri tak
dirde bir derece yukarıya ücretli va
zifeden nakledildikleri takdirde aynı 
dereceye geçebilirler. 

Bu müesseselerden devlet hizme -
tine geçenler maaşlı vazifeye geçtik
leri takdirde aynı dereceye geçebilir
ler. 

Madde 11 - Gerek bu müesseseler 
ve gerekse bunların iştirakiyle vü -
c~da gelen kurumların birinden diğe
rıne memur nakli ait olduğu vekilin 
muvafakatine bağlıdır. 

İstifa edenler altı ay müddetle men 
sup olduğu müessese haricindeki mil 
esseselerde herhangi bir vazifeye ta
yin edilemezler. 

Maaıt<ın baıka akıcakları wm~ 
lar ve bazı hıum8i haller 

Madde 12 - Bu müessese memur-
larına almakta oldukları aylıklardan 
başka, 

A) Yalnız Ankara'ya mahsus ol -
mak üzere Devlet memurları için ka
bul edilen esas ve nispetler dahilin -
de bunlara da mesken tazminatı ve -
rilebilir. 

B) Devletin maath memurları için 
kabul edilen esas ve nispetleri geçme
mek §artiyle usulen mezuniyet alan
lara ~eya kıs~ askerlik hizmetini yap 
mak ıçın vazıfeden ayrılanlara aylık
ları verilebileceği gibi hasta olanla -
ra da tedavi masrafları verilebilir. 

C) Fevkalade hizmeti görülen me
murlara temettü kaydiyle mukayyet 
?1?1almzın ve bir yıl içinde nihayet 

maddesinde yazılı derece aylıkları e
sas tutularak hesap edilir. 

H) Bu müesseselerin umum müdür
leriyle umumi mürakabe heyeti rei -
sine ve idare meclisleri reislerine ay
lıklarından başka ayda yüz lirayı geç 
memek şartiyle lcra Vekilleri Heye
tince tespit edilecek miktarda müna
sip bir tazminat verileceği gibi bu 
müesseselerin adet ve mevkileri men
sup olduğu vekil tarafından tespit e
dilecek olan şube, sandık ve ajanlık· 
ların aylıkları (160) lirayı geçmiyen 
memurlarına aylıklarından başka ay
da (20) lirayı geçmemek ve miktarı 
gene mensup olduğu vekil tarafından 
tespit edilmek üzere münasip bir taz
minat da verilebilir. 

İ) Fabrika ve imalathanelerde fevka 
iade ve geçici ahval dolayısiyle mutat 
mesai saatleri haricinde memurlarını 
çalı tırınak mecburiyetinde kalan mü 
esseseler idare meclisleri karariyle 
fazla mesai ücreti namiyle munzam 
bir ücret de verebilirler. 

Madde 13 - 3460 sayılı kanunun 
45 inci maddesi hükümleri bu kanuna 
tabi bulunan bütün müesseseler me -
murları hakkında da tatbik olunur. 
Şu kadar ki bunlardan uhdelerinde 
muallimlik bulunanlardan maaş ve üc 
retleri hakkında devlet memurlarına 
tatbik edilen hükümler tatbik olunur. 

Madde 14 - Bu kanuna tabi mües
seselerin kendi kanunlarında mevcut 
ve bu kanuna muhalif hükümleri kal
dırılmıştır. 

.Uru·aklmt maddeler 
Muvakkat madde A) - Halen müs 

tahdem olanların üc~tleri tahsil de
recelerine ve bu kanuna tabi müesse
seler ile umumi, mülhak ve hususi 
bütçeli devlet dairelerinde ve bunlar
dan başka bankalar ve fabrikalar gibi 
mali ve sınai miiesseselerde Ucret ve
ya maaşla geçmiş müddetlerin mec -
muuna ve bu kanunun beşinci madde
sine \l'C yüksek mektep mezunları i
çin iki, diğerleri için üç senede bir 
terfi esasına göre tespit edilir. 
Şu kadar ki bunlar meyanında bu 

kanunun neşri tarihinde müstahdem 
olanlardan hizmet müddetleri üç se
neye kadar olanların bir, üç seneden 
fazla olanların iki yukarı dereceye 
geçirilmeleri caizdir. Ancak bu dere
celer terfi ve tahvillerde müktesep 
hak te§kil etmez. 

Bu fıkra mucibince aylıkları tespit 
edileceklerin alacakları aylık halen 
almakta bulundukları miktarı geçe
mez. 

B) İhtisas mevkiinde bulunan ve 
ehliyetleri vekaletlerince tasdik olu
nan memurların bir defaya mahsus 
olmak üzere bu kanunun neşri tari. 
hinde almakta oldukları aylık derece
sinde bırakılmaları caizdir. Şu kadar 
ki bu ıuretle alacakları ayhk ihtisas 
mevkileri haricindeki memuriyet de
recelerine nakil ve terfi için mükte
sep hak tetkil etmez. 

C) (A) fıkrası mucibince derecele
ri tespit edileceklerin dahil olacakla
rı dereceler tutariyle almakta olduk
ları aylıkları arasındaki fark, yirmi 
bette biri her ay memurun aylığın -
dan indirilmek suretiyle izale edilir. 

Madde 15 - Bu kanunun tatbik su
retini gösterir bir nizamname yapılır 

Madde 16 - Bu kanun 1 Haziran 
1939 tarihinden muteberdir. 

Madde 17 - Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

ULUS - Subaylar ve askeri memur
ların maasatına dair olan 

1453 sayılr kanuna ek ka -
nun ıavihasının metnini de 

· yarınki savrmrzda ncsredc
cci!iz. 

Aleni teşekkür 
Babamız Hariciye memurluğundan 

mütekait ve Anadolu Ajansı meclisi 
idare azasından Bay Nahit Berker'in 
28-1-939 gi.inü icra edilen cenaze me
rasiminde hazır bulunanlara annem 
ve kardeşlerim namına açık teşekkür
lerimin gazetenizle bildirilmesini ri
ca ederim. 

Oğlu: Orhan Berker 
2 - Tahsil müddetinin üç yıldan 

eksik veya fazla olması halinde eksi
ği ilk terfi müddetine eklenir ve faz
lası ilk terfi müddetinde indirilir.) 

F) Altı yıllık Yüksek Mektep me
zunları 9 uncu dereceye, 

ıkı aylık tutarına kadar ikramiye ve-
rilebilir, .:! 1111111 Yenişehir llllllh .. 

-----
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Radyomuz ve onun muhabirleri 
Cihan harbi esnasında ve Kafkaa 

cephe&inde Of taarruzunu bir ricat 
takip etmiıti. Betinci kolordu ıkarar
gahıyle Kelkit'te buluttuk ve diier 
seyyar istuyonlarla muhabere te&si 
için telsiz telgraf cihazımızı bir tepe
ciğin Üzerine kurduk. llık bir yaz ae
cesi idi. Tepenin altındaki düzlükte 
yer yer yakılmı§ olan atqler etrafın
da asker, çocuk, kadın ve hizm.et dııı 
kalını§ ihtiyarlardan mürekkep bü
yük bir kalabalık kaynqıyor, ince ve 
kalın, bin türlü ses bize kadar yübo
liyordu. Muharip kıtalardan hayli u
zakta idik; fakat bu hava içinde uyU
mak değil, göz kırpmak imkanı yok
tu. Sabah yakın, yıldızlar fer&izdi. 
Çadırımdan çıkıp muhabere çadırına 
gittim. Ba§ında kaskı ve omuzla
rında kaputu ile muhabere çavuşu 

güzel disiplinin ve zalim yorgunlu
ğun timsali idi. Hemen yerinden fır
ladı. "Sen gi-t, dinlen, nöbetini ben ~ 
layrm," dedim. Ve kaıkı baııma 
geçirdim. 

Odalarınızda radyo ahizelerinizin 
batında herhangi bir poıtayı ararken 
mütekatı ıslıklar ititilir ve bu cız.atılı 
düdüklel'dcn kurtulmakta haklı bir 
istical göıterirsiniz. Fakat dağ batın
da etrafı dinleyip haber almıya çalı
ıan telsizci için bu fısıltılar dünyanın 
en güzel musikisin·den manalıdır. 
Gözle göremediğiniz dostlarınızın ve 
düpnanlarınızıh esir'e tevdi ettikleri 
seıleri kulaklarınızdadır. 

- Bunlar neler söylerler? 
- Bütün söyledikleri aıra au-a ra-

kamlar arkasına gizlerunit zafer ve -
ya mağlubiyet haberleri ve bunlar& 
dair emirlerdir. 

O gece, saba.ha kadar bu şifreleri 
dinledim. Önümdeki kağıdı rakam
larla ve kelimelerle doldurdum. Fa
kat, söylediklerinden ziyade bütün o 
esrarlı alemin perde perde, tempo 
tempo, ince ve kalın, hazan kahkaha
yı, hazan iniltiyi andıran müstehzi ve 
vakur, takrak ve mustarip mırıltıları 
idi. Ve uzun yıllar geçti, faka.t yıldız
lı bir gecede ne zaman gözlerimi gök 
yüzüne çevirsem hep Kelkit'te bir 
gece mırıltılarını dinlediiim uza~ 
geni,, hududu meçhul esrar dolu a
lemi hatırlarnn; bir de dün gece ... 

Dün ece, Ankara radyosunun 
programında haf talık posta kutusu 
da vardı. Posta kutusu, radyonun 
muhabirlerinden aldığı mektuplara 
ıilahcn verdiği cevaplan teficil e
der. Bu servisi idare eden zat: 

- Allo, Yama! 
diye baılıyor, Varna'daki bir 

türkün dilekleri hakkında tabnİn e
dici izahlarda bulunuyor ve aonra. 
Finlandiya'da bir baıka türkün i,.,. 
teklerine temaa ediyordu. 

- Allo, Finlandiya 1 
- Allo, Bağdat! 
- Allo, Kahire! 

- Allo, Muğla! 
- Allo, Erzurum 1 
Şimalde ,aırkta, cenupta " 

garpta, dünyanın hangi noktaaında 
bir türk veya bir türk camiası var
.. hepsinin kulağı Ankara radyo
sunun sesindedir. Halk musikisini . . 
konferansları, nJans haberlerini dik-
katle dinliyorlar, tek büyiik türk 
devletinin makarrından dağlar ve 
denizler atıp kendilerine kadar ge
len bu seıte özledikleri koku1arı du
y~yor,. nağmeleri ititiyor, ıev.inçleri 
h_ııscdı~or ve gecelerini yalnız ge
ç~_rmcmı~ olmak saadeti içinde tatlı 
ruyalar görerek sabahı ediyorlar. 

Doıtların esir'e tevdi ettikleri bu 
sesi ben de tıpkı onlar gibi, dünya
nın en güzel musikisinden manah 
bularak, dakikalnrca dinledim. 

Radyo, çağımızın ne kudretli ica
dıdır. - N .Baydar 

--
lngiliz 

kabinesinde 
değişiklik 

(Başı 1 inci sayfada) G) Lise tahsilini yurtta ikmal e
denlerden yüksek tahsilini gerek 
memleketimizde ve gerekse yabancı 
bir memlekette bitirdikten sonra mes 
leğin muayyen bir şubesinde ayrıca 
ihtisas yaparak ihtisaslarını hususi 
k_anunlarında yazılı şekilde tasdik et
tırenler 8 inci dereceye, 

. D) Maden arama ve işletme yerle- : 
rı~de calışanlara, burada çalıştıkları : 
muddette münhasır olmak üzere, ida- : 
r-c meclisleri karariyle aylık tutarla- -
rının ~~ 20 sine kadar bir tazminat = 
verilebilir. --

ULUS : nazırı Lord Çatfild'e yardım edecek ve 
:E avam kamarasında onun yerine beya -
: natta bulunacaktır. 

H) Yukarıki fıkralara göre 14, 13, 
12, 11, 10 ve 9 uncu dereceye girecek
ler arasında mesleklere göre İcra Ve
killeri Heyetince tespit edilecek ya
bancı dillerden birine ve 8 inci dere
ceye alınabilecekler arasında bu dil
lerden ikisine hakkiyle vakıf olduk· 
lan icra Vekilleri Heyeti karariyle 
teşkil edilecek bir komisyon buzu -
runda imtihanla sabit olanlar bir de
rece yukarısına alınabilirler, 

~E) Herhangi bir memuriyetin ve. = Sinemasında 
kaletle idaresi halinde devlet memur- : 
ları için kabul edilen esas ve müddet- : A•ka Tapan Kadın 
leri geçmemek üzere vek!let ücreti : Y 

: Şimdi Hindistan'da bulunmakta o
: lan yeni müdafaa nazırı c'...rhal İngil
: tere·ye dönecektir. 

verilebilir. § Zarah Leander tarafından : 
ı:> Paraya el koyan vezne memur- : Bugün bu gece son olarak : 

]arına her sene bir aylık tutarına ka- : Seanslar: Saat 14,30 - 16,30 - -
d:-r kasa tazminatı verilebilir. 

G) Bu müesseseler memurlarına ve - l8,30 ve 2l de : 
idare meclisi reis ve azalariyle müra- = Zengin Bayram programını ya- = 
kiplere ve umumi mürakabe heyeti : rın sabah okuyacaksınız. _ 
reis ve azalarına verilecek harcirah : Her gece Ulus meydanı ve Ce- = 
devlet memurlarının harcirah hüküm : beci'ye otobUs temin edilmiştir. : 
terine tevfikan ve bu kanunun ikinci ~llllllllll Telefon: 3923 llllllllll~ 

tord Çe.tfild llindistcın'dan 

geliyur 
Londra, 29 a.a. - Yeni Delhi'den 

bildirildiğine göre, milli müdafaa na

zırı I..ord Çetfild salı günü tayyare i
le Hindistan'dan hareket edecek ve 
cumartesi günü Londra'ya vararak 
vazifesine başlıyacaktır 
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Bugünlerde ziyaretçi topluyan Uludağ'dan bir görünüş 

Trakya'da bir çok yerlerde su 
ve elektrik teıisab yapılıyor 

Teki ağ' da ki 1'30 bin liralık su tesisatı bitiyor, 
Malkara elektriği törenle a~ıldı 

Trakya' da umumi müfetlİ§Iİk binası 

Edirne, lususi) - Trakya şehir ve kasabalarının su ve elek
trik ihtiya rı birbiri ardınca karşılanmaktadır. 130.000 liralık 
Tekirdağ s esisatı devam etmektedir. Şehrin mezbahası ihale o
lunmuş ve ir hartası bitmiştir. Büyük stadyom deniz kenarında 
bir plan alt nda yapılmaktadır. 

Yet ıllk bir 
ihtiyar <inayeti 

Katil z.anlısı Ali 

lzmir (Husu ı - 72 yaşında bir 

ihtiyarın karıs ı Naciye ile dostluk -

ta bulunan Süleyman adında birisini 

öldürdüğünü bild rmiştim. İhtiyar ka 

til zanlının me hud suçlar kanununa 

göre muhakemesine başlanmıştır. 

Zanlı, karısının bu adamın çama -
gırlarını yıkadığını, kendisinin üç ay 

Diğer taraftan Kırklareli'nin su ve 
elektrik tesisatının tamamlanması için 
belediyeler bankasından 50.000 lira 
gelmişdir. Yakında münakasaya çıka
rilacaktır. Orada da stadyom inşası· ,, 
na devam ediliyor .. 
Öğrendiğime göre su şebekesini de 

mir borularla yapmış olan Babaeski 
suyunun sthi ve fenni olduğu hak
kındaki rapor da tasdik edilmiştir 

Babaeski elektrik şebekesinin planla
rını yaptırmış ve parasını kendi kay~ 
naklarından temin etmiştir. Yeni be· 
lediye reisi bu projeleri Nafia Vekii· 
letinde tasdik ettirmek üzere Anka 
raya gitmiştir. 

Malkara elektriğini bitirmiş ve açıl
ma törenini yapmış ve yeni hükümet 
konağını müteahhide ihale etmiştir. 
Bu sene o da bitmiş olacaktır. 

Uzunköprü elektriği de bu hafta 
tamamlanmış ve gümrük muamelesi· 
nin görüldüğü mühim bir merkez olan 
istasyonunu bu eserle aydınlatmış ve 
güzelleştirilmiştir. Çorluda da büyük 
bir inkişaf gözü çekmektedir. 120 bin 
lira1ık su tesisatı plinını vek3.letler 
tasdik etmiş ve ilk iş için 70,000 lira 
verilmiştir. Çok yakında münakasaya 
konacaktır. - K. Oğuz. 

hasta yattığı zaman karısiyle bu ada
mın seviştiğini anlatmıştır. 

Zanlının gösterdiği şahitlerin ge
tirilmesi için muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

Dinar Halkevinin köy gezısı 

Yukarıdaki resimde Dinar halkevlilerini köy gezilerinden 
birisinde köylüler •rasmda görüyorsunuz. 

Trakya'da hayvan yetiıtirme 

Üç sene evel açılan çiftlik 
350 adet damızlık verdi 

inanlı aygır deposunda yetişen boğalardan 

Edirne (Hususi) - Trakyada hayvancılık işleri her gün biraz 
daha ilerlemektedir. Geçen sene Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Çanakkale vilayetleriyle İnanlı aygır deposunun damızlıklarından 
çok iyi neticeler alınmıştır. Aşım duraklarına, 18 tane durak da
ha katılacak ve bunların sayısı 41 i bulacaktır. 

En az 6 merkezle de veterinerlerin cü yıl proğramına girmiştir, ve bo
nezaretinde suni tohumlama yapıla- ğalar bu mıntaka köylerine tercih e
cak ve bu sene lnanlı aygır deposu- dilmektedir. Hayvan gıdalarına ve he 
nun at ve inek kadrosu arttırılacağı le yonca yetiştirme işleri üzerinde 
gibi burada bir de taybüyütme ve ye- de çalışılmaktadır. 
tiştirme çiftliği açılacaktır. Yılda bir milyon lira getiren ta -

Umumi Müfettişliğin üç sene eve! vukçuluğun ve yumurtacılığın 5 mil
açtığı ve idare etmekte olduğu boğa yon lira getirmemesi için be11i başlı 
ve tay büyütme çiftlikleri 350 baş bir sebep görülmemektedir. Alınacak 
kadar damızlık ve yetişmiş tay ver -ı daha pratik tedbirlerle bu mikdar ya
miştir. Deneme mıntakaları dördün - vaş yavaş arttırılacaktır, 
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Aydın (Hususi) 
Halkevi içtimai 
yradım şubesinin 
yoksul çocuklar 
menfaatine tertip 
ettiği deve güreş-

Aydın'da sokak ko~ulan ve 
deve yar1şları yaplldı 

leri yapılmıştır. 

