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Milletin 
Milli Şef'e 

200 lnailiı tayyaresi Fransa'ya Maarif Sarası dün mühim 

bir kültür davamızı halletti 

udu, 5 Alman denizaltı lilosu bağlılığı 
Ankara, 25 a.a. - Memleke
tin her tarafından gelen tel
graflar, lnönü'nün istiklal har
bi zaferlerini tetviç eden Lo
zan büyük sulh zaferinin 16 
ıncı yıldönümünün, büyük, kü
çük her tehirde, her kasabada, 
hatta hemen her köyde, İçten 
gelen bir heyecanla kutlanmış 
olduğunu bildirmektedir. Her 
yerde binlerce kişinin iştirak 

ettiği toplantılarda halk mü
messilleri tarafından ıöylenen 
ve şiddetli alkışlarla karşıla

nan nutuklarda, fiırkiye Cüm-

Üç smıflı köy okulları 
beş smıfh hale konacak 

Baltık'ta manevralar yapıyor Bu suretle 380.000 köy cocuğuna iki yll daha 
milli terbiye ve kültür vermek kabil olacakhr 

Fransa askeri tayyareci kaydına başladı 

Sovyet Bahriye Komiseri 
Sovyetdenizaltı filosunun 
kudretinden bahsediyor 

Beynelmilel va%İyetin dü%eleceğini 

uman ingili% hükumeti umumi 

seçimi 25 ilkteşlinde yapacaktır 
Londra, 25 a.a. - Hava nezareti tebliğ ediyor: 
Bleriot'nun Manş denizini ilk defa olarak tayyare ile 

geçişinin otuzuncu yıldönümü münasebetiyle, ingiliz 
bombardıman tayyare filoları, bugün, Fransa üzerinde 
üçüncü bir talim uçuşu yapmışlardır. 

Uzakşark 'ta 
bir anlaşma 

Filoların tesbit 
edilen güzergahı, 
Paris ve Lyon Ü· 
zerinden, Biskay 
körfezinin cenup 
kısmından, Pirene
lerin bir kısmın

Falih Rıfkı ATAY dan ve L y o n ""'4 ,,_ ... ,._,,~._,_,, 

körfezinden geç -
mektedir. Hiç bir 

I ngiliz bombarduman tayyareleri 

" huriyetinin bugün her ıahada 
feyizli neticeleri görülen kal
kınmasında temel lafı olan Lo
zan'ın hem milli, hem beynel
milel bakımC:lan büyük ehemi
yeti tebarüz ettirilmiş ve bu
gün de milletin mukadderatını 
Milli Şef olarak idare eden Lo
zan fatihi İsmet lnônü'ye kar
tı bütün milletin derin minnet 
ve şükran hisleri ile ıarMlmaz 
bağlılığına terceman olunmuş
tur.Bu sene Hatayın da sulh ve 
anlaşma yolundan anavatana 
kavuıması ıenlikleri ile hemen 
birlikte kutlanan Lozan günü, 
bütün türklüğün Milli Şef et· 
rafındaki bağlılığının parlak 
bir tezahürü olduğu kadar ge
rek kendiıi ve gerek bütün 
dünya için sulh aşkının da sa· 
mimi bir ifadesini tetkil etmİ§· 
tir. 

, 

M aaril Vekilimiz 
Haaan -Ali Yücel 

Elçilerimiz arasında bôzı I.:ondra ve Tokyo'dan alman 
telgraflara göre ingilizlerle ja • 
ponlar ulf:'Pı~ki müzakereler 
ıcwaıanınzlan.natı om.., ol-

tarafa inmeden gidip ielme seferler~--
••t1•'5''ftJft!Ü :sayi'Baa} Narıa --=~=~~'2.,-iıı Ye tcı fileı oldu Jfaıeıalferzl(akına 

Fransız heyeti ıerefine 
bir ziyafet verdi 

madığını bilmiyoruz. Bazı hava
dislere bakılacak olursa, İngilte-
re hükümeti Çin' deki fili vazi
yeti tanımakta, japon ordusu
nun hareketlerine kartı mütkü
lat çıkarmamağı, Japonya ise 
Çin' de İngiliz menfaatlerine ria
yet etmeği taahhüt etmektedir
ler. Diğer bazı telgraflar itilafın 
daha tümullü olduğunu haber 
vermektedirler. 

Bilhassa Tiyençin ablukasın
dan sonra, İngiltere ile Japonya 
arasındaki münasebetlerin ne 
kadar gerginlettiği malUındur. 
Öyle görii'nüyordu ki İngiltere 
hükümeti ya Avrupa kıtaımda 
ya Uzaktark'ta bir takım feda
karlıklarda bulunmak zaruretin
de idi. Biri ötekine kuvet ve cü
ret veren bu iki taraflı tazyik al
tından çıkmak, İmparatorluğun 
müdafaa cehdlerini hayati me
seleler üzerinde teksif etmek la
zımdı. 