Güreşe vilayetin 
her tarafından 30 ,...... 
dan fazla deve iş

tirak etmişti. İki 
gün devam eden 
güreş sonunda Ha
lil Yılmaz'ın deve
si başı, Mustafa 
Yörüğün devesi 
ortayı ve Mustafa 
Kozalaklrnın deve
si ayağı kazandı -
!ar. Her üç deve -
nin sahibi de ka -
zandrkları müka -
fatları yoksullara 
hediye etmişler -
dir. 

Bu yüzden 435 
lira hasılat, 30 li
rada teberrü temin 
edilmiştir. 

Halkevi tarafın 

dan da bir sokak 
koşusu tertip edil 
mişti. Koşu 2000 
metre üzerinden 
yapılıyordu. 39 gen 
cin iştirik ettiği 
bu koşuda Hasan 
Eralp 7 ,6,3 dakika
da birinci Nahit 
batı 7,10,8 dakika
da ikinci ve lbra

him Çaypınar da 
7,12,8 dakikada ü
çüncü geldiler. 
Spor şftbesi birin
ci, ikinci, üçüncü
ye mükafatlar ver
di. Koşuya iştirak 
edenlere de )coşu

dan sonra halkevi 
tarafından bir çay 
verildi. 

Çankırı Belediyesi elektrik 
iıini halletmiye çalışıyor 

Önümüzdeki Cümhuriyet bayramında şehir 

bol elektrik ışığına kavuşacak 

• 

Çankırı'da yeni kurulan mahalle 

Çankırı (Hususi) - Çankırı'da son senelerde ba~ındırlığa 
doğru bir ilerleme var, parkelenen şoseler, kurulan yenı mahalle 
bunun en bariz delilidir. Belediyenin bu yılki çalışmaları hakkın
da yeni seçilen belediye reisi ile görüştüm. Belediye reisi tunları 
söyledi: 

- Bugün belediye bütün çalışma - \ 
ıarını elektrik tesisatının yenileşti - ı Bir balkon cöktü 
rilmesi işi üzerine teksif etmiştir. On ~ 
ay sonra, yani önümüzdeki cü"'.hu · düşen kadın öldü 
riyet bayramını Çankırı parlak hır e
lektrik içinde kutlıyacakt:r. Belediye 
şehrin diğer günlük ihtiyaçlarını kar. 
şılıyacak bilhassa temizlik işlerine 

fazla ehemmiyet verecektir. 

"Orta pazar" mevkii, şehir im3r pli 
nına göre, istimliik edilerek y:kıla 

cak ve bir çarşı haline getirilecek -
tir. 

Yine şehir imar planına göre yapıl
ması icap eden ve bugün ihtiyacı his
olunan "Dedeler köprüsü" yapılacak
tır. 

Şehir ormanında başlanan yüzme, 
sulama havuzunun büyük mikyasta 
yapılması ve şehir ormanının bu sa
yede genişletilmesi baharda ilk işi -
miz olacaktır. 

Bu yıl caddelerin ağaçlanması işi
ne de ehemmiyet verilecektir. Parke 
cadde ve bir kısım kanalizasyonunun 
temdidi işine de devam edilecektir. 

Mezarlıklarımıza da su getirilmiş 
olduğundan ağaçlanmasına da başla
nacaktır. 

Bu yılki içtimada belediye zabıta 
nizamnamesini bu günün ihtiyaç
larını gözönünde tutarak yeniden ha
zırlayarak tasdik ettirdik ve tatbiki
ne de başlamış bulunuyoruz." 

Çankırı bugünkü kör kandil gibi 
yanan elektrik işiğindan kurtulacak, 
bugün elektriksizlikten yüze yakın 

radyo kılfından çıkarılacak ve sevinç
le Ankara neşriyatı dinlenecektir. 

İzmir (Hususi) - Karaburunda fe
ci bir kaza olmuştur. 51 yaşında Hav
va adında bir kadın evinin çürük bal
konunda otururken balkon birden bi
re çökmüştür. Balkondan düşen ka • 
dının vücudu ve başı parça parça ol
muş, kadın 24 saat iztırap içinde krv
randıktan sonra ölmüştür. 

Konya' da otoray 
Konya (Hususi) - Viliiyetimizle, 

Akşehir ve ereğli ka~aları arasında 
otoray işletilme.i için teşebbüslerde 

bulunulmuştur. Bu teşebbüs tahak -
kuk edecek olursa, geliş gidişlerin 
intizamı ve sürati bakımından, halk 
çok faydalanacaktır. 

Konya'da eğitmen kursu a(1lıyor 
Konya (Hususi) - Vilayetimizde 

köy eğitmeni yetiştirmek üzere bir 
kurs açılacaktır. Kursun nisanda a -
çılması için hazırlıklara başlanmış -
tır. Kursun muallim kadrosu 20, tale
be kadrosu 100 olacaktır. 

t~klip'tc halkcvi bina~ı 
İskilip (Hususi) - Halkevi bina

sının inşası bitmiştir. Yeni binanın 
yanındaki boş arasaya' da iyi bir şe
kil verilecek olursa kasabamız güzel 
bir köşe kazanmı şolacaktır. 
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Harbiye idman Yurdu - Ankaragücü maçından bir görünüş 
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Demirspor şampiyon oldu 
Ankaragücü 'ikinciliği aldı 
G. Birliği şampiyonla 1-1 berabere 

Harbiye ikinciyi 2- 1 yendi 
Dün Ankara'nın binlerce meraklısı 

günu:racnoerı bekledıklcrı maçıarı 

seyredebilmek içın ogleden ıtibaren 

Ankaragücü sahasına akın ediyorlar • 
dı. Maç saati yakla~tık~ ufak stad -
da kalabalık artıyordu. Nihayet geç 
gelenler ayakta kaldılar. Yağmur ba. 
zan bu kalabalığı tribünlere hücum 
ettiriyordu. 
D Günün ilk maçı Gençlerbirliği ik 

crnirspor arasında idi. Bu maçiylc 
938 - 939 senesi şampiyonluğunu fi len 
kazanan neı:nirsporla oldukça kuvetli 
bir sarsıntı cecirdikten SQilra ıi:İttik -
Çe derlenen toplanan Gençlerbirliği -
nin karşılaşması 1 - 1 beraberlikle ne
ticelendi. Bunu takip eden Harbiye. 
İdman Yurdu - Ankaragücü müsaba -
kası da, verilen ehcmiyetiyle mütena
sip bir heyecan havası içinde, genç 
harbiyelilerin 2 - 1 galibiyetiyle son 
buldu. 

Dün Demirspor bu senenin son ma
çını yaptı ve 32 puvanla şampiyon ol
du. Ankaragücü de daha bir maçı ol -
masına ve dün de yenilmesine rağmen 
bölgemizin ikincisidir. İki kulübün e
nerjik ve güzel takımlarını teşkil eden 
gençlerimizi bu sene kazandıkları mu
vaffakiyetten dolayı tebrik ettikten 
sonra maçların nasıl oynandıklarını 

yazalrm : ,. 
Demirspor - Gen(lerbirliği 

Oyun ilan saatinden beş dakika son
ra hakem Suayip Kıraç'uı idaresinde 
başlandı. Takımlar oldukça değişik 

kadrolarla şu suretle sahaya çıktılar. 
Gençlerbirliği : 
Rahim - Ali, Reşat - Ali, Hasan, Hü

seyin - Muzaffer, Sadık, Nevazt, Meh
mte, Nuri. 

Demirspor : 
İsmail - Gazi, Necati - Şemsi, İbra -

h im, Kamil - Zekeriya, Arif, İskender, 
Fethi, Zeki. 

Oyuna De.mirsporun hücumiyle baş
landı. Hasan ilk akını keserek topu 
Muzaffer'e gönderdi. Necati bu tehli
keyi kornerle önliyebildi. 

Muzafferin sağdan çektiği korneri 
Gazi İbrahime verdiği bir pasla uzak
laştırdt. 

Eski Çankaya takımında bir çok o -
yunlarını seyrettiğimiz eski fenerbah
çeli Nevzat bugün Gençlerbirliğinin 
santrafor mevkiinde Ali ile Reşat bek 
hattında oynuyorlardı. 

Dördüncü dakikada Muzafferle pas
laşarak hasım kalesine kadar sokulan 
Nevzat topun falsosu yüzünden takı -
mın ilk gol fırsatını kaçırttı. Çekilen 
avut ayaktan ayağa geçtikten sonra 
Zeki'ye kadar gitti· Ali sert bir çıkış
la hücumu keserek topu Hasana gön -
derdi. Hasan tekrar Nevzada pas ver
di. Sağ açıkla paslaşarak Demirspor 
kalesine kadar indiler. Fakat Kamil bu 
tehlikeyi de kornerle durdurdu. Mu • 
zafferin korneri kale önünde bir ka • 
rışıklıktan sonra avuta kaçtı . (dakika 
11). Bu devrede rüzearı lehlerine alan 
Gençlerbirliği on birinin tevali eden 
aktnlariy]c hastm kalesine yerleşmiş 
olduklarını görüyoruz. 

A tlı~«m Mr telıli ke 
28 inci dakikada sağ haf Alinin u -

zun bir vuruşunu hend yapmak sure -
tıyJe kesen ~ıl kate::.ının ruzgar 
aleyhinde gene bır teh!ı.ıı:e atlatılması
na sebep oıdu· l:h!k Alının çektıgı bu 
henti .Necati kata ile l.brahime verdiğı 
bir pa::;la kurtardı. 

Gcnçlerbirliği baskısından ara ı>ıra 
kendilerini kurtaran demirsporlular -
dan Zekeriya hasım kalesine indi. Gol 
tehlikesi yok. Fakat sahanın çamuru -
nu yatıştırmak için geçen silindir sa -
hanın bazı yerlerini nadas tarlası ha -
line soktuğundan top mütemadiyen 
falso :yapıyordu. Nitekim Reşadın 
bu şekilde bir falsosiyle top kornere 
kaçtı. 30 uncu dakikada Zekeriyanın 

kornerini Ali uzaklaştırdı. Bir kaç da
kika sonra gene Zekeriyanın çektiği 
korner Aritin kafasiyle avuta kaçtı. 

30 uncu dakikada Sadık ile Nevzat yer 
}erini değiştirdiler. Reşadın çektiği 

avut Hasandan Nuriye geçti. Nuri 
Şemsiyi atlatarak şilt attığı topu bu 
sefer de Gazi kornere yolladı. Nuri • 
nin korneri bir netice vermedi. Genç
lerin devre imtidadınca devam eden 
üstünlüğü ile birinci haftaym golsüz 
bitti. 

IJ.inci d evre 
Devreye tam 14 de Demirsporun a -

kıniyle başlandı. Rüzgarın lehlerine 
olmasından istifade eden demirspor -
!ular ilk hücumlariyle Genc;lerbirliği 
müdafaasını yarmıya çalışıyorlardı. 

14 üncü dakikada Mehmedin böyle 
bir hücümiyle çektiği şüt lsmaillin el
lerinde kaldı. Devrenin yirminci da -
kikasına yaklaşıyoruz. Sahayı kaplı • 
yan bulutlar yavaş yavaş sahayı ıs • 
latmıya başlıyordu. Kapalı tribünler • 
de yer almak için koşuşan halk bir kaç 
dakika içerisinde sahanın manzarasını 
da deği~tirmişti. Hasan hasmından ye
diği bir tekme ile sakatlanarak oyu -
nu terketti. Yerine Mehmet geçti. Bu 
vaziyetle 25 inci dakikadan itibaren 
oyun ::;Ürat ve heyecanını bulmuştu. 

Şampiyon takımın ııolii : 
30 uncu dakikadayız. Zekeriyanın 

güzel bir ortası Gençler kalesine mü
vazi istikamette geliyor. Gençlerbirli
ği müdafaası ileride olduğu halde İb
rahim ile Zeki arasında beklenilmiyen 
bir anda top ağlara takıldı. 

Demirsporun iki oyuncusunun da 
ofsayt olduğunu ileri süren Gençler, 
bu gole itiraz etmek istediler. Fakat 
bir defa kararını vermiş bulunan ha -
kem ortayı göstererek gol saydı. 

Bu golden sonra gayretlerini art -
tıran Gençlerbirliği Demirspor kale -
sini sıktştırmaya başlamıştı· Beş on 
dakika sonra Hasan tekrar oyuna gi -
rince Mehmet de eski yerine geçti. 

37 inci dakikada Mehmett~n aldı -
~1 pasla Sadık gene bir gol fırsatını 
heder etti. 

Gençlerbirliğinin bera berlik 
sansı 

Gençlerbirliği bu kaçan fırsatları 39 
uncu dakikada Mehmetin goliyle tela
fi ettiler. Nuriden aldığı Pasla Şemsi 
Gaziyi atlatarak ve İsmail in de kale -
sinden ayrılmış bulunmasından isti • 
fade eden Mehmet bir vole vuruşiyle 
takımını berabere vaziyete soktu. 

Her iki takım da son enerjiierini ga
libiyet sayısını çıkartmak için sadet -
tikleri halde fazla gol çıkarmıya mu . 
vaffak olamıyarak maçı 1 - 1 berabere 
bitirdiler. 

Ankaragücü - Harbiye i. yurdu 
Ara sıra hafif hafif yağan yağmur 

bu oyunun başlamasiyle hızını da bi • 
raz ~rttırmıştı. Hakem B. Ömer idi.. 

Maça 14.55 de harbiyelilerin hü -
cumiyle başlandı. Takımlar •on kad
rolarını muhafaza ediyorlardı. 

Harbiye İdman Yurdu: 
Salahaddin - Necdet, Şükrü - Zekiı 

Muhterem, Şerif - Cihat, Cemal, Ab· 
durrahman, Habip, Fazıl 
Ankaragücü: 
Natık - Salih, Riza - İsmail , Ali 

Riza, Necdet - Hamdi, Fikret, Vehap, 
Muazffer, Hamdi. 
Yağmurun kendisini h isset tirecek 

derecede yağması rüzgarın şiddetini 

biraz kesmişti. Böyle olmasına rağ -
men güçlülerin birinci devrede lehle
rine hafif esiyordu. 

Güciin birinci golii: 
İlk dakikalarda Harbi·yc kalesini 

sıkı~tırmıya başlıyan Ankaragücü dör 
düncü dakikada Vahab'ın enfes b ir ce· 
za vuruşiyle ilk gol fırsatını kaçı rt • 
mış oldu. Bir dakika sonra sağ açık 
Hamdi soldan gelen bir pasla Harbi -
ye kalecisinin hatasından istifade ede 
rek topu kaleye göndererek birinci 
golü kayde muvaffak oldu. 

Harbiyeliler devrenin ilk dakika -
larında yedikleri bu gol ile mağlUbi -
yeti kabul edemiyerek müessir hü -
cumlara geçtiler. Netekim 12 inci da
kikada Fazıl muhakkak bir gol fırsa
tını topu Natık'a kaptırarak kaçırttı. 

14 üncü dakikada sol açık Hamdi
nin güzel bir şütünü Salahaddin ye • 
rinde bir çıkışla yumruk çıkartarak 
kalesini müdafaa etti. 

18 de Zeki'nin soldan attığı bir ce
za vuruşu Fikret'in ayağına çarparak 
Ali Rıza'ya geçti. Bu suretle bir teh
like bertaraf edilmiş oldu. 

Bir dakika sonra Gücün sol açığı 
Harbiye kalesine demir gibi bir şüt 
attı bu şüt üst direği yalryarak avuta 
kaçtı. Top ayaktan ayağa ortalarda 
dolaşıyor. Devrenin bitmesine 10 da -
kika ya var ya yok. Fazıl'ın soldan at· 
tığı iki korner de netice vermedi. 

lforaberlik sayısı: 
Birinci haftayrmın son dakikala -

rındayız. Bugün takımının en güzel 
oyununu çıkaran Abdurrahman güzel 
bir sıyrılışla kalesini terkeden Natr -
kın bir hatasından bilistifade beraber
lik sayısını çıkarttı. Beş on saniye son 
ra da devre 1-1 berabere neticelendi. 

I hinci haf tayım 
15,50 de devreye başlıyan güçlüler 

takımlarında Muzafferle Fikretin yer· 
lerini değiştirmek suretiyle ufak bir 
değişiklik yapmışlardı. 

İlk on bes dakika müsavi akınlar • 
la ve baştan ~başa heyecanlar içeri -
sinde geçti. , 

15 inci dakikada Zeki'nin fr ikik ce
zası Güç kalesinin üst direğine çar -
parak geri geldi, fakat Güç müdafaası 
toP.u uzaklaştırdı. 

İzmir' de 

Ateş Üçoku yendi 

Demirspor hükmen 

galip 

Doğanspor gol m ;erajiyle 
şampiyon oklu 

İzmir, 29 a.a. - Bugün yapılan lik 
maçlarında nizami takımla sahaya çrk
mryan Yamanlara Demirspor hükmen 
galip gelmiş ve Ateş takımı da ikinci 
devrenin yirminci dakikasında yaptı· 
ğı bir tek sayı ile Üçoku yenmiştir. 
Bu müsabaka ile ilk maçları nihayet -
lenmiş ve yirmi dörder puvanla Do -
ğansporla Ateş başa geçmişlerdir. Ü -
çokla Alsancağm da yirmi üçer puva 
nı vardır. Doğanspor gol avcrajiyle 
İzmir Şampiyonu olmuştur. 

16 da Zeki bir hent yaptı. Vahabın 
çok sıkı şütü kalenin solundan dışa· 
rı kaçtı, hasmiyle çarpışan harbiyeli 
Necdet oyunu terketti. 

Harbiyenin galibiyet ,'(ayısı 
' Abdurrahman 19 uncu dakikada ge-

ne güzel bir sıyrılışla Ankaragücü 
müdafaasını yararak takımının gali· 
biyet sayısını da yaptı. 
Attığı bu golden sonra Abdurrah -

man Necdetin yerine beke geçti. Bir
kaç dakika sonra alkışlar arasında 

Necdet tekrar sahaya gelerek yerin
de oyununa devam etti. Abdurrahman 
da gene santrafor mevkiinc geçti. 

24 te Fikretin frikiki direğin sol 
köşesi üstünden avuta gitti. 

28 de Abdurrahman muhakkak bir 
gol fırsatım kaçırdı. 

32 de topla ilerliyen vahaba çelme 
taktılar. Vahap düştü. Hakemin har -
biye aleyhine verdiği bu ceza vuru -
şunu kendisi çekti fakat Fikret bu 
fırsatını kaçırttı. 

Güç kalesi devrenin son dakikala
rında tehlikeler atlattı ise de netice 
değişmiyerek maç 2-1 harbiye lehine 
bitti. 

Hakem B. Omer oyunu çok güzel 
idare etti. Harbiyeliler birinci hafta
yımm ilk 20 dakikası müstesna çok 
güzel oynadılar. Selfihattin, Abdur
rahmcn Fazıl ve Muhterem en çok 
muvaffak olanlardır. 

Ankaragücünde ise, Salih, Rıza ve 
Hamdi iyi idiler. Vahap güzel pas 
tevzi etmesine rağmen forveti işlete
medi ve bilakis onların oyun sistem
lerini bozdu, çok ağır oynuyor, haf 
hatt ı da çok çalışm:ştır. 

Şeref stadında : , 

B ugün Şeref stadında lig maçlarına 
devam edildi. İlk maç, Vefa - Süley -
maniye arasında yapılmıştır. Bu maç 
her iki devrede de Vefanın hakimi ye -
ti altında devam etmiş ve neticede ve
falılar 6 - 1 sahadan galip çıkmışlar -
dır. 

İkinci maçı Beşiktaş - Beykoz ta -
kımlan yapmıştır. Beykozlular kuvet
li rakiplerine karşı geçen haftaya na -
zaran daha güzel ve enerjik bir oyun 
çıkararak sahadan ancak 1 - O ltk bir 
mağlubiyetle ayrılmışlardır. 

Muayyen saatte takımlar şu kadro -
larla sahaya çıkmışlardır : 
Beşiktaş : 
M. Ali - Hüsnü, Taci - Bülend, Fey

zi, Ziya - Hayati, Rıdvan, Bedii, Şa • 
hap, Eşref. 

Beykoz : 
Sefa - Bahadır, Burhan - Mustafa, 

Halit, Galip - Turhan, Hakkı, Şahap, 
İhsan, Cahit, 

Hakem : lzezt Muhittin Apak, 
Oyuna beykozlular başladılar ve 

yaptıkları ilk hücum Beşiktaş müda -
faasında kesildi. Mütekabil bir Beşik
taş hücumu da aynı akibete uğradı. 
Oyun, mütevazin bir cereyan takip e -
derek devam ediyor. 15 inci dakikada 
Beykozlular mühim bir fırsat kaçıra -
rak boş kaleye gol atamadılar. 

T eh gol 

27 inci dakikada beykozlular da sol
dan yaptıkları bir hücumda netice a -
lamadılar. 39 uncu dakikada Beykoz 
aleyhine çekilen bir korner, Beykoz 
kalesini karıştırdı. 

Bundan istifade ooen Hüsnü topu 
bir kafa vuruşiyle Beykoz kalesine 
soktu. 

Beykozlular bu gole itiraz etmek is
tedilerse de hakemin israrı neticesi 
kabul ettiler. 41 inci dakikada beşik
taşhlar ikinci bir gol çıkardılarsa da, 
hakem daha evel favul çaldığından 
sayrlmadr. Biraz sonra devre 1 - O Be -
şiktaş lehine bitt i. 

tkinci devre Beşiktaşın soldan bir 
hücumu ile başl~dı. Bu devre Beşik -
t-:şın daimi bir hakimiyeti ile devam 
etti. Fakat beykozlular bu hakimiyete 
enerjik bir oyunla mukabele ederek 
beşiktaşlılara sayx frrsatr vermediler 
ve maç 1-0 beşiktaşlıların galibiyetiy
le neticolendi. 
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İstanbul'daki lik maçlarında, 
çetin bir karşılaşmadan sonra : 

Fener, G. Sarayı 
3-2 mağlOp etti 

İstanbul, 29 a.a. - Şampiyona maç· 
larına bugıin çok müsaıt hava şartları 
içinde devam edildi. Yapılan müsaba -
kalar içinde en miıhimi, Kadıköyünde 
oynanan Fener - Galatasaray maçı idi 
bu maç şampiyona üzerinde neticesi i
tibariyle miıessir olacak bir ehemiye -
te malik bulunmaktan ziyade, memle
ketin en eski iki rakibini karşılaştır -
ması itibariyle mühimdi ve bunun i • 
çindir ki Fenerbahçe stadının geniş 
tribünlerini sekiz binden fazla bir ka
labalık doldurmuştu. 

İlk maçı htanbulspor - Topkapı ta
kımları yaptılar. lstanbulspor, talebe
lerin lik maçlarına girmesine mani o
lan karar dolayısiyle çok zayıf ve ta • 
mamen mütekaitlerden mürekkep bir 
kadro ile oynuyordu. Bunun neticesi 
olarak 2 - O yenildi. 

Büyük maçı yapıcak tak•mlar, ta -
raftarlarının gürültülü tezahüratı a -
rasında 14.45 de sahaya çıktılar. Ha • 
kem Tarık'tı. 

Fencrbahçe şu kadro ile oynuyordu: 
Hüsamettin -Fazıl, Yaşar • Ali Rı -

za, Aytan, Keşat - ~aban, E.sat, Yaşar, 
!<'ıkrct, Lebip. 

Huna muKabil Galatasaray takımt da 

şu kadro ile çıkmıştı : 
Osman - Lutti, Adnan - Musa, Nu

bar, Ekrem - Necdet, Boduri, Cemil, 
Bedii, Serafin. 

Oyuna fenerliler başladılar. Rüzgar 
kuvetli olmadığı için Galatasaray le • 
hine büyük bir avantaj teşkil etmiyor
du. Buna mukabil, tam karşıdan gelen 
güneş, Fenerin müdafaasını bilhassa 
müşkül vaziyete sokuyordu. 

llh µo l! 
ikinci dakikada galatasarayhlar sağ 

dan bir iniş yaptılar, Necdetin orta -
ladığı topu Aytan kaparak Esat'a ver
di. &at geri bir pasla topu çevirdi. 

Neticesiz kalan bir kaç vuruştan 

sonra Cemil, bir kafa vuruşiyle topu 
Fenerin ağlarına taktı. 

Fenerliler bu golden sonra manevi -
yatlarını kaybetmeden gittikçe artan 
bir enerji ile Galatasaray kalesine 
saldırdılar. Fakat bu hücumlar, oyunu 
Galatasaray yarı sahasına nakletmiş 
olmakla beraber, fenerlilerin lehine 
müessir bir hakimiyet temin edemi
yor. 

JJerabcrlih sayısı 
Rakiplerinin bozuk oynamaları, Ga

latasaray takımını canlandırmıya ki -
fayet etmiyor. Sarı-kırmızılılar, 1-0 
lık avantajı elden kaçırmamak için a -
çılmaktan çekiniyorlar. 

12 inci dakikaya kadar devam eden 
oyunda, Galatasaray'ın düzgün, fe • 
nerlilerin enerjik ve hakim oldukla -
rı aşikar. Bu sırada Yaşarın uzun bir 
vuruşunu kovalıyan Yaşar, Osmanın 

müdafaa ettiği kaleye beraberlik sa -
yısını sokmıya muvaffak oldu. 

Fenerliler bu golden sonra daha a -
çıldılar. Oyunun sarı-llicivertlilerin 
vaziyetlerini düezlttikleri, Galatasa -
ray kalesi önünde tehlikeli hamleler 
görülmesinden anlaşılıyor. Netekim 
17 dakikada Esat sayı vaziyetine gir
diği halde, fazla çalım yaptığı için fır· 
satı kaybetti. 22 inci dakikada Şaban. 
bütün 'Galatasaray müdafaasını atlat· 
tıktan sonra kaleye süzüldü. Vaziyeti 
şüt atmıya müsait değildi Yaşarla Fik· 
ret, tamamen demarke bekliyorlardı . 
Buna rağmen Şaban şilt atmayı tercih 
etti. Bu suretle muhakkak fırsatı ka • 
çtrdı. 

Oyunun devamı, sert bir cereyana 
işaret olan hadiselerle dolu geçti. Ma
mafih Fenerin gittikçe düzelerek oy
nadığı görülüyor. Takımda yapılan ta
diller müsbet netice verdi. Takım şu 
şeki lde oynuyor: Hüsamettin - Yaşar, 

Lebip - Rıza, Aytan, Reşat - Fazıl, Şa
ban, Yaşar, Esat, Fikret. 

Birinci devre bu şekilde 1 - 1 bitti. 

Ilı-inci derre 
İkinci devrede, rüzgar Fenerin le -

hine idi. Oyuna galatasaraylılar baş • 
!adılar ve ilk dakikada sayı vaziyetine 
girdiler. Fakat Yaşar, yerinde bir mü
dahale ile gole mani oldu. Oyunu ge· 
ne fenerlilerin hakimiyeti altına gir -
miş görüyoruz. Soldan Fikret, Gala -

tasaray müdafaasını cidden yoran i • 
nişler yapıyor. Dördüncü dakikada E
sat, sıkı bir şüt çekti. Fakat Osman 
kurtardı. Yaşarın uzaktan şüt dene -
meleri yaptığını görüyoruz. Fakat o -
tuz metreden fazla mesafeden atılan 
toplar bir türlü hedefini bulamıyor. 

ikinci Fener golii. 
13 üncü dakika, Fazılın şandelini 

takibeden Ya!'iar Fenerin ikinci golü • 
nü kazandırdı. Fenerlilerin bu sayısı 
taraftarlarının muazzam tezahüratiy • 
le tesit olunuyor. Fenerlilerin bu sa -

yısını Galatasarayın bir hücum serisi 
takip ediyor. Fener kalesi önünde Sa
rı-lacivertlilerın hesabına tehlikeli va 
ziyetler zuhur ediyor. Hüsamctt in, 
Bodurinin sıkı bir ,_utünü güçlükle 
kurtardı. Fenerliler üsttiste firikik 
cezalarını hak ediyorlar. Galatasaray 
bunlardan istıfade e.dcmedi. 

.Fenerliler artık vaziyete tamamen 
ha.kimdi. Bu hakimiyet, bilhassa hü -
cum hattında müessir bir ahenkle te -
min ediliyor. Esat'ın topu ayağında 

tutmaktan vazgeçmemesi ve Ali Rı -
zanın Galatasarayın sol cephesini ta • 
mamen felce uğratması oyunu Fener 
lehinde istikrar bulmasını temin etti. 
Reşattan Fikrete uzanan bir topla 

Fenerin sol açığı akmıya başladı. Fa -
kat Liıtfinin hatalı bir şarjı ile yuvar
landı. Hakem firikik veriyor. Netice 
yok. 

Esa<lm golii 
24 üncü dakika: Gene Fikrete bir 

favul yapıldı. Fikretin uzun vuruşu 

Galatasaray kalesi önünde şaşkın h.a -
reketlere sebep oldu. Nihayet top Ali 
Rızada. Ali Rızanın uzun vuruşunu 

Esat kafa' ile ağlara taktı. 

Pcmılıı ı·e ''ol 
3 - 1 galibiy~ti garanti eden Lnerli

ler başlangıçtaki enerji ile çabalıyor-
1 .. r. 33 üncü dakikada Yaşar'ın bir çı -
kışını hakem penaltı ile karşıladı ve 
Necdet ikinci Galatasaray golünü yap· 
tı. 

Oyunun bundan sonrası Fener hü -
cumlariyle ve neticesiz geçti. Maç da 
bu suretle 3 - 2 Fenerin lehine bitti· 

Fenerliler birinci devrenin ilk nıs
fında bozuk oynadılar. İkinci devre -
de, bilhassa 10 - 35 inci dakikalar ara
sında çok mükemmeldiler. Galatasa -
ray kusursuz ve muvaffakiyetli oy • 
nadı. 

Kayak müsabakalar1 

Ankara ve İstanbul 

sporcuları Uludağ'da 

Uludağ, 29 a.a. - Halkevi spor ko
mitesi başkanı Namık Katoğlunun re~ 
isliğinde cuma akşamı Ankara'dan ha
reket eden Ankara kayakçrları dün 
saat 19,30 da Uludağ'a varmışlardır. 

Bini kadın 13 kişiden mürekkep olan 
kafilenin Ankara'dan Uludağ'a yirmi 
dört saatte varması muhakkak gelecek 
nesillerin giılerek bahsedeceği bir ha
dise olacaktır. Kayakçılar, dizi kolun
da, sis içinde kaybolmuş kayak evine 
vardılar. Bursa dağcılık kulübünün 
verimli çalışmalarının semeresi olan 
ve memleketin dört tarafından dağa 
ve kara kavuşmak i~in gelmiş kadın. 
erkek genç sporcularla doludur. Bü
yük kafileler halinde İstanbul sporcu 
ları da gelmiştir. 

Dağcılık kulübünün tam misafirse
ver sporcu zihniyetiyle idare ettiği 
otel ve kayak evinde iki yüze yakın 
sporcu vardır. Evde samimi bir arka
daşlık havası hüküm sürüyor. Yatak -
ların azlıgına ve evlerin ufaklığına 
rağmen kimsenin açıkta kalmamcisı ve 
kış sporu aşkiyle buraya kadar gelmiş 
bulunanları geri döndürmemek için, 
hükümet ve belediyenin yerinde geniş 
yardımlarına intiz.aren bugün müm
kün olan elden gelen gayret sarfedil· 
mektedir. 

Maalesef hava sisli ve kapalıdır. 
Fakat buna ragmen gene herkes ye
mek saatleri hariç. hep dışarıdadır. 

Çok enteresan olacağı tahmin edilen 
yarışlara hazırlanmaktadır. Herkesin 
bir tek arzusu vardır: hava açılsın bur
salıların meteoroloji tahminleri yarın 
güneşin çıkacağı merkezindedir. 

111111111111111111111111111111111111111111 

A N K A RA ' DA 

Takımlann puvan 
vaziyetleri 

Maç Ga. 
Demirspor 12 9 
Ankaragücü 11 7 
Harbiye 1. Y. 11 5 
Gençler B. 11 4 
Galatasaray ı ı 3 
Muhafızgücü 12 2 
Guneş 12 2 

Be. Ma. At. Ye. Pu. 
2 1 33 13 32 
2 2 28 13 27 
3 3 28 l9 24 
3 4 17 19 22 
1 7 15 31 18 
2 8 9 19 11 
1 9 g 28 11 

Cetvelimiz gol avarajı usuliınc göre tan· 
zim edilmiştir. Bu ı;urctlc hukmen mağlup 
takımlara sıfır puvan verilmiş ve hükmen 
galip takımlar da maçlarını 2 • O kazanmııı 
ııayılmışlardır. 

111111111111111111111111111111111111111111 
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Yeni 
(Başı ı inci sayfada) 

Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve 
muhtelif kanunların maaş asıllarına 
tcalluk eden hükümlerinin tatbikinde 
bu c;etvelin iki.nci sütununda yazılı 
mikdarlar ve emsali basılma ait hü
kümlerde de üçüncü sütundaki rakam
lar esastır. 

Yüksek mektepten mezun olanlar için 
bu mü<ldet üç senedir. 

İstifa edenler altı ay müddetle bu 
maddede yazılı diğer bir vekalet veya 
teeşkkülde her hangi bir vazifeye ta -
yin edilemezler. 

ci ve Büyük Millet Meclisi teşkilatı rihtc beşinci ve daha yukarı derece
hakkmdaki 3552 sayılı kanunun 5, 6 !erden birinde bulunanların da bulun
ve 7 inci maddeleri hükümleri malı - dukları derecenin iki derece yukarısı- Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Madde: 2 - Umumi muvazeneye 
dahil dairelerin 1 inci madde mevzu
una giren teşkilat kadroları bu kanu
na bağlı cetvelde yazılı olduğu şekilde 
deği,tirilmiştir. 

Devlet memurluğuna ilk 
de/a girecekler 

Madde: 3 - Devlet memurluğuna 
ilk defa girenlerin menşelerine ve tah
aillerine göre alınabilecekleri derece
ler ap.ğı.da göstrilmiştir: 

A) Orta mektep mezunu olmayıp ta 
memurin kanununa göre memur ola -
bilecekler 1 S inci dereceye, 

B) Orta mektep mezunu olanlar 
14 üncü dereceye, 

C) Lise veya muadili mekteplerden 
ftya orta tahsille ay.ru zamanda mes
lek tahsili veren en az beş yıllık veya 
orta mektep tahsilini ikmalden sonra 
en az iki yıllık meslek mekteplerin -
den mezun olanlar 13 üncü dereceye, 

D) Lise derecesinde bir tahsil üze
riıne en az bir yıllık mesleki tahsil 
yapmış veya kura görmüş ve yahut beş 
yıllık meslek mektebi tahsili üzerine 
en az iki yıllık daha yüksek bir mes -
lek tahsilini bitirmi, veya orta tahsi -
lini bitirdikten sonra en az dört yılhk 
meslek mekteplerinden mezun olanlar 
mesleklerine ait memuriyetlerde 12 in
ci dereceye, 

<Lise veya muallim mektebini bi -
tirdikten sonra imtihanla orta tedri -
eat muallimliği ehliyetnamesi almış 
olanlar Maarif meslekine bu derece i
le alınabilirler.) 

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek 
mektep mezunları 11 inci dereceye, 

1 - Bunlardan askerlik hizmetini i
fa etmeden memuriyete intisap ede -
cekler altı ay müddetle 12 inci dere -
ceye alınırlar. 

2 - Tahsil müddetinin 3 yıldan ek
•ik veya fazla olması halinde eksiği 
ilk terfi müddetine eklenir ve fazla
aı iHc terfi müddetinden indirilir.) 

F) 6 yıllık yüksek mektep mczunla
n 10 uneu cjereceye, 

G) Lise tahsilini yurdda ikmal e -
denlerden yüksek ahsilini gerek mem 
leketimizde ve ~ ekse yabancı bir 
memlekette bitir teın sonra mesle -
tin muayyen bir ubeaindc aynca ih -
tisas yaparak iht sul~rını hus~st ka -

ren er uncu 
H) Yukardaki 

13, 12, 11 ve 10 
cckler arasında 
vekilleri h~tinc 
bancı dillerden bi 
ceyc alınabilece.kl 
den ikisine hakki 
lcra Vekilleri he 
edilecek bir komi& 
tilaanla sabit olanı 
rıaına alınabilirler 

eye, 
ralara göre 15, 14, 

cu dereceye gire -
ileklere göre icra 
cehit edilecek ya
e ve 9 uncu dere
arasında bu diller
vakıf oldukları 

i karariyle teşkil 
n huzurunda im -
bir derece yuka -

bulunmaması do-
göre girebile -

ha aşağı derecede 
nlardan ehliyeti 
e ilk açık vuku

derecelere terci -

Kadroda açık y 
layısiyle tahsilleri 
cekleri dereceden 
bir memuriyete al 
görülenler ,ubeler 
unda girebilecekle 
han tayin olunurla 

Madde: 4 - De et memuriyetine 
bldayetcın almırke1'1 abancı bir dil 
bilmedikleri halde muriyete geçtik-
ten sonra öğrendikl veva bir dil bil-
diklerinden dolayı t dereceye alı-
nanlardan bilahare dil daha öğren-
dikleri 3 üncü mad in H fıkrasında 
yazılı şartlar daires <ic sabit olanla -
ra yapılacak nizamna e ile tcsbit olu
nacak niıbctlcrdc v ir defaya mah -
aus olmak üzere nal< mükifat veri -
lebilir. 

Bazı is 
Madde: 5 - De t memurluğuna 

ilk defa girenlerden mumi müfettit -
lik, Riyaseti Cümhu lairC1li memur -
luklan, hususi kale müdürlükleri, 
miltercimliklcr, ele kler, valilikler 
ve hukuk müşavirlik rine tayin olu -
nacaklar bu kanunu 3 üncü madde -
.&nde yazılı kayıtlartl ahi tutulmaksı -
sm kadrodaki derece aaşı ile bu me
muriyetlere tayin ed bilirler. Bu gi -
bilerin muayyen tt t müddetlerini 
doldurdukça aynı va ede terfileri de 
caizdir. Şu kadar ki lundukları bu 
dereceler tahsil vazi tlerine ve hiz -
met müddetlerine na an ancak bu ka 
nundaki umumi bük lerin müıaa -
desi nisbetiııde bap memuriyetler i
çin mü.ktesep hak a labilir. 

Evelce devlet me uriyctinde bu -
tunduğu halde bilah ayrılmış ve en 
az be• seneyi müste rren memurlu~ 
haricinde geçirmiş o nlar da bu vazı
felcre aynı suretle t y n olunabilirler. 

Müddetlerini ikmal etmeden ma
fevk derecede bir memuriyete tayini 
icap edenler müddetleri hitamına ka -
dar eski derece maqlarıru alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir de -
receden fazla terfi caiz değildir. 
Şu kadar ki 7 ve deha yukarı derece 

lerden birine aşağıdaki derecede kad
roya göre memuriyet olmadığı veya 
ehil memur bulunmadığı takdirde i.ki 
derece aıağıdaki memurların tayini 
caizdir. Bu suretle iki derece yukarda
ki memuriyete tayin olunanlar eaki 
derecelerinde bir terfi müddeti doldu
runcaya kadar o derece maaşını, bir 
terfi müddetince de aradaki derece 
maaşını aldıktan sonr.a tayin edildik -
leri derece maaşını alırlar. 

6 ıncı ve daha aşağı derecelerde yu
karıki decrcı:lerden karşılık gösteril -
mek suretiyle aşağı derecedeki vazi -
felere de memur tayini caizdir. 

5 inci maddede yazılı hükümler mah 
fuz kalmak üzere beşinci ve daha yu -
karı derecedeki memuriyetlere tayin 
edilebilmek için yüksek mektepten 
mezun olmak şarttır. 

Kadronun mütJOOdesizliği hali 
Madde - 7 • Khliyetlerı ve 1tıc1llerı 

itibariyle terfie hak kazandıkları hal
de kadronun müsaadesizligi sebebiyle 
bir derecede iki terfi müddeti geçir -
mesine rağmen terfi edemiyenlere her 
derecede bir defaya mahsua olmak ü -
zere üst derece maa,ı verilir. Bu hük
mün tatbikinde geçecek terfi müddet· 
lerinin mebdei bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren hesap olunur. 

Madde - 8 - Alelumum maa,lı veya 
daimi ücretli hizmetlere ait kadrola -
rm teşkilat kanunlarına bağlanması 
şarttır. 

Ancak muvakkat ve mütehavvil 
müddetlerle ifası icabeden ve daimi 
mahiyet arzctmiyen hizmetlerin büd -
çe kanunlarına bağlı (E) cetvellerine 
dahil tertiplerden alınacak kadrolar -
la idaresi caizdir. 

Muvazenei umumiye kanununa bağ
lı (D) cetveli yalnız 16 ıncı maddede 
yazılı müstahdemlerle nakil vasıtaları 
kadrolarıına inhisar eder. 

Madde: 9 - 1452 saydı kanunun 18 
inci ve 3 t 39 sayılı kanunun 1 inci 
maddeleri mucibince verilecek mesken 
tazminatı 1-3 üncü dereceler içiın 60, 
4 ve 5 inci dereceler için 30 ve 6-8 in
ci dereceler için 22, 9-13 üncü derece
ler için 15, 14 ve 15 inci dereceler için 
10 lira olara kıe.bit olunmuttur. 

Bu madde hükmü ücretlilere de şa
mil olup ancak tayinleri mahallerine 
ait memuriyetler araamdaki nakil ve 
tahviller valilerin müsaadesiıyle yapı -
lir. 

Müsabaka veya ehliyet 
imtihanları 

Madde: 14 - Mesleki tahsil veya 
ihtisas tahsili görerek mesleklerine 
ait daire ve vazifelere intisap edenler 
ile bu kanunun 5 inci maddesinde ya
zıli vazifelere ve ihtisas mevkilerine 
alınanlar müstesna olmak üzere bida
veten devlet memuriyetine alınacak -
İarın müsabaka imtiıhanına, binkn faz
la taJip bulunmadığı takdirde ehliyet 
imtihanına girip kazanmaları şarttır. 

Madde: 15 - Hll'lust bir kanunla 
aksine sarahat ohnadıkça umumi ve 
mülhak ve hususi büdçclerle idare o -
lunan daire ve müesseselerle beledi -
ye bütçelerinde yer alan memurların 
uhdelerinde: bulundukları müessese -
terin içinde ve dışmda maaşlı veya üc
retli asli iki memuriyet içtima edemez. 

788 sayılı memuriın kanununun 8 
inci maddesiyle 1496 sayılı kanunun 
birinci maddeleri hükümleri ücretli 
memurlara da """1ildir. 
Maa,lı veya ücretli memurların uh -

delerindc maa,lı veya ücretli yalnız 
bir daimi muallimlik bulunabilir. 
Şu kadar ki asli vazifesi maaşlı olan 

!arın uhdesindeki maaşlı muallimlik
ten alacakları para ücret itibar olunur. 
Bu suretle ilaveten bir muallimlik 
deruhte edenlere muallimliği11 ücret 
veya maaş tutarının üçte ikisi verilir. 

Muallimlerden uhdelerinde rektör
lük, dekanlık, müdürlük, ~muavin -
tik, muavinlik, baş muallimlik, libo -
ratuvar, mühendis mektebi ve sanat o
kulları atölye şefliği giıbi ücretli ida
ri bir vazife bulunanların iki muallim
liği cemctmeleri caizdir. BU1tların ida
ri vazifelerine ait ücretlerin ve mual
limlik maaş veya ücretlerinden mik -
darı fazla olanın tema.mı ve ikincisin.in 
de üçte ikisi veriliT. (Müderris, pro -
fcsör, doçent tabirleri muallimlik ifa
desinde dahildir.) 

Yukarda sayılı idari vazifeler ol -
mıyanlra üç muaJlimlilc verilebilir. 
Bunlar maaş veya ücretlerinden mik
darı fazla olanın tamamını ve tayin 
sırasiyle de ~kincisiniın üçte ikisini ve 
üçüncüsünün üçte birini alırlar. 

Tabi.pleriın ft mühendislerin deruh -
te edebilecekleri mesleki vazifelerin a-

fuzdur. . na terfileri eaizdir. 
Hakimlerin ve D. D. yolları ı Bu kanunun meriveti taTihinde üc-

• • retle müstahdem olanlardan yüksek 
nıemurlarının va~ı~eU mektep mezunu olmıyanların terfi e-

Bu kanun, 2556 sayılı h~~ımler ka- dcbilecekleri dereceler yukarı.ki fıkra 
nununda yazılı haller hanemde ha - hükümlerine ve bu kanunun onuncu 
kimler ve müddeiumumiler hakkında maddesindeki ölçüye göre tayiın olu-
da tatbik olunur. Şu kadar ki, zikri gc- nur. . 
c;en kanunun 57 inci maddesinde ~ös- Muvakkat madde: 5- Bu kanunun 
terilen terfi müddeti hakimlerle müd- meriyete girdiği tarihte vazife başın· 
deiumumner ve muavinleri ve bu ıı - da bulunan memurların bilfiil maaşını 
nıftan aayılanlar hakkında da üç se - almakta oldukları derecedeki terfi 
nedir. müddetleri on beş sene kaydı olmak-

Dcvlet demiryolları ve limanları iş- sızın 1452 sayılı kanunla kabul edil
letme umum müdürlüğü memur ve miş olan terfi müddetlerine göre he
mUıtahdemlerLnin ücretleri hakkında- sap olunur. 
ki 2847 ve 3173 sayılı kanunların hü-
kümleri mahfuzdur. Şu kadar ki, hiz - Kanunun kaldırdığı salahiyet 
mete alınışta tahsil dereceleri esasına 
göre verilecek ücretler bu kanundaki 
mikdarları ve 1 inci dereceye verilen 
azami ücret mikdarı bu kanundaki a
zami haddi geçemez. Sanatkar ve iş -
çilerin hizmete alınışında mezkur 
kanunların hükümleri tathik olunur. 

Muvakkat maddeler 
Muvaltka.t mal.ide: i - Bu 'kanunun 

ıkıncı maadcsıne baglı teşıuıat kadro
larında yapılan degışıklık dolayisiyle 
eHcrıne geçecek para mıktan eveıkın
den az olanlar aradaki farkı, terfı su
retiyle 'telifi edincıye kadar, mükte
sep hak olarak almakta devam eder
ler. 

Yukarıki fıkra şümulüne giren ve -
ya girmiyenlerden birinci maddede 
yazılı cetvelde yapılan tadilat doıayı
siyle maaş asılları dcgişmiş olanların 
gerek evelki gerek yeni derecelerinde 
g~en hizmet müddetleri eski maaş a
sıllarına en yakın üst maaş derecesin
de geçmiş sayılır. Tekaüt maaşının 

hesabında müktesep haklar mahfuz
dur. 

Muvakkat madde: 2 A - Haten ile 
retli bir vazifede müstahdem olanların 
tahsil derecelerine ve bu kanuna tabi 
dairelerle ( ) sayılı kanuna tabi 
müesseselerde ücret ve maaşla geçmiş 
müddetlerinin mec.muuna göre on beş 
yıllık hizmet müddeti kaydı olmaksı
zm 1452 sayılı kanunun esaslan ve bu 
kanunun 10 uncu maddesindeki ölçü 
dahilinde ücretleri teıbit edilir. Şu 
kadar ki bunlar meyanında bu kanu
nun neşri tarihinde müstahdem olan -
lardan hizmet müddetleri üç seneye 
kadar olanların 1, üç seneden fazla o
lanların 2 yukarı dereceye geçirilme
leri caizdir. Ancak bu <icreceler terfi 
ve tahvillerde müktesep hak teşkil et-

Muvakkat madde : 6 - Muhtelif 
dairelerin teşkilat kanunlariyle 1452 
sayılı kanun hükümleri haricinde ola
rak ücretlilerin maaşa geçirilmeleri 
veya hariçten alınacaklann muayyen 
derecelere tayinleri hakkında verilen 
salahiyetler bu kanunun meriyeti tari 
hinden itibaren hitam bulmuş sayılır. 

Muvakkat madde: 7 - 3499 sayılı 
avukatlık kanununun beşinci maddesi 
hükmü mezkur kanunun 8 inci muvak
kat maddesinde gösterilen müddet i -
çinde devlet, umumi ve- hususi mül
hak bütçeli idarelerin avukatları hak
kında tatbik edilincivc kadar bu avu
katlar bu daireler haricinde kalan 
müesseselerin avukatlıklarını deruhte 
edebilirler. Bu takdirde bunların üc -
retleri tam olarak verildiği gibi ser
best iş almıya da devam edebilirler. 

Muvakkat madde: 8 - Ücretlilere a 
it teşkilat kanunu yapıhncıya kadar 
İktısat Vekaletinin yabancı memle
ketlerdeki teşkilatında daimi bir vazi
fe ile çalışan ücretli memurların dere
celeri tutarı ile bu vazifeler için kad
rolarında gösterilen ücret miktarları 
arasındaki fark bu vazifelerde bulun
dukları müddetçe temsil tahsisatı ola
rak verilir. 

Muvakkat madde: 9 - 1 eyhll 1929 
tarihinde ncvel maaşlı devlet memuri· 
yetinde bulunmuş olanlardan bu ka_ -
nunun mcriyeti tarihinden sonra yem
den memuriyete alınacakların filen al
dıkla.rı maaş ve bu maaşın mevcut de -
recelerden birine tekabUl etmemCSi 
halinde buna en yakın üst derece maa
şı kendileri için müktesep hak sayılır. 
Evelce bu maaşta geçirdiıkleri müd· 
detler yeni girdikleri 1erec:cde 

r ye e . a1n .. • • b rilecek maaş veya ucrctlcr nı etı u -
dıkları müddetın Y ız uç ayı ıçın u delerinde idari vazife bulunduğuna 
tazminat verilir. b d v ali" 1 

Bu fıkra mucibince ücret en tespıt 
edileceklerin alacakları ücret balen al
makta oldukları miktarı geçemez. 

Yukarıki fıkrada yazılı olanların 
evelce bulunmuş oldukları memuriye
te yahut bunun mqça muadili olan 
diğer herhangi bir memuriyete alın
maları da caizdir. Şu kadar ki bu su
retle alınanların yeni maa.şları eski
sinden yüksek ise mafevk dereceye 
terfi için bu maaşla muayyen müddeti 
ikmal etmeleri şarttır. 

Bir memuriyete açıktan vekileten veya ulumna :rgına göre mu ım er 
tayin edilenlere almakta oldukları v~- için Yl\karda konulan hükümlere tibi İnhisar lir umum müdürlüğü kadro

sunda dahil olup bu kanunun neşri ta
rihinde müstahdem olanlar hakkında 
bu hlikümler tatbik edilmez. 

kalet maaşı nisbetinde mesken tumı- dir. 
natı verilir. 900 sayılı kanun ile 1702 sayılı kanun 

6 ıncı madde mucibince mUc:ldetini ve bunların ek ve tadilleri hükümleri 
ilana} etmeden yukarı derecelere ta- mahfuzdur. l htisaa mevkiinde bulunan 
yin edilenlerin alacakları mesken taz- Kanun müte/errik müatah· ücreıli memurlar 
minatı almakta oldukları maaş derece- demlere f(lmU olmıyacak B) Halen ihtısaı mcvkiınıde bulunan 
sine teakbül eden tazminattır. Madde: 16 _ Odacı, kolcu, bekçi, ve ehliyetleri vekaletlerince tasdik o -

lunaın ücretli memurların bir defaya 
evrak müvezzii, gemi mürettebatı, üc- mahsus olmak üzere bu kanunun neşri Vcreıle alınacak olanlar için ••• 

Madde- 10 - tJcretli vazifelere ilk 
alınacak memurlar tahsil derecelerine 
ve diğer vasıflarına göre girebilecek
leri maatlı memurluk derecesinin an
cak bir üst derecesine ait m&af tuta -
riylc tayin olunabilirler. 
Bunların terfileri de maaşlı memur

ların terfilerinde.ki hükümlere tibidir. 

retli tahsildar, daktilo ve steno ve bun tarihinde almakta oldukları ücret de· 
lara benzer müteferrik müstahdem • recesindc bırakılmaları veya ücretle
ler bu kanun h1ilrilmleriıne tibi değil - rme tekabül eden maaşın bir derece a
dirler. ealıaandaki gene i.htıaas mevkii olan 

Madde: 17 - Mülhak bütçeli ida - maaAt• geçirilmeleri caizdir. Şu kadar 
reler, huausi idareler, belediyeler, ti- ki bu suretle alacakları ücret ve maaş 
caret odaları ve borsalar dahi bu ka • dereceleri 10 uncu maddede yazılı ih
nun hükümlerine tabidirler. Ancak tıaas mevkileri haricindeki memuriyet 
inhisarlar ve devlet demiryolları ve li- derecelerine nakil ve terfi etmeleri i -
mantarı işletme idaresi umum müdür- çin müktC1lep hak teşkil etmez. 

Muvakkat madde: 10 - Muhtelif 
dairelerin tetpkilit kanunlarında mev • 
cut ve maaş emuli baadmm veya em
sal hasıl fazlası veya ekai.ğinin ücret 
olarak verilebileceği yolundaki salihi
yetlere müsteniden tayin edilmiş olan
lardan halen müstahdem bulunanlara 
bugün verilmekte olan ücretlerin ~
hıslarına münhasır olmak üzere veril
mesine devam olunabilir. 

Madde 21- Bu kanun 1 haziran 
1939 tarihinden muteberdir. 

Madde 22 - Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

Eksiltmeye konulan i' : 
1 - Ankara'da ikinci Anafartalar 

caddesinde hal karşısında vakıf arsa 
üzerine olbabdaki projesine göre a-
partıman inıaatıdır. ' 

2 - :bu inpatın temel kısmı vahidi 
fiyat üzerinden ve mütebaki aksamı 

maamüştemilat götürü olarak yaptırı
lacaktır. 

3 - Kefif bedeli 331411 lira 07 ku -
ruıtur. Bunun 57030 lira 13 kuruşu te
mel için 274380 lira 94 kurufu da diğer 
götürü aksamı içindir. 

4 - Bu infaata ait fenni evrak fUn
lardır: 

A - Fenni ve hususi şartname, 
B - Mukavele projesi ve projeye 

baglı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D- Proje, 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara'

da Vakıflar Umum müdürlüğü inıaat 
müdürlüğünden, btanbul'da İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünden, İzmir'de 
İzmir Vakıflar müdürlüğünden 16 li
ra 57 kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Eksiltme 10.2.939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 14 de Ankara'da 
ikinci vakıf apartımanda Vakıflar U
mum müdürlüğü inşaat müdürlüğün -
de toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 17006 
lira 44 kuru,ıuk teminat vermeleri ve 
a,ağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 
şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odaaı ve-
sikası, . 

B - hale tarihinden en az sekiz gün 
evci nafıa vekaletinden alınmı' ve en 
apğı 200.000 liralık tek bir bina inşa
atı yapmı§ ve muvaffak olmuş bulun
duğunu bildiren yapı müteahhitliği 
vesikası, 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inpat mü
hendisi olması veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri prttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı 
zarfın ihzarında ve teklif mektupları
nın yazıh9ında ve bu zarflarm tevdi
inde veya posta ile gönderilmesinde 
2490 sayılı kanunun 32 33 ve 34 üncii 
maddelerine harfiyen riayet etmeleri 
li.zımdır. (120) 10213 .. 

~atınk arsa 
V aıluflar Umum Müdürlüğün • 

den: 

Mevkii 
Necatibey 
mahallesi 

Miıkdarı 

metre 
Cinsi murabbaı Pafta 
Arsa 48 87 

Muhammen Muvakkat 
Ada Parsel kıymeti teminatı 

681 10 960 72 
Pe9in para ile mülkiıyeti •tılacak 

olan yukarda evsafı yazılı vakıf aru
ya birinci arttırma müddeti içinde ._ 
tekli çıkmadığından arttırma on gün 
daha uzatılmı,tır. İhale 7-2-939 salı 
günü saat 14 de Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Varidat müdürlüğünde yapı
lacaktır. Almak ve şartlarını görmelt 
istiycnlcriın adı geçen müdürlüğe mil-
racaatları. (348) 10363 

Maaşlı veya ücretli ihtisaa mevki -
terinde istihdam olunacaklar bu ka • 
nun mucibince muayyen teraiti ihraz 
cdinciye kadar ihtisaa ~cvkii ~.lmıyan 
diğer bir vazifeye tahvılde muktescp 
hak teşkil etmemek üzer~. kadroları~ -
da muayyen ınaat veya ucretle tayın 

terine alacakları ücretten bafka görii- C) (A) fıkrası mucibince dereceleri 
lecek lüzum üzerine İcra Vekilleri tespit edileceklerin dahil olacakları 
heyeti karariyle ayda 100 lirayı geç • dereceler tutariyle almakta oldukları 
mcme.k üzere münMip biı tannimt ve· aylıkları arasındaki fark, yirmi beşte 
rilebilir. v dan · n<l" 

Madde: 18 - Ücretle müstahdem biri her ay memurun aybgın 1 ı-
Satıhk antrepo 

olunabilirler. . .. 
Bu gibilerden bir terfı . müdd~t~nı 

ikmal edenleri.n aynı ma?ıyet!ekı ıh
trsaı mevkilerinde kczalık m';lkt~p 
hak teşkil etmemek üzere terfılerı de 

caizdir. • k'lll k ..3 
İhtisas mevkilerinın, teş 1 :'t a?" 

rolarına bağlı kadrolarda tasrıh edıl· 
mi• olması p.rttır. . 

Madde: 11 _ ücretli vazı.fe~erde 
bulunanlardan bir terfi müddetını d?l: 
duranlar ücretlerinin tekabül ettifı 
derecedeki maaşlı memuriıyetlere v~ 
doldurmııyanlar bir derece aıağıdalri 
memuriyetlere naklolunabilirler .. 

rilmck suretiyle izale edilir. 
memurların harcırahları maa,lı me - Muvakkat madde: 3 - 1938 yılı 
murların harcırah hükümlerine tevfi • muvazenei umumiye kanununa bağlı E 
kan ve i,hu kanunun 1 inci maddesin- cetvelinde dahil tertipl,.rden alınan 
de yazılı derece aylıkları esae tutula • kadrolardan rlaimt mab;yeti haiz bu!u· 
rak hesap edilir. nanları da ihtiva eden ve ihtısas mev-

Madde: 19 - Devlet memurları ay- kilerini gösteren ve bu kanunun 8 inci 
h.ldarının tevhit ve teadülünc dair o· maddesine göre teşkilat kanunlarına 
lan 1452 sayılı kanunun 1• 2• 3• •5• eklenmesi icap eden daimi ücretli kad· 
7, 8, 9, 10 ve 16 mcı . maddeleri ıle rolara müteallik layihalar en geç 31 
mezkQr kanunun ve dığer kanunların . . "ki . . k d B .. 
b k uhalif hükilmleri ve 163 b~ınC1. nun 193? . tarıhı~ı: a ar u-

u anuna m • . • ük Mıllet Mechsıne verılır. 
ve 206 _sayıl! tefıirlerın .hükUmlen ve Y Muvakkat ma<lde: 4 _ Yüksek 
muhtehf daırelerin tctlullt _kanunla - mektep mezunu olmayıp da 1452 sayılı 
rrnda mevcut ve tnaaf cmaalı hasılınm kanunun meriyete girdiği 1 eylQl 1929 
veya ma""'" emsali hasılınmı fazla ve- "h. d 1 d t h" . . . ~ .. i tarı ın en eve ev et ızmetıne gır-
ya eksıgınden ucrct olarak ver • mit olan maaşlı memurların beşinci 

Emliık ve Eytam Bankuınclan: 

Nevi 
Esas No. YERi 

34 lstanbul'da Fındıklı'da Mol- Kargir 
la Çelebi mahallesi Dolma- antrepo 
bahçe caddesi eski 136 - 136 
Mü. 138, 140 yeni 172, 184 

Mukadder Depozit08ll 
kıymeti 

206.700 T.L 41.340 T~ 

ı - Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo pazarlık uaulü ile satışa konulmut-

tur. 
2 - Pazarlık 6 şubat pazartesi günü saat on befte İstanbul şübemiz .. 

tış komisyonu huzurunda yapılacak ve ihalesi Ankara'da idare meclisimi

zin tasvibine arzedilecektir. 
3 - İstekli olanların mezkur tarihte saat on beşte İstanbul §Übemi.zdc 

hazır bulunmaları ve o tarihe kadar depozitoyu veznemize yatırmaları. 
(337) 10~42 

Ücretli bir vazifeye nakledılecek 
maa,ıı memurlardan bulunduktan de
recede bi rterfi müddeti dolduranl~r 
iki ve bu müddeti doldunnryanlar hır 
üst dereceye ait maaş tutarının teka· 
bül ettiği ücretleri alabilirler. 

lebileceği yolundaki saWıiyetler kal - dereceye ve bu gibilerden mezkQr ta-

dırılmıJtır. -----------------------------------------------Madde: 20 - Riyaseti Cümhur t"-

Bunlarm geçtikleri maqlı veya Uc: 
retli memuriyet derecesindeki ~erfı 
müddetinin mebdei nakledildiklerı ta· 
rihtir. 

Madde: 12 - Ücretlerden Ankara-

Süt, Yoğurt • 
vesaıre alınacak 

Ankara Okulları Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara yatılı okullarının ihtiyacı olan aıağıda yazılı erzak açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
2 - ihale 6-2-1939 pazartesi günü saat ıs de mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılak-

Kezalik dairesini agh bulundu -
p Vekalete tabi a elumum te~kilat 
haricinde diğer bir v alet tcşkıltın.a 
ilk defa olarak yukarda sayılı memurı
yetlerden biriyle inttsap edecek her 
hangi bir derecedeki devlet memurla
n hakkında da birincı fıkra hükmü tat 
bik olunabilir. 

Bu madde mucibince yapılacak ta-

da bulunanlara 10 uncu madde muci
bince girebilecekleri maqlı derecele -
re ait mesken tazminatı maa,lı me
murlar hakkındaki umumt htıkUmler 
dairesinde verilir. Derecelerinin Us· 
tünde ihtisas mevkilerinde ücretle is
tihdam edilenlere bu tumiauıt veril -
meı. . 

Madde: 13 - Gerek hır vekalet teş-

killtı hakkındaki 2180 sayılı kanu
nun 13 üncü ve mez.kQr kanunun 3011 
sayılı kanunla değiftirilen 14 Uncü 
ve Ankara Yübek Ziraat EnstitU.U 
hakkındaki 2291 sayılı kanunla latan -
bul Üniversitesi hakkındaki 2928 sa • 
yılı kanunun ve bunlarm ek ve tadil
lerinin Asistan, Doçent ve Prof eaör -
lerin hizmete alını• ve terfileri hak -
kındaki ve müze ve rasathane teıpld • 
IAtr hakkındaki 2530 sayrlr kanunun 
mütehassısların hizmete alınış ve ter
filerine dair hilldlmleri ve CUmhar 
Baıpkanhğr filarmonik orkestrası te' -
kilit ve orkestra mcnauplarınm terfi 
ve tecziyeleri hakkındaki 3045 sayılı 
kanunun orkestra mensuplarının biz -
mete alımt ve terfilerine dair hüküm
leri ve posta, telgnf ve telefon idaresi 
tefkilatr hakkındaki 2822 sayılı kanu
nun 3080 sayılı kanunla dctf •tiTllen 
28 inci maddesi ve 3021 uyılı emnl -
yet tetkilatı kanununun 24 w 47 ia. • 

tır. 

3 - Şartnameleri görmek istiyenler mektepler muh aıebeciliği.nde komisyon katibine müracaat etmeleri. 
4 - İatcklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbu ziylc komisyona gelmeleri. (255) 10261 

Cinsi Miktarı MuhammcınFi Muhammen B. 3.5 Mu. Temi Münakasa 
Kr. Sa Lr. Kr. Li Kr. Tarih Sa. 

yin ve terfiler, adı gc en vazifele.rin 
filen ifasiyle meşrut ve mukayyettır. 

Terfi i(in aranan farılar 

kilatından diğer bir vekalet tefkilitı -
na. gerekse ( .. .. ) sayılı kanun hü
kümlerine dıbi tetckküllerden ve
kiletler tefkilitına veya veklleder Madde: 6 - Yukarı dereceye terfi 

için eın az dört sene bir derecede bu - tC!kilatmdan bu ıe!~il~Ullere f=r 
Junmu, ve bu kadar müddet o derece nakli ait oldup v- ın muva -
maatını filen almış olmak şarttır. ne bağlıdır. 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Tereyağ 

11750 
8050 

140 

875 

20 

30 
160 

160 

00 

00 
00 

00 

2350 
2415 
224 

-4989 
1400 

00 
00 
00 

00 

00 

176 
181 

16 

373 
105 

25 

13 
80 

00 
00 
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. ... Askertitfabrikalor 
~ -~- Bankalar 

İnşaat ilônı 

ULUS 

köprüler revirimizce yaptırılmış ve 
tamir ettirilmiştir . 

2 - Yol ve köprülerde hasıl olacak 
bozukluklar revirimizce yaptırılacak
tır. 

-9-

Bu Hakikati Herkes Bilmeli Ateşçi ustası 
alınacaktır 

Sümerbank Umwni Müdürlüğün· 
den: 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 
Ankara ve İstanbul orman çevirge 
müdürlükleriyle Dursunbeyli'de Re -
vir amirliğinde bedelsiz olarak göre
bilirler. 

Grip, nezle enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 
kan ve derman haplarile sigortalayınız. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmi
ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
hlekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makina mekte
binden neşet ve türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almış olanlar tercih edilecek. 
tir. 

l - Sapanca gölünden İzmit fabri -
kalarına isale edilecek suya ait hendek 
kazılması, boru döşenmesi su hazinele. 
ri, tulumba istasyonları ve memur ev
leri inşaatı ile teferrüatı işleri vahidi 
fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur .. 

4 - İhale 8-2-939 tarihine müsadif 
çar§amba günü saat 15 te Dursunbey 
Alaçam Revir amirliği dairesinde te· 
şekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal göstereı1 bulunma~ 
bir devadır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gdecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adeleleri sağlamlaştırır. 
zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

Talip olanların istenilen vesikalar
la umum müdürlüğe müracaatları. 

(5328) 10025 

İnşaat 
mühendisi 
alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden : 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda beton arme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 
İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi iş
lerde çalıştıklarını gösterir vesikala
riyle Nafıa Vekaletinin ruhsatname
lerini birer istidaya bağhyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (43) 10090 

149 Kalem ateıe mukavim 
muhtelif fuğla ve harclar 

ihalesinin temdit edildiği 
hakkmda 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

T&hnıin edilen bedeli (151.170) lira 
olan ve 27.1.939 cuma günü saat 15 te 
kapalı Urfla ihale edileceği evelce i
lan edilmiş olan 149 kalem ateşe mu
lc~vim .muht.li:E tuğl~ .., .. h.aı:5lar bu 

kerre görülen lüzuma binaen 10 şubat 
939 cuma günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. 

İhale Ankarada Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde topla
nan satınalma komisyonunca yapıla -
caktır. 

Şartname (7) lira (56) kuruş muka
bilinde MezkOr komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat (8808) 
lira(50) kuruşu havi teklif mektupla
rmı mezkOr günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 

komisyona müracaatları. (254) 10300 

15 Ton gliserin ihalesinin 
temdit edildiği hakkmda 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o
lan ve 6·2-1939 pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edileceği evelce 
ilin edilmiş olan 15 ton gliserin bu 
kerre görülen lüzuma binaen 22-2-1939 
çartamba günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir . 

İhale Ankarada askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü binası içinde topla -
nan satınalma komisyonunca yapıla -
caktır. 

Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (618) lira (75) kuruşu havi 
teklif mektuplarınr mezkur günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
nJezkQr gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (296) 10311 

Yevmiye 150: 500 kilo ince 

ceviz talaıı sahıı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
hundan: 

Azami ve asgari miktarları yukarı
da yazıl;: talaşlar 16·2-1939 perşembe 
günü saat 14 de clÇik arttırm4 ile i -
hale edilecektir. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 25 
santimdir. Şartname. parasız olarak 
komisy\)ndan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (9) lira (85) ku
ruı ve .:490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla
n. (316) 10340 

İşbu inşaatın muhammen keıjif be -
deli 369.838.89 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 20 lira mukabi
linde Sümerbank inşaat şubesinden a -
lınabilir. 

3 - Eksiltme 6 şubat 1939 pazartesi 
günü saat 16 da Ankara'da Sümerbank 
Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 18.344 lira -
dır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliler 3450 lira •75 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etme • 
leri lazımdır. (266) 10284 

c:::::::::Yii'ô~~t'i~·;········"ı ................................. , .... 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanı- , Kablo alınacak 

na şimdiye kadar yapmı~ oldukları bu lstanbul Telefon Müdürlüğün-
kabil işlere bunların bedellerine ve den: 
hangi bankalarla muamelede bulun • 
duklarma dair olan vesikalarını koya
caklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarf
lar kapah olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank Umumi muhaberat şübesi 
müdürlüğüne teslim olunacaktır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
nihayet ihale saatinden bir saat eveti
ne kadar gelmiş ve zarfının kanuni şe
kilde kapatılmış olması lazımdır. 

7 - Bu inşaatı, Banka dilediği mü • 
teahhide vermek hakkını muhafaza e-
de~ (249) 10275 

Elektrik mühendisi aranıyor 

Sümcrbank Umum Müdürlüğün

den: 

Malatya ve Trabzon elektrik şirket· 
!erinde çalışmak üzere birer elektrik 
mühendisine ihtiyaç gösterilmekte· 
dir. 
Maaşları tecrübe ve liyakatlerine 

göre takdir ve tesbit edilecektir. 
Taliplerin yazı ile veya bizzat Sü

merbank umumi mülürlüğünde Per· 
sonel şubesine müracaatları. 

(276) 10303 

Hava Kurumu 

Boya ve lak ahnacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün -

den: 

Şartnamesi ve listesi mucibince 
Türkkuşu atölyesi için kapalı zarf u
suliyle muhtelif boya ve lak alına -
cakur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 8.000 
lira, ilk teminatı 600. liradır. 

İhalesi 7-2-939 salı günü saat 15 te 
Tilrkkuşu levazım bürosunda yapıla
caktır. Şartnamesi parasız verilir. 

İsteklilerin muayyen günde eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar 
usulü dairesinde kapatılmış zarfları
nı makbuz mukabilinde levazım bil -
rosuna vermiş olmalıdırlar. Postada 
vukua gelecek gecikmeler kabul o· 
lunmaz. 224 

2 Otobüs alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 
25 Erkişi taşıyabilecek, fazla hava

leli olmıyan, şehirler arası yollarda 
kolaylıkla işliyebilecek 2 tane otobüs 
satın alınacaktır. Karoserisi yerli o
labilir: şoför mahalli ayrı, üzerinde 
bagaj koymak için yer olmalıdır. İs
teklilerin 15-2-939 tarihine kadar ev
saf, fiat ve teslim müddetlerini bir 
teklif halinde bildirmeleri ve tafsi. 
13tlı resim göndermeleri ilan olunur. 
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Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Orman Çevirge Müdür

lüğünden: 
Dursunbey istasyonuna yirmi iki 

kilometre mesafede bulunan Alaçam 
ormanının Karadere mıntakasından 
kesilen ve halen makta dahilinde bu· 
lunan 11404 metre mikap çam tomru
ğu ile yine Dursunbey istasyonuna 
yirmi iki kilometre mesafede Ayı de
re mıntakaaında kesilen ve halen 
maktalar dahilinde bulunan 7000 met
re mikap çam tomruğunun beher met
re mikabı 250 kuruştan 30-9-939 niha
yetine kadar istasyonda orman depo
suna teslim edilmek şartiyle nakli a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Dursunbeyli istasyonundan 
tomrukların bulunduğu maktalar ke
narına kadar kamyonla nakliyat müm 
kün olabilecek vaziyette yollar ve 

1 ~ idare ihtiyacı için muhtelif e
batta 16 kaime kurşunlu kara kablo· 
su ile bir kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış-
tır. 

2 - Muhammen bedeli (146794,20) 
muvakkat teminat (8590) lira olup 
eksiltmesi 6. 2. 939 pazartesi günü sa
at (15) de müdürlük binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat 
makbuı: veya banka mektubiyle ka -
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları· 
nı o gün saat (14) de kadar mezkur 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (367) kuruş muka
bilinde her gün levazım amirliğimiz. 
den alınabilir. (5189) 9357 

Satıhk çam ağacı 
Samaun Orman Çevirge Müdürlü

ğün·den : 

ı - 3-1-939 tarihinden itibaren 23-
1-939 tarihine kadar 20 gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle artırmaya 
konulan ve 23-1-939 tarihinde ihalei 
eveliyesi icra kılınacağı itan edilmiş 
olan Vezirköprünün Kavacık yaylası 
ve Taşlıgeriş devlet ormanından 1667 
metre mikap çam ağacına ait ilan va
rakasının 3-1-939 tarihinde gönderil-
iği halde lstanbul Cümhuriyet ga -

zetesince 9-1-939 tarihinde alındığı ve 
müddetinde neşredilmediği telgrafla 
bildirilmesi üzerine eski itanın mef -
suh addiyle 10-1-939 tarihinden iti -
baren 10-2-939 tarihinde ihalei eveli
yesi icra kılınmak üzere bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle artırma
ya konulmuştur. 

2 - Teklif zarfları 10-2-939 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 14 te Sam 
sun Orman çevirge müdürlüğündeki 
orman satış komisyonu huzurunda a
çılacaktır. 

3 - lhalei evveliyesi 10-2-939 tari
hinde cuma günü saat 14 te yapıla -
caktır. 

4 - Muhammen bedeli 6668 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 500 lira 10 

kuru§tur. 
6 - İsteklilerin kanuni ikametgahı 

olması ve ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesaik ibraz etmelerı 
meşruttur. 

7 - Teklif mektupları 
makbuzlariyle birlikte ihale 
den bir saat evveline kadar 

teminat 
ı:;aatin · 
Orman 

satış komisyon reiısliğine sıra numa· 
ralı makbuz mukabilinde verilmiş o
lacaktır. 

8 - isteklilerin mektuplarında şart 
name ve mukavelename projeleri o· 
kuyup kabul ettiklerini yazıp imza 
etmeleri meşruttur. 

9 - Şartname ve mukavelename 
projeleri Ankara İstanbul ve Samsun 
Orman sevirge müdürlüklerinden a -
lınarak okunur. (175) 10187 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Amasya Belediye Reisliğinden: 
1 - Amaısya belediyesi elektrik sant 

ralına ilaveten konulacak 60-70-80 bey 
girlik buhar lokomobili ve elli kilovat 
amperlik alternatör ve tek levhalı tev
zi tablosu ve bunların teferrüatı ile 
montajları kapalı zarf usuliyle müna • 
kasaya konulmuştur. 

2 - Ke§if bedeli on dört bin liradır. 
3 - Bu işe ait fenni iiartname, keşif

name, eksiltme şartnamesi, mukavele· 
name ve planlar arzu edenlere Amasya 
belediyesinden parasız olarak gönderi
lir. 

4 - Eksiltme 6 mart 939 tarihine 
müsalif pazartesi günü saat on beşte 
Amasya belediyesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat te1ııinat bin elli lira· 
dır. 

6 - Rksiltmiye girmek istiyenlcrin 
yaptıkları bu kabil işlere ait olarak ve
sika göstermeleri ve 2490 numaralı ka
nun hükiimlerine tamamiyle riayet et
meleri ve teklif mektuplarının bu ka· 
nun tarifatına uygun olarak hazırla-

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücüdu her zamnn genç ve dinç bulundurarak ahri•:len gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayc.d~ müthiş akıbetlerle neticelenen GRf P, nezle, enflo
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu has talıklardan korunmak için büyükler sabah, 
öğle, akşam birer, sekiz yaşından lİslUn çocuklar yalnız sabah, akşam birer .3iOGENINE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her ecza. 
nede bulunur. 7026 

maları ve dördüncü maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde belediye reisliğine verme 
!eri ve posta ile gönderilecek mektup
ların dahi aynı zamanda gelmiş ve dış 
tarafının mühür mumu ile kapatılmış 
olması lazımdır. (459/257) 10277 

Satılık ağaçlar 
Denizli Orman Çevirge Müdürlü

ğümden: 

l - Denizli vilayetinin Acıpayam 

kazası dahilinde Hüsniye ve Oğlan si
ni devlet ormanlarından (4490) metre 
mikap gayri mamul çam ağacı iki sene
de ormandan kat, imal ve ihraç edil
mek üzere v~ kapalı zarf usuliyle art
tırmıya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 20 şubat 1939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) te 
yapılacaktır. 

3 - Artırma Denizli orman çevirge 
müdürlüğü binası içinde toplanan or
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmıya konulan çam ağacı -
nın beher metre mikabı (505) kuruştur. 

S - Muvakkat teminatı (1700) lira 
( 59) kuruştur. 

6 - İstel.lilerin teklif mektupların
da ikinci maddele yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Denizli orman çevirge 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır. Şartname ve mukavele 
projesini görmek ve almak istiyenlerin 
Denizli orman çevirge müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. (259) 
10279 

Su projesi yaptırı\ocak 
Diyarbakır Belediye~inden : 

1 - Münakasaya konulan iş şartna
me ve mukavele projesi dahilinde yap 
tırılacak olan şehre 14 kilo metrede 
vaki Hamrıvat suyunun şehre isalesi 
giizergahının tayini ve mevcut şehir 
tevziat şebekesinin ıslfihı projesinin 
tanzimidir. 

2 - l\1:ünakasa 13 şubat 939 pazar 
ertesi günü saat onda Diyarbakır Be
lediye dairesinde münakit encümen-
de yapılacaktır. 1 

3 - Bedeli keşif (2500) iki bin beş 
yüz liradır. 

4 - Teminatı muvakkate 187 lira 
50 kuruştur. Nakdi teminatın müna -
kasa saatinden evel maliye veznesine 
yatırılmış olması veya banka teminat 
mektubunun ibrazı Hizımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilmek 
için yüksek mühendis olmak ve ya -
hut buna mümasil işlerde çalıştığını 
mübeyyin ehliyet vesikasını beledi. 
yeye ibraz etmek meşruttur. 

6 - Daha fazla malfımat almak ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin Di 
yarbakır belediyesine müracaatları i-
lan olunur. 10286 

Satılık fabrika 
lçel Ucıterdarlığından : 

1 - Açık artırmıya konulan Dakik 
Çir Çir ve Nebati Yağ Türk anonim 
şirketinin hazineye olan 58881 lira 
vergi borcunun öderunemesinden do
layı ipotekli bulunan Fuad ve Sezar 
Şaşatiye ait Mersinin hastane cadde· 
sinde kain fabrika zemininin tama
miyle Üzerinde inşa edilmiş ü~ kattan 
ibaret zemin katı değirmen: ikinci ka 
tı Dakikin taksimatı, üçüncü katı e· 
lek dairesi ve garp cihetinde makine 
ve buzhane dairesi ve müştemilatı ve 
derununda bilcümle alat edevat ve 
tcsisatiyle şimal kısmında üç daireli 
yazıhane ile ittisalinde fevkani ve tah 
tani dört oda, ma müştemiHit bir ha
neden ibaret gayri menkul (müsteci
ri borçlu şirketin musaddak icar mu
kavelenamesi ve zeyli mucibince 946 
senesi haziranına kadar mecurda in· 
tifa hakkı gibi müktesep haklan mah 
fuz olmak ve yapak şirketinin eylül 
941 tarihine kadar olan icarı tanınmak 
şartiyle) tahsili emval kanununa tev
fikan satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 226046 lira
dır. 

3 - Bu işe ait evrak; satış ve şart
name kaimesi ve teferruatı. 

4 - Müzayede, 16-1-939 tarihinden 
6-2-939 tarihine kadar 21 gün müddet -
le devam edecektir. İhaleyi eveliyesi 
6.2.939 tarihine tesadüf eden pazartesi 

gunu saat 14 de İçel vilayeti idare he· 
yeti tarafından yapılacaktır. 

5 - Arttırmaya girebilmek ıçın 

%7.5 nisbetinde ve arttırma, eksiltme. 
ihale kanunu hükmüne tevfikan temi
nat verilmesi lazımdır. 

6 - Bu hususta fazla mallımat al · 
~ak istiyenlerın İçel idare heyetine ve 
defterdarlığına müracaatları ilan olu· 
nur. {301) 10313 

Bir Elektrik Mühendisi 

alınacak 
Saın5un Belediyeain•dcn : 

Şehrimizin 250 lira ücretli elketrik 
mühendıs ve işletmemiıdürlüğü mün
haldir. Taliplerin vesikalariyle bele-
diyemize müracaatları. (638-339) 

10343 

Kalörifer tesisôtı 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
20-2-939 pazartesi günü saat 15 te 

İstanbul'da Nafia Miıuurhiunde ek -
siltme komisyonu odasında 119999.22 
lira keşif bedelli İstanbul yüksek mü
hendis mektebi kalorifer tesisatı ve 
kazan dairesi inşaatı kapalr zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık iş

leri genel, hususi ve fenni şartname· 
Jeri, proje, keşif hullisasiyle buna mü
tefcrri diğer evrak (6) lira mukabi -
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (7250) liradır. 
htek\i\erl.n teklif mektuplan ve en 

az bir taahhütte (50.000) liralik bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış olduğu vesikalara istinaden İs
tanbul vilayetinden eksiltme tarihin
den (8) gün evel alınmış, ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını 20/2/939 pa
zartesi günü saat 14 de kadar fstan -
bul nafia müdürlüğüne vemıeleri, 
(565/320) 10359 

ayrılmak suretiyle ihalesi muvafık 
görülen Keınalpaşa'da su ile yapıla
cak elektrik tesisatı üç kısım olarak 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çı -
karılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM: 
Elektrik işleri grubu 1500 devirli 

20 kilovat amperlik alternatör. Kon -
trol tablosu, Koplas takımı ve tevzi 
tablosu ve beyinlerindeki irtibat kalr 
lolariyle santral dahili tenvirat ve te
sisat malzemesinin temini ile işler va
ziyette teslimi. Tahmin bedeli "2651" 
lira ve teminatı "198" lira "83" kuruş
tur. 

İKİNCİ KISIM: 
İdrolik grubu: Fenni şartnamesi 

mucibince toprak kanal ve "218" met
re tulinde boro işi ile maatteferrüa.t 
''25" beygir takatinde ve "1500" de -
virli su türbini ve tahliye kanal tesi
satı ve imali işi tahmin bedeli "7497" 
lira .. 33" kuruş ve teminatı "562" lira 
"30" kuruştur. 

UÇUNCO KISIM: 
Şebeke grubu: Fenni şartname ve 

keşif cetveli mucibince tablo ile ha
vai hat arasında "25" metre tulünde 
tahtczzemin kablo irtibatı ile "141" 
adet direk üzerinde kurulacak şebe -
keye ait malzemenin temini ile tesisi 
işi tahmin bedeli "8858" lira "92" ku
ruş teminatı "664" lira "42" kuruştur. 

2 - Bu kısımlara ait şartname, ke
şifname, ve mukavele projeleri ve re
simler bir lira bedel mukabilinde Ke
malpaşa belediyesinden alınabilir. 

3 - lha\e 16-1-939 tarihinden 1-3-
939 tarihine kadar "45" gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olup 1-3-939 
çarşamba günü saat "16" da Kemalpa
şa Belediye encümeni huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin artırma eksiltme ka
nununun 1 ve 2 inci maddelerindeki 
vesikalarla birlikte Nafıa Vekaletin
den alınmış ve bu işlerde ehliyeti bu
lunduğuna dair müteahhitlik ve ehli
yeti fenniye vesikası göstermeleri 
:ıecburidir. 

Elektrik tesisatı 

5 - Zarflar ihale günü olan 1-3-939 
arşamba günU saat "15" e kadar gön-

1 derilmiş olması meşruttur. Postaca 
vuku bulacak teahhür nazarı itibare 
alınmaz. 

KemalpR§n Belediye Reisliğin

den: 
ı - Münakasaya çıkarıldığı halde 

talip zuhur etmemesinden kısımlara 

6 - Yukarda üç kısımda gösterilen 
işler toptan bir talibe ihale edilece
ği gibi ayrı ayrı olarak da ihale edi-
lebilir. (222) 10244 

Aksınk, öksürük, burun akması, düşkünlük 

©ITO[?) 
tehlikestnin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Grir:>e karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? 

Grip,• soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik ~ekillerde bulunur. 

Her ışeklin ustOndeki EB markası atdığınız mal• 

hakiki olduiunun ve iyi tesirinin ıarantisidir. 
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RESMi İLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

4 kalem ~lutabiyc 

M . M. V~kaleti Satın Alma Ko
m isyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(5400) beş bin dört yüz lira olan dört 
kalem mutabiye kapalı zarf usuliyle 
m ünakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 ubat 939 cuma günü 
ıaat 11 dedir . 

3 - İlk teminatı (405) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(157) 10171 

Yuhk yüzü Ye bez ıhnacık 
M .M. V ekaleti Satın Alm a Ko

misyon un dan : 
1 -10200 metre yastık yüzü ve 11700 

metre nevresimlik bez kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Yastık yüzlüğü bezin beher 
metresi 34 ve nevresimlik bezin beher 
metresi 31 kuruş fiat tahmin edilmiş
tir. 

3 - İhalesi 10.2.939 cuma günü saat 
14 dedir. 

4-Uk teminatı (532) lira 15 kuruş
t ur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatrndan 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(1 ~r' 10192 

Yalık ~arıafı ıhnacık 

10 kalem ilaç açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
1305 lira olup ilk teminat mikdarı 98 
liradır. 

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarşamba 
günü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te
minat mektup veya makbuzlarını ko
misyona vermeleri. (212) 10239 

190 kalem af ah hbbiye alınacak 
M. M . Vek a le t i Satın Alma Ko

m isyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmiye konu

lan 190 kalem aleti tibbiyeye istekli 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 5.800 beşi bin sekiz yüz lira o
lup ılk teminat mikdarı 435 liradır. 

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarşamba 
günü saat 11 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatten bir sa 
at eveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını kom.syona vermeleri. 

(213) 10249 

Kü~ük edevat (antası ailnacak 
M. M. Ve k a leti Satın Alma Ko

misyonunda n : 
1 -100 adet kompile küçük ede

vat çantası açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 -Ekisltmesi 6-2-939 pazartesi sa 
at 11 dedir . 

3 -İlk teminat 90 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M. 
V. satınalma komisyonunda bulunma-

fiyatı (150) yüz elli kuruş olan 
20000 yirmi bin kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf usuliyle m ünakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 şubat 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2250) iki bin iki 
yüz eIJi liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (150) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evet MM.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(281) 10306 

Yün çorap ipliği 

alınacak 

M. M. Vekale ti Satın Alma 
misyonunda n: 

Ko-

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı (235) iki yüz otuz beş kuruş o
lan 10.000 on bin kilo yün çorap ipli
ği kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 16 şubat 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 1762) bin yedi 
yüz altmış iki lira elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve §artnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temi -
nat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evel M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(283) 10307 

Sade yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın A lma Ko-

misyonundan : 
ları. (225) 10252 1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (92) doksan iki kuruş olan 25000 
Tavla halatı alınacak yirmi beş bin kilo sade yağı kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş 

M . M. e aleti Satın A lma Komis M . M. Vekaleti Satrn Alma Ko- tur. 
yonundan : m isyonundan : İhalesi 14 şubat 939 sah günü saat 

ı - Bel adedine tahmin edilen 1-Beher tanesine tahmin edilen fi_ on dörttedir. 
fiyatı (130) üz otuz kuruş olan 14300 yatı (19) on dokuz lira olan 20 tane 3 - İlk teminatı (1725) bin yedi 
~~ T'!nlJ"'~~ -ot "'-'''>''•- t.:ov L:. luı.\ h .ı... .ı. ... i ltm u .. ~• 1 .. m ü yü~ yirmi be~ liradır. 
münakasa) a konulmuştur. nakasaya l<onulmuştur. "t - vıs t rmttn "'""-

2- İhalesi 13 şubat 939 pazartesi gü olarak M. M. V. satmalma komisyo -
2 - İhal 8 şubat 939 çarşamba gü- nü saat on birdedir. nundan alınır. 

nü saat 11 t birdedir. 
3 - tık 3 - İlk teminatı 28 yirmi sekiz lira 5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 

ninatı (1394) bin üç yüz 
dokson do··ı 50 kuruştur. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

ira 25 kuruştur. d 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o- elerinde gösterilen vesaikle teminat 
4 - Evse:ı ve şartnamesi bedelsiz o-larak M. M )arak M. M. V. satın alma komisyonun- ve teklif mektuplarını ihale saatin -

V. satın alma komisyo • dan alınır. den en az bir saat evel M. M. V. sa-
nundan alıt' 

S - Eks lt:neye gireceklerin 2490 
sayılı kanuı un ikinci ve üçüncü mad
delerinde g erilen vesaikle teminat 
ve teklif me tuplarını ihale saatından 
en az bir sa t evel M. M. V. satın al
ma komisyo na vermeleri. 

(156 10193 

Kaputl kumaı alınacak 

M. M. Ve aleti Satm Alma Komis 
yonun-dan: 

1 - Beher etresine tahmin edilen 
fiyatı (450) rt yüz elli kuruş olan 
15500 on beş n beş yüz metre kur
şuni kaputlul umaş kapalı zarf usu-
liyle münaka a konulmuştur. 

2 - lhales şubat 939 perşembe 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- tınalma komisyonuna vermeleri. 
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde- (284) 10308 
lerinde gösterilen vesaikle ve temina-
tiyle birlikte belli gün ve saatinle M. Çantaltk bez alınacak 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (282) , 10296 

50 adet kasa ahnacak 
M . M. Vekale ti Satın A lma Ko

misyonun dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

(50) adet kasa açık eksiltme suretıy· 

le münakasaya konulmuştur. 
2 - Beherine (169) lira 50 kuruş 

fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - İlk teminatı (635) lira 63 ku

ruştur. 

M. M. V eka le ti Satın Alma Ko-
misyonunda n : 

1 Beher metresine tahmin edilen fi. 
atı (102) yüz iki kuruş olan 20.000 
yirmi bin metre arka çantalık bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 17 şubat 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1530) bin beş yüz 
otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satınalma komisyonun-

3240 liradır. 
2 - lhaletıi 13-2-939 pazartesi günü 

saat 15 de vekalet sat malma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
saikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa
at eveline kadar komisyona vermele
ri. (309) 10325 

23 kalem ilaç ve malzeme 
alınacak 

M. M . V ekale ti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatr 
yirmi bin lira olan yirmi üç kalem i
laç ve malzeme kapalı zarfla eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17 şubat 939 cuma gü 
nü saat 15 de Ankarada M. M. V . sa
tınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname listesi komisyonda 
görülür. İlk teminat 1500 liradır. 

4 - Eksiltmiyc girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 üncü ma~delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satınalma Ko. na ver-
meler. (323) 10360 

17 kalem gaz malzemesi ah nacak 
M. M. Veka le ti Satın Alma Ko

misyonunda n : 
24-1-939 tarihinde eksiltmesi yapı

lacağı ilan edilen 17 kalem gaz mal
zemesinin eksiltmesine talip çıkma
dığından 8 şubat 939 çarşamba günü 
saat 10.15 de açık eksiltme suretiyle 
c;atın alınacaktır. Hepsine tahmin edi
len fiyatı 600 lira olup liste ve şart
namesi Ko. da görülür. 

Eksiltmiye girecekler 45 liralıkte

minatlariyle eksiltme gün ve saatin
de M. M. V. satınalma Ko. da bulun-
maları. (324) 10361 

2 kalem ecza alınacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

m isyonun d an : 
25-1-939 günü ek~iltmesine istekli 

çkmıyan iki kalem ecza 8 şubat 939 
çarşamba günü saat 10. da M. M. V. 
satınalma Ko. da açık eksiltme sure
tiyle satın al ınacaktır. 

İlk teminat 225 lira olup şartname-
si Ko. da görülür. 

Eksiltmiye girecekler kanuni temi
natları ile birlikte eksiltme gün ve sa
atinde Ko. da bulunmaları. 

! n&lnin_ !t..a~_İ_n_ i_v_a 

dır. (325) 
000 lir.a -

10362 

Bakır sahan alınacak 
M . M. V ek a le ti Satın Alma Ko

misyonunda n : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (25) yirmi beş kuruş olan (100) 
bin yüz bin adet aş kabı (bakır sah an) 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 20 şubat 939 pazar günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1875) bin sekiz 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi parasız o
larak M. M. V. satınalma komisyo -
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V . satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(349) 10364 

günü saat on dJrttedir. 
3 - İlk te ınatı (4737) dört bin 

yedi yüz otu. edi lira 50 kuruştur. 
4 - Evsaf v şartnamesi (350) üç 

yüz elli kuru mukabilinde M. M. V. 
satınalma kom yonundan alınır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz a.. 
larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır .. 

5 - İhalesi 14-şubat-939 salı günü 
saat on birdedir. 

dan alınır. 1 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -

.Ank~ra Levazım Amirliği ·ı 
40.000 kilo p1rasa alınıcak 

5 - Eksilt ve gireceklerin 2490 
sayılı kanunu kince ve üçüncü mad
delerinde gös e ilen vesaikle temi -
nat ve teklif ktuplarmı ihale saa-
tinden en az saat evel M. M. V. 
satınalma kon yomına vermeleri. 

(198) 10227 

3000 8 ı niye ahnacak 
M . M. Yek leti Deniz Levazım 

Satın A lma K misyonundan : 
1 - Tahmi edilen bedeli (21330) 

lira olan (300 det battaniye 7 şubat 
939 tarihine ı a tlıyan salı günü saat 
14 de kapalı z na alınmak üzere ek· 
siltmeye konı.:lnıuştur. 

2 - Ilk terr ~atı 1599 lira 75 kuruş 
olup şartnamesi her gün komisyon· 
dan parasız oLu k alınabilir. 

3 - İstekli rin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahılinde tanzim edecek
leri kapalı tekli( mektuplarını en geç 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri. 

(377-203) 10236 

1 O kalem ilôç alınacak 
M. M . V ekaleti Satın Alma K o

ınisy.:>nundan: 
ı - Eskişehir hava hastanesi için 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve. temi
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (285) 10297 

Baku bakra~ ahnacak 
M. M. Vek a le t i Satın Alma Ko

misyonund an : 
1 - Beher tanesine tahmin edi

len fiyatı (490) kuruş olan 1000 a
det kapalı bakır bakraç açık eksilt -
me suretiyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 18-subat-939 cumarte
si günü saat 11 ded~ir. 

3 - İlk teminatı (367) lira 50 ku -
ı uştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
nati yle birlikte belli gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (287) 10298 

Pamuk (orap ipliği ahnacak 
M . M. Vek a le t i Satın Alma Ko-

misyonundan: 
1 - B eh er. kilosuna tahmin edilen 

ma komisyonuna vermeleri. 
(286) 10309 

Kırpma makinası 

alınacak 

M. M . V ek a leti Satın Alma 
misyonunda n: 

Ko-

ı - Hepsine tahmin edilen fiyat ı 
1350 lira olan 50 adet beygir ve sığır -
1.arı kırpmağa mahsus kırpma makina
sı 13-şubat 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankarada M. M. V . satınalma Ko. 
da açık eksiltme suretiyle satınalma

caktır. 

2 -İlk teminat 101 lira 25 kuruş o
lup şartnamesi ve numunesi her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminatlaları ile birlikte eksiltme gün 
ve saatinde komisyonda bulunm~larr. 

(2~:J) 10310 

Yol silindiri alınacak 
M. M. Yek i.le li Satın Alır. il Ko

misyonundan : 
1 - 6 adet d izel motörlü yol silin

diri kapalı zarfla yeniden ekıiltmiye 
konulmuştur. M uhammen bedeli 
.(43,200) lira oluP. ilk teminat miktarı 

Ankar a Levazım Amirliği Satın 
A lma Komisyonunda n : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 40,000 
kilo pırasa açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü 
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (163) 

10181 

40.000 kilo ıspanık ıhnıcık 
Ankar a Levaz~m Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon ihtiyacı için 40,000 

kilo ıspanak açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
muvakkat teminatı 300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü
nü saat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte Ankara Lv. Smirliği satın al -
ma komisyonuna vermeleri. (164) 

10182 

30.000 kilo lahna ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon ihtiyacı için 30,000 

kilo lahana açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2100 lira olup 
muvakkat teminatı 157 lira 50 kuruş. 

tur. 1 
3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gu ı 

nü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün; 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonuna vermeleri. (165) 

10183 

22000 Kilo sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - varnizon birlikleri ve müesse

se !erinin ihtiyacı için 22.000 kilo sa
bun eksiltmeye konmuştur. (Kapalı 
zarfla). 

2 - Tahmin bedeli 8800 lira olup 
muvakkat' teminatı 660 liradır. 

3 - Eksiltmesi 11. 2. 939 cumarte
si gü'1ü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü teminat ve teklif mek
tuplarını ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar Ankara le
vazım amirliği satın alma komisyo
nuna vermeleri. (273) 10290 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisonundan : 
Alayın senelik ihtiyacı olan 28500 

kilo bulgur teklif edilen f iyat gali gö
rü ldüğünden: 

1 - Yeniden 28500 kilo bulgur ek
siltmiye konulmuştur. 

2- Tahmin beleli 2850 lira olup mu
vakkat teminatı 203 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 10. 2. 939 cuma günü 
saat 14 tedir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Amasya alay satın al
ma komisyonuna vermeleri. (275) 

10293 

Y\Jlaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda n : 
1 - İzmir komutanlığı birlikleri 

- •3._ ------- .. ''- .r ._ • r--
lı zarf usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 şubat 939 cuma günü 
saat 16 da İzmir'de kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli tutarı 16500 lira
dır. 

4 - Teminat muvakkat akçesi 1237 
lira 50 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmiye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalariyle teminat ve teklif mektupları. 

nr ihale saatinden en az bir saat eveliıı 
kadar komisyona vermiş bulunacal. 

30 - 1 - 193. 

nü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmiye g ireceklerin ek 

me günü 2490 sayılı kanunun 2 v 
üncü maddelerinde istenilen bel 
leriyle birlikte Ankara levazım an 
liği satınalma komisyonuna müra 
atları. (352) 10366 

iç işler Bakanhğı 

Bir müşavi r aranıyo li 

Da h iliye Vekaleti Matbuat Um 
Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğün kadros 
da 300 lira ücretli bir müşavirlik 
zifesi açılmı§tır. 

Bu vazifeye göre, kuvetli bir um 
mi malumata sahip olmak, tevdi Ci 
lecek yabancı matbuatı günü günij 
takip ederek bunların ait olduğu 
bancı mcmleketın dış politika t 
yülleri ve iç politika davaları hakk 
da tahlili ve terkibi hulasalar ya 
mak bundan başka da türkçe metin 
ri kusursuz bir şekilde yabancı dJ 
!ere tercüme etmek yahut veril• 
mevzuu, doğrudan doğımya bu dili~ 
le kaleme almak lazımdır. Bu itibar 
türkçeye ve yabancı dillere hakkiy 
vakıf olmak şarttır. 
Diğer vasıflar ise, şunlardır: 
a) Türk olmak 
b) Yüksek tahsili olmak 
c) Başka bir yerde vazifesi olrri 

mak 
d) Şimdiye kadar çalıştığı yerlere 

başarıcılığı ve htisnü hali belegeler 
tespit edilmiş olmak 

e) Ykarıdaki izahat derecelerin 
fransızca ve İngilizceye vakıf olmal 

2 - Müsabaka imtihanına girme 
istiye.nlerin 15 şubat 1939 tarihir 
kadar hüviyet kağıtlarım, diploma}, 
rını, vesikalarını ve 4,5 X 6, ebadı 
da iki adet fotoğraflarını bir ist ida i 
matbuat umum müdürlüğüne göndeı 
meleri Hizımdır. 

3 - Müsabaka imtihanı 20 şuha 

1939 günü saat 9.30 da, Ankarada ma 
buat umum müdürlüğünde ve İsta 
l>ulda viliiyet matbuat bürosu şefliği 
de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin imtihan günü A 
karada, matbuat umum müdürlüğün 
ve İstanbulda matbuat bürosu şefliği 
ne müracatları. (302) 10314 

Finans Bakanlığ ı 

R~n.,..İn nhnnrnk 

Maliye Vekaletinden : 
Tahmin edilen bedeli bin yedi yüz 

elli lira olan on bin litre benzin açık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Eksiltme 7-2-939 salı günü saat ıs 
de levazım müdürlüğünde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün levazım müdür

lüğünde ve İstanbul da Dolmabahçe-. 
de maliye evrakı matbua anbarı me • 
murluğunda görülür. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyen
lerin mezkur gün ve saatte 131 lira 25 
kuruşluk teminatlari ve kanuni bel
geleriyle komisyonda hazır bulunma-
larL (185) 10234 

Posta; Telgraf ve Tele fon 
lardır. (280) 10295 

Bir hesap memuru aranıyor 1 Pul resimleri müsabakası 
Üçüncü P iyade Alayı Levazım 

Müdürlüğünden : 
Ankara garnizonu yaya alayı için 

bir hesap veya muamele memuruna 
ihtiyaç vard ır. Emeklilerden 58 yaşı
nı ikmal etmemişler tercihan alınacak. 
tır. Emekli bulunmadığı takdirde bu 
vazifeyi ifaya muktedir bir sivilin de 
seksen lira bir ücretle alınacağından 
isteklilerin 32. inci alay levazımına 

müracaatları ilan olunur, 
(32 1) 10328 

Mercimek alınacak 
Anka r a Levazım Amirliği Sa tm 

Alma Komisyonundan : · 
1 - Garnizdn birlik ve müessese -

leri ihtiyacı için 32.000 kilo mercimek 
açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3520 lira o
lup muvakkat teminatı 264 liradır. 

3 - İhalesi 16-2-939 perşembe günü 
saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve3 
üncü maddelerinde is'tenilen belge
leriyle birlikte Ankara levazım amir
liği satmalma komisyonuna müraca-
atları. (350) 10365 

Zeylin tanesi ahnacak 
Anka r a Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : · 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

rinin ihtiyacı için 14.000 kilo zeytin 
tanesi açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3920 lira o
lup muvakkat teminatı 294 lirad ı r. 

3 - İhalesi 16-2-939 perşembe gü-

P . T . T . Levazım Mü~ürlüğünden :, 
Amerika istikialinin 150 inci yıldö

nümü hatırası münasebetiyle çıkarıla
cak pullar için biri (konulacak iki port 
re yeri boş bırakılmak şartiylc) ortada 
Amerika hatırasını ve diğeri Türk -
Amerikan bayraklarını ihtiva etmek 
Vt; etrafları müzeyyen çerçeveli olmak 
üzere iki resim münakasaya konulmuş_ 
tur. 

Resimler en son şubat 939 niha -
yetine kadar Ankarada P. T. T. leva -
zım MD. lüğüne teslim edilecektir. 
Beğenilecek iki resimden her biri i 

çin yüzer lira mükafat verilecektir. 
Muvafık görülmiyenler sahibine iade 
edilecektir. (234) 10269 

220 ton U. demiri ahnacak 
Posta , Telgr af Levazım Müdürlü· 

ğünden : 
1 - Fabrikamızda imal edilecek te -

lefon hatları takazları için muktazi ve 
8-1-939 tarih.inde kapalı zarfla eksilt -
mesi mukarrer 220 ton u. demiri kati 
ihale 10 şubat 939 cuma günü saat (15) 
<le yapılmak üzere pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. 

2 - Muhammen bedel 26,400 rnuvak. 
kat teminat 1980 liradır. 

3 - Eksiltme mezkur gün ve saatte 
Ankarada P. T. T. U. müdürlük bina
sındaki satınalma komisyonunda icra 
kılınacağından isteklilerin kanuni ve
saik ve teminatı muvakkate mektup ve 
makbuzlariyle birlikte o saatte komis
yonda hazır bulunmaları. 

4 - Şartnameler Ankara'da P. T. T. 
levazım İstanbul'da Kınaciyan hanın
da p. T. T . ayniyat şiıbe müdürlükle-
riden gösterilecektir. (250) 10276 
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_ Boyınd1rlik Bakanlığı 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

l - Mala tya vil5yetinde Arapkir-Er
zincan yolu üzerinde (Kozluk) ve Er
zincan v:layetinde yine ayni yolda 
(Şırzı) köprülerinin demir olarak ye
niden inşaatı (71.800) lira keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılm ıştır. 

2 - Münakasa 13-3-939 tarihine mü
aadif pazartesi günü saat 15 de Nafia 
Vekaletinde şose ve köprüler reisli -
ği odasında yapılacaktır-

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
nıüteferri diğer evrak (360) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir. 

4 - Eksiltmiye ancak demir inşaat
ta ihtisası olan ve şimdiye kadar bu gi
b~ köprüler yaptığını ispat eden fab -
rikalar veya bir teah.hütte en az elli bin 
liralık toprak işlerinden gayri bir in
patı teahhüt ederek iyi bir surette ik
mal ettiğini ispat edenler girebilece -
ğinden isteklilerin eksiltme tarihin
den en az 8 gün evel bir istida ile Na
fia Vekaletine müracaat ve bu evsafı 
haiz olduğunu ispat ederek alacağı eh
aiyet vesikasını göstermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin ticaret odası vesi -
kasiyle (4840) liralık muvakkat temi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak 
lan kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat eveline kadar 
komisyon reisli ğine makbuz mukabi -
linde vermeleri muktezidir. 

Postada olacak Recikmelcr kabul c-
cfümez. (220) 10268 

Basit, muzaaf makas 
saire ohnocok 

Nafıa Vekaletinden : 

11-3-939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlügü odaeında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
275980 lira muhammen bedelli 126 adet 
basit 4 adet İngiliz muazzaf makas ile 
3 adet ray inbisat tertibatının kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve t~ferrüatı 
13. lira 80 kurut bedelle malzeme mil -
dürIUğUnclcn alınabilir. 

Muvakkat teminat 14789 lira 20 ku-

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve prtnamcsinde ya -
zıh vesaikle birlikte aynı gün saat 10 
a kadar mezkfir komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(242) 10273 

Telgraf fincan demiri ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

13 mart 939 pazartesi günü saat ıs 
de Ankara'da Nafıa vekaleti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
ca ceman 2600 lira muhammen bedel
li Haydarpaşa'da teslim şartiyle 10000 
adet telgraf fincan demirinin açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 15 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(247) 10288 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Görü
len lüzuma binaen mukavelenamesi 
fcahedilmiı olan Ankara istasyonu 
karşısındaki Gençlik parkı birinci kı
sım inşaat bakiyesidir. 

Keşif bedeli 253464 lira 2 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 17 şubat 1939 cuma 
günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 12 lira 67 kuruş be -
del mukabilinde yapı işleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 13888 lira 56 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafia 
Vekaletinden alınmış ehliyet vesika
sı göstermeleri lazımdır. Bu vesika
yı eksiltmenin yapıJacağı günden en 
az sekiz gün evci bir istida ile Nafia 
V ekaietine müracaat edilerek alma 
ları muktazidir. 

5 - latckliler mukavele projesi ve 
merbutatını kabul ettiklerine dair 
imza edilerek bunları diğer istenilen 
vesikalar ile birlikte ikinci maddede 
tayin edilen .. atten evcl komisyon 
reisine tevıdi etmeleri lazımdır. 

(298) 10336 

ur us -11-

-Ek~nomi BokonlıQı SÜMER BANK .:!11111111111111111111 1111111111111111111~ KÜÇÜKlLANLA~ ----------
lktısat Vekaleti Elektrik İtleri 

Etüt İdaresinden: 

--- Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Müessesesinden : 

--- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Görülen lüzum üzerine idaremiz 
mutemedi Hikmet Güngören'in idare
miz namına hariçte her hangi bir mu
ameleyi görüp· yapması menedilmiş -
tir. 

İdaremizle münasebette bulunan 
hakiki ve hükmi şahısların maIUmu 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

308 

· Okullar 
Elbise yoptınlocok 

Müzik Öğretmen Okulu Direktör
lüğünden: 

1 - Okulumuzun kız ve erkek ta
lebelerine açık eksiltme ile elbise 
yaptırılacaktır. 

2 - Kız talebe için 35-45 takım, er
kek talebe için 75-85 takım 

Kız talebe elbisesinin beherinin 
muhammen bedeli 24, erkek elbisesi 
beherınin muhammen bedeli 28 lira· 
dır. Muhammen bedel 3460 liradır. 

3 - Münakasa 6. 2. 1939 pazartesi 
günü ı.aat 15 de Ankara Mektep mu
hasebeciliğinde teşekkül eden komis
yon tarafından yapılacaktır. 

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

Fabrikolar1 

Pamuk İpliği satııı 
Ereğli Bez Fabrikası malı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

12 No Paketi 415 kuruş 

16 " " 480 
24 

Nazilli Basına Fabrikası malı 24 

10 balyalık siparişler için 
i5 
25 
50 

" .. ., 
" 

" .. 

.. .. 
" 
" .. 

" .. 
.. 
" .. 

580 
580 

575 
570 

.. .. .. 
.. .. .. 

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

Kiralık: 

KiRALIK -- 4 oda genit salon tam 
konfor parke döşeli bahçe ortası müs -
takil bir kat uygun fiyat. Yenişehir 
Selanik caddesi 47 No: Üst kata müra -
caat. Tel: 3364 266 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge sokağının köşe
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

Kiralık - Necatibey mektebi civa
rında Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo 
kapıcıya müracaat. 221 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki-
ka ucuz, havadar. 234 

KiRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverişli. Ti: 3989 249 

Kiralrk - Yenişehir Meşrutiyet 

..ıı••••••••••••••••••••••••••••llL. Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so

Ma!afya hez ve iplik fabrikası 1. A. Şirketinden • 
Şirketimiz Adana fabrikası mamulatı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. 

Çifçi Bezi 
Adana 

2 
s 

Genişlik s. 

90 
90 

Beher top m. 

36 
36 

20 Toptan aşağı siparişlere % 2 zam yapılır. 

Beher top 

729 
'128 

5 

kak 4 No: da 3 oda acele kiralık. Tl: 
3989 250 

Kiralık - Yenişehir yüksel Cad. 
Mimar Kemal okulu karşısı okula so
kak No: 8 üst kat 4 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Tl : 3362 261 

Kiralık - ltalyan Sefaretinin kar
sısı Ozdemir caddesi 65/3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

r~~~·~~···;·;~~ ... Şo rtlo rı 
İ Dort aatırhk küçuk ilanlardan: 

ı 
Bir defa ıçin 30 Kuruş 
İki defa için so Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruş f Devamlı küçük ilanlardan her defası 
: ıcin 10 kurut alınır. Meseli on defa 

1 
neşredile«k bir ilin için, 14-0 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna. 30 harf itibar edilmiı-

• tir. Bir kuc;iık ilin 120 harften ibaret 
! olmalıdır. 
ı Dört satırdan fazla her satır için bel her seferine aynca on kurus alınır. 
• Küçük ilanların 120 harfi j geçmemesi lazımdır. Bu mik· 
i tan geçen ilanlar ayrıca pul 

L~~~!~.~.~!~~ .. ~a .. ~ ... h ... id .... ir ....................... ~ 
meli ve bilumum konforu muhtevi 
ri dört diğeri beş odalı ve kalorife 
siz ikişer odalı daireler kiralıktı 
Bekçiye müracaat. 329 

Kiralık - Jandarma okulu yan 
da havadar nazır yüksek tepe üstü 
de vekaletlere 5 dakika mesafede y 
ni çok ucuz daireler. İçindekile 
müracaat. 330 

Kira/Jk oda - Yenişehir Atatü 
bulvarı Ordu evi karşısı Sevim A 
daire 3 çe müracaat. 331 

Kiralık - İtfaiye meydanı Beled 
yeler Bankası arkasında Pamuk 
Ap. büyük küçük müstakil tek od 
la~ 3~ 

Kiralık - ltfaiye meydanı 

4 - Talipler aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunmalı ve münakasadan 
bir saat eveline kadar % 7,5 teminat 
akçesını muhasebecilik veznesine ya
tırmış bulunmalıdırlar. - - KIRALIK - Atatürk caddesi cad - Ihsan Ap. möbleli, mölblesiz bir ,, ........................................................... ~ır 

5 - Şartname ve nümuneleri gör
mek istiyenlerin okulumuz direktör
lüğüne müracaatları. 

deye nazır mükemmel möbleli kalori - kiralıktır. Daire 3 çe müracaat. 

(172) 10202 

Demiryolları 

300 Adet mıhruli cad1r alınacak 
D .D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 
300 adet mahrtlti çadır 14-2-939 salı 
gUnU ... t 15.30 da kapalı zarf uauliy
le Ankara'da idare binasında satın a-
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1305 li

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vceikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. (268) 10320 

Muhtelif binalar yıkllrala<ak 
Devlet Demiryolları ikinci ltlet

me Artırma Eksiltme Komaiyonun
dan: 

ferli oda. Posta kutusu 1046 ya müra-
_,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL. caat. 267 ---- Hissedarlar toplantısı ---------- Antalya Elektrik Türk Anonim --: Şirketinden : --E Şirketimizin 1938 hesap senesi adi içtimaının 2 Mart -
: 1939 tarihine müsadif perıembe günü Antalya'da Şirket 
: idarehanesinde akdi kararlaıtırılmııtır. 
S RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
E 1 - 1938 senesi heaabat ve muamelatı hakkmda idare 
5 meclisi ve mürakip raporlannın okunması ve ıirketin mev
E duat defterleriyle bilançosunun tasdik ve kabulü ve idare 

--: Kiralık - Kavaklıdere Alman se
: fareti kartıaı N. 61 kargir evin alt -: katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
E Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
- Ahmet. 283 ---: Kiralık - Bayan için 1 büyük oda -: au elektrik dahil banyo mutbak müş-
5 terek 13 Li. Çocuk sarayı karıısı Ye-
5 ğcnlik. S. No: 16 Ap. 2. kat. 284 --: Kiralık - Kavaklıderede Güven 
: evlerinden 7 odalı, telefonlu mutam
: balı bütün konforlu .. ı•• numaralı ev. 
S 3719 telefon numarasına müracaat. 
= 288 -- heyetinin tebriye edilmesi. : - Kiralık daireler - Yenişehir Ka -

ranfil ıokağı (7) numaralı apartman -
da 4 oda, 1 hizmetçi odası, bir holden 
mürekkep konforlu 3 daire 293 

: 2 - Hiuei temettü hakkında karar ittihazı. -
: 3 - İdare Meclisinin intihabı. S - -: Asaleten ve vekaleten en az yirmi hisseye malik hisse- : 
: darların hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduk- E 
: larını ispat eder vesikalarını toplantı gününden bir hafta E 
: evveline kadar yani 23 tubat 1939 pertembe günü akıamı- : 
S na kadar Şirket idaresine verip mukabilinde makbuz al- : 
S maları lazımdır. Bu suretle makbuz alanlann aldıkları E 
: makbuzları hamilen mezkGr günde saat 14 de Şirket İdare- E 
: hanesi·ne teırifleri rica olunur. 337 E - -,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Çam travers ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti kar,ısın
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo -
riferli geni.f 5 oda 1 hol Tel: 1764 

295 

Kiralık- Kalorifer, sıcak su, soğuk 
su ve kapıcısı mal sahibine ait mü -
kemmel bir daire 50 liraya. Atatürk 
bulvarı Kalaç apartmanında. Tel: 
1477 296 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol. Çeli 
kale sokak Bilal Akba Ap. 3 No. lı 
daire Tl: 3377 334 

Kiralık - Hakim manzara bol ~ 
neş ucuz fiyat 1 veya iç içe 2 oda. l 
şıklar Cad. Necati B. mahallesi Ccva 
B. Ap. daire 4. 335 

Kiralık oda - Bayanlar için 1 
ya 2 oda almanca bilenlere yarı fi 
yatla verilir. Y. Şehir Meşrutiy 

Cad. Yeni kalık sokak No: 10 3 

SabJık: -----
Devren satılık dükkan - Müdaf 

ayi Hukuk caddesi Erek apartmıan 
altındaki mahallebici düşkkinı tq 
raya azimet dolayısiyle gerek bot 
larak veya mobilyalı devren satılık: 
tır. İçindekilere müracaat. 285 

Satılık - Yatak ve yemek odau 
kımiyle ıo lambalı 938 R. C. A. rad 
azimet hasebiyle acele. Yenitehir T 
na caddesi No: 32 309 

Satılık - Gardrop Eteren yazı 
kine av tüfenk ve saire. Her gün 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii 
Iarı No: 8 z:c müracaat. 

Devren satılık dükkan - Sahiple 
rinin tafraya gitmesinden. Yenitehi 
Kızılay yanındaki kuru kahve ve lni 
ru yemiş evine müracaat. 324 

Ankara garı kartısında idaremize 
ait binaların (çıkacak malzemesi ida

reye ait) yıktırılması işi açık eksilt
miye çıkarılmıştır. 16-2-939 tarihine 
rastlıyan perşebe günü saat 15 de i
kinci işletme binasında toplanacak ko 

Muhammen bedel, muvakkat teminatiyle miktarları aşağıda hizasında 
yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
16-2-1939 perşembe günü saat 15 tc kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Kiralık - Sarı Köıtk Çankaya cad. 
49 (altkat) mobilyasız kaloriferli o -
dalar ehven fiyat. Saat 2 den sonra 
müracaat 302 iş anyanlar: 

misyonda ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 980 lira liradır. 
lsteklilerin kanunun tayin ettiği ve

saikle muvakkat teminatı olan 73,50 li
ralık makbuz veya banka mektubunu 
hamilen muayyen gün ve saatte komis 
yonumuza müracaatları ilan olunur. 

Şartnamesi ikinci işletme kalemin-
de görülebilir. (357) 10367 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giln eksiltme saa -
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaıa, İzmir ve Eskişehir vez -
nelerinde satılmaktadır. (311) 

Liste No. 

1 
2 

Cinai ve miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Adet Beheri Lira K. 

26000 çam travers 
24000 .. 

300 kuruş 
300 

5150 
4850 

10358 

00 
00 

Kayın travers ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiayonund~n : 

Muhannncn bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme giln ve saatleri aşağıda ait 
olduğu listesi hizasında yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleri.n listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 

lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eski1ehir'de İdare mağazalarında dağıtıl
maktadır. (310) 

Liste 
No. sı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Mikdarı ve Cinsi 

Adet 
11025 Kayın makas traversi 
3195 " ,. 
6608 Kayın köprü traversi 

24892 Kayın cari hat traversi 
14280 
5929 
5880 

60410 

12771 
26333 
93317 
70000 

.. 
,, .. 
" 
.. 
,, 
,, 
" 

38500 .. 
12271 Kaym dar hat 
9289 • • 

.. .. .. 
,, 

.. .. .. 
" 
" 

Muhammen 
bedeli 

Beher adedi 
500 Kuruş 

420 
320 
140 
215 
175 
255 
185 

215 
175 
245 
225 
175 
150 
150 

.. .. .. .. .. .. 
H 

.. 
" .. 
" .. .. 
• 

Muvakkat 
teminatı 

4006,25 L. ) 
1006,42 .. ) 
1585,92 .. ) 
2613,66 ,, ) 
2302,65 .. ) 

778,18 ,, ) 
1124,55 .. ) 
6837,93 .. ) 

2059,32 " ) 
3456,21 .. ) 

12681,33 .. ) 
9125,00 ,, ) 
4618,75 .. ) 
1380,49 .. ) 
1045,01 ,, ) 

Eksiltme 
gün saati 

15/2/939 çartaınba 15,30 

1612/939 perfC!Dbe 15,30 

19325 

Kiralık - Möble ve möblesiz oda. 
Y. Şehir asfalta bir dakika kalorifer 
daimi sıcak su tam konfor. Menekşe 
S. Göknil Ap. No. 3 303 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 1-2 No: lu Kuğu apartmanında 3 
oda 2 bollu daire 7 numaraya müra-
caat. 306 

Kiralık ·- Yenişehir Atatürk bul
varı Bolu apartmanı 4 No. da ~ oda 
1 hol. içindekilere müracaat. 307 

Kiralık oda - Havuzbaşında aile 
yanında bir bay veya bayan için ka. 
löriferli bir oda. Müracaat: Telefon 
2864 310 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı , 
elektrik ve sulu bir daire. Ti: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

it Anyor - Ecnebi ve tecrübeli bh 
bayan çocuklara bakmak fıransız 
ve almanca ders vermek istiyor. Ul 
ta "N. S." müracaat. 242 

iş Aranıyor - Alman Bayan Sten 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta ku 
ıu 21 yazı ile müracaat. 286 

Eyi bir aşçı iş arıyor - Alatur 
ve Alafranga eyi yemek yapan 
aşçı iş arıyor. 1040 telefon müra 
edilmesi. 340 

Topu ve Kadastro 

Tapu tesçili " 
Kiralık oda - Yeniıehlr Atatürk Çankaya Tapu Sicil Muhafız! 

bulvarı Yenige Ap. No: 9 kalörifer imdan : 
daimi sıcak su. 316 Ankaranın Küçük Ayrancı !DC'Vkİ. 

Kiralık - Aıağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muşambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elveriıli terkos suyu i-
çinde. Bahçeli. Ti: 1358 325 

Devren kiralık ucuz ev - Bahçe i
çinde müstakil, üç oda, hol, geni§ ca
mekan, banyo, mutbak hava gazı, e
lektrik - Dikmen Cad. Uçar sok . 
No : 11/A. 326 

Kiralık dairel~r - Yenitchir Nafıa 
Bakanlığı karııaında otobüs durak 
mahallinde kalorifer ve parke döte -

de kain olup şarkan dere ve attar 
Ahmet garban yol şimalen Hafu: M 
met veresesi cenuben pamuk oğlu 
cıdan metruk gayri menkulle çe · 
bir kıta bağ manisalı Papaa Onnikte 
metriık olduğundan bahi.le huiaı 
namına tescili Ankara defterdarb 
ğının 26 - İkinci kanun - 1938 tarih vı 
3 - 78111377-5 sayılı yazılariylc iste 
nilmiş ve bu gayri menkulün tapucb 
kaydına rastlanamadığından ciheti ta 
sarrufunun tetkiki zmnında 6-2-93~ 
pazartesi günü saat onda mahalli 
inceleme yapılacağından bu yerde o 
nuni bir hak iddia edenler varsa ev 
rakı müsbiteleriyle birlikte muhafız • 
lığımıza 938/ 1616 ve 938/ 427 No. ih 
veya keşif gününde mahallinde bulu< 
nacak tahakkuk memuruna müracaat· 
ları lüzumu ilin olunur. (360) 10368 
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Bütün dünyaca tanınmış meşhur şehir ! 
Yüzbinlerce kişiyi her sene sinesine toplıyarak, karaciğer hastalıkları, kum, safra kesesi 

iltihabı ve fazla şişmanlıktan ileri gelen rahatsızlıklardan kurtaran sıhhat şehri 

Acaba herkesin, her sene Karlsbad'a giderek Kür yapması mümkün mü ? Elbette hayır ! Fakat, hakiki ve tabıi 
Karlshad maden suyundan istihsal edilmiş Karlsbad TUZU bu vazifeyi görür ve KARLSBAD'ı evinize getirmiş olur. 

Her sabah evinizde, bir bardak ıhk su lıinde kolayca eriterek l~eceğiniz dolu bir ~orba kaıığı 

" zu 
Sizi Bir Çok Rahatsızlıklardan kurtaracaktır 

Ağzınızdaki acıhğı, dilinizdeki pası ve midenizin bozukluğundan mütevellit nefes kokusunu derhal giderir. 

Dünyayı BLAUPU KT radyoları ile dinle ıin ~~ • • • 
KAZIM ROŞTO 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No : 6 Tel: 2208 

Karııık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsrnız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
bubattan yapılm ış 

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE , .. -
Mamulatı hususunda birinciliği kazanan Bankalar caddesinde -

ki Şehzadebaşı Şekercisi OSMAN NURİ bayram münasebetiyle 
tenziUitlı tarifesini muhterem müşterilerine arzeder. 

Akide şekeri ve güllü sakızlı lokumlar 50 elvan şekeri 80, fındık
lı lokum 100 şam fıstıklı, Hindistan cevizli, bademli lokumlar 120 
kestane şekeri bademden yapılmış nefis badem ezmesi 120, 
fondan çikolata 140 çifte kavrulmuş badem şekeri 140, yaldızlı kes-

i
~~~~llllicll:t~ar;_c _Jekcri 150 meyva ş:k ... ~r :~ şe~:ıer:ı~:~!.~~ü ç~~~!~~ 160 

pişmaniye helvası 80 kuruştur. Toptan ve perakende sipariş kabul 
olun ur. Başka yerde şubesi yoktur. Ti: 3277 258 

r {}(@ S<@iiJ 

ö~lii 
unları 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha l keser. 

.. .. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7020 .. .. 

RİT 
([En güzel tuvalet _:J lb sabunudur 297 d 

,, ______________________ __ 
İzmir İncir ve Üzüm Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği 

T A R İ $ SİRKESİ 
Halis Taze Üzümden Yapdmıştır. 

TARİŞ SİRKESİ 
tŞTlHANIZI AÇAR. 

TARİŞ SİRKESİ 
SiZE EMNİYET VE ZEVKLE YEMEK YEDiRiR. 

TARİŞ SİRKESİ 
Cidden emsalsiz ve rakipsizdir. 

SIHHA TiNi SEVENLER, SOFRALARINDA 

• 

HAS N ÖZLÜ UNLARINI 
Çocuklarmı T. yedir iniz En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 

_iTALYANCA 
Hususi ders verilir ve türkçe

italyanca her türlü tercüme ya
pılır. En iyi referanslar Celalet-

Behemehal TARİŞ SİRKES İ bulu ndurmalldır 
SATI Ş M A C AZA S I : 

Dünyada mt vcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

ISTIH811l. leıoilw / 
Tlfltl MlftfUU 12 ho. ht 

Mıfuernı ıı rıyare1 •diftıı wıt• 
19 N').fw 11,.UeMlıl le\ertftlı.. 

f'tr• U•"""'•d• ~lyOla t•ıuflat. 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
tin Nuri -Tel: 2532 319 

Pirinç, Yulaf, Mercimek. Buğday, irmik, P atates, Mısır. 
Türlü. Bezelya a dem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 701 O Kürk satışı .:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -

1111 11111 i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 1111111111 
§ Sakarya Eczane sinder alınız . Az zamanda muhteıenı ~ 
= Ankara halkının yülı: itimadını kazanan müessesemizde reçete := 
§ ve tlaçlaı ınız büy k bir dikkat ve ıtina ile yapılır. Fiyatlarda daı · § = mi itidal Resmı e hususı müessesata toptan mübayatta her hu· := 
i ıı llf İıliii 1 iiiıiıl 'k::~::, gö~;:•;~l 8 Ulus ;. ;ydaill11İ 1 İıil lıiii 1 ııııi 

.ıllllllllllllllllllllll lllll lllllllllllL. Zayi - lş Bankasından aldığım 
: : 29859 No: lu K.. C. H. ait tatbik mü-
: ORMANLAR PER1Sl : hürümü zayi ettim. Yenisini alaca-
: Dorothv Lamou - Ray Mılland = ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i-
, lllll ll lllllllllllllll lllll lllllllllllr B k " BOZKURT 323 Hin olunur. e ır 

Menfoahnı bilen radyo tekniğinin şaheseri olan 

--Yeni gelen son moda kürk mantolar = 
ve yakalar ehven fiyatla ve taksitle := 
satılır. Satış yeri Anafartalar caddesi := 
No: 36 Cümhuriyet halı ve kürk pa - = -zarı. 301 = 
------------------------~~--------~ ------------------------------

Yeni 
BU GECE21 DE 

4 NAMUS BEKÇlSt 

Baş Rollerde 

Loretta Young - Georg Sanders 
~ebane ve nefis bir eser 

GÜNDÜZ MATİNELERİNDE 
KADIN HIRSIZI 

Annie Ducaux - Julcs Berry 
Tarafından yaratılan hakiki hayattan 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6286 

İmtiyaz sahibi -- lillnmIŞ Jbret amız bir film 

SİNEMALAR 

Halk 
BU GÜN BU GECE 

KUTUP ŞEYTANLARI 

Baş Rollerde 
Richard Arlcn - Mala - Lili Talbat . 
Baştan sona kadar dt>hşet heyecan ve 
korku saçan emsalsiz bir macera filmi 

Nure tt in Ki.mil SUNER = SEANSLAR SEANSLAR = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de --

Sus 
--------

BU GÜN B'u GECE 
-----İKiNCİ BALAYI --

BRş Rollerde --
Loretta Y oung - Tyron Powel 
lkincı kocasından ay'11ıp tekrar 

birinci kocasına dont>n gene Vl' guzel := 
bir kadmın gayet eg/encelı macerası = 

SEANSLAR 

14 - 16 - 18 - Gece : 20.30 da 
ız de 

UCUZ HALK MATlNF:St 
vardır. 

----------== ~~----~----~~~~·~_:_~~~~~~~~--------~~~~--------~~~----~ -----== YENİ SlNEMADA her gece filmden ev~I ANKARA PALAS'ın ~ureti mahsusada getirdiği Artıstler tarafından ----
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümta z Fa ik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa Miltiürü: Ali Rıza BASKAN 

E TABARİN BAR ORKESTRASI refakatinde zengin varyete numaraları va hokkabazlık hiınerleri 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııı ı ıııııı ı ııııııııııfi?' 

OPTA radyolarını görüp dinliyerek karar verir M. ve A. Hanef kardeşler 
Posta caddesi Hal karşısı T i: 3150 