Alman donanmaşının iki .mühim 
uzvu Gral Spee ve Doyçland 

Samsundaki tetkikleri 
Samsun, 25 a.a. - Trabzon'dan gel

mekte olan Nafıa Vekili Ali Fuat Ce
besoy'un rakip olduğu vapurun lima
nımızda kaldığı müddetçe fener ya
nındaki eski tarihi liman ve mendire
ğin yerini beraberlerinde vali Fuat 
Tüksal ve icabedenler bulunduğu hal· 
de karadan ve denizden tetkik ettik· 
ten sonra Samsun - Bafra yolunun 
dördüncü kilometresindeki son sey· 
laptan yıkılan büyük köprü yerini ve 
seylabın tahribatını da görmek üzere 
mahalline kadar gitmişler ve müteaki· 
ben İstanbula' hareket etmişlerdir. 

Yeni T~hran.Büyük Elçimiz B. Suat Davaz, Pari• Büyük Elçimiz 
- Behıç Ergın ve Varıova Büyük Elçimiz Cemal Hüşnü Taray 

------------------~--------------~ -ı Elçiliklerimiz ve büyük elçilikleri -

Yeni bareme • • . 1 mizde bazı nakil, tayin ve terfiler ya-g o re pılmıştır. Bu değişiklikleri aynen ya_ 
zıyoruz : 

-------------------------- Paris büyük elçisi BB. Suad Davaz 

M e m U r Ve U• • c ret ı ı• ı e r 
1
• n Tahran büyük elçiliğine, Tahran bil • 

yük elçisi Enis Akaygen Atina büyük 
elçiliğine, Peşte orta elçisi Behiç Er-• • 1 • d • ' gin terfian Paris bilyük elçiliğine, Bel ve rg 1 n 1 s p et e r 1 ne 1 r grad orta elçisi Ali Haydar Aktay ter-

• fian Moskova büyilk elçiliğine, Brük • 

Maliye Vekaleti umumi bir tebliğ yaph 
sel ?rta elçisi Cemal Hüsnü Taray, 
terfıan Varşova büyük elçiliğine, Mad 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Ankara, 25 a.a. - Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu
gün şehrimizde bulunmakta olan or
general Huntziger ve maiyeti şerefine 
Şehir lokantasında 52 kişilik bir öğle 
yemeği vermiş ve bu ziyafette Genel 
Kurmay ve Milli Müdafaa ve Harici· 
ye Vekaleti erkanı ile fransız büyük 
elçiliği ileri gelenleri hazır bulun
muşlardır. 

Lozan günü 

Evelki akşam radyoda 
verilen gü%el konferans 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörü 
Profesör Emin Erişirgil evelki akşam 
Lozan zaferinin yıldönümü dolayı -
siyle çok güzel bir konferans vermiş
tir. 

Bu konferansın tam metnini bugun 
okuyucularımız 7 inci sayfamızda bu
lacaklardır. 

• B~.n.~alar ve devlet müesseseleri memurlarının aylıklarının tevhit ve 
t:ad.ulu ha~kındaki kanunun mevzu una giren ücretlerin tabi olduğu ver 
gı nısbetle~ı hakkında Maliye Vekaleti, teşkilatına bir umumi teblig"' ya-
parak vergı bak da k h·'k" l · · . ımın n an un u um erının tatbik suretini geniş tarz -

Meclis ve Parti Heyetleri 
da ızah etmiştir. 

Halkın tezahüratı ve alkııları arasında 

Tokyo itilafı ve MU cebreden 
hadiseler Japonya'nın Çin'de, 
ve lngiltere'nin Avrupa'da ser· 
beıt ve rahat kalmak ihtiyacın -
dan doğmuttur. Uzun harp bili 
japonları bir haylı yordu. Bir 
kaç askeri darbe ile Çin hakimi
yetinin teeaaüs edeceğini iddia 
eden japon kumandanları timdi 
menkup vaziyettedirler. Çin mu· 
kavemeti Rusya'nın, Amerika 
ve lngiltere'nin her türlü yardı
mında•n istifade ediyordu. Yor· 
gun, fakat mücadeleye devam 
mecburiyetinde olan Japonya, 
bu mukavemeti tecrit etmek için 
növmidane tecavüz ve tehditler
de bulundu ve bunları yapar • 
ken, daima Avrupa ahvalinin 
nazik ve buhranlı anlarını İnti . 
hap etti. 

B. Ali (elinkaya ıehrimize döndü 
1 Kanunun on scki>inci maddc•indc 

"bu kanunun şümulüne giren müeı-
scscle< mcmudarmm ayhkları ve mu
vakkat tazminatları vergi itibariyle 
devlet ücretlileri hakkında tatbik o
lunan esaslara ve nispetlere tabidir.,. 
denilmek suretiyle şimdiye kadar di-

Hatay şehirlerini geziyor 

Çin'de japon hakimiyeti İngi
liz imparatorluğu için bir istik
bal tehlikesi olduğuna füphe 
yoktur. Fakat bugün Avrupa'nın 
9arkında, tark - cenubunda ve 
Akdeniz' de onun için bir hal 
tehlikesi vardır. Balkanlardan 
Irak ve lran'a doğru yol arıyan 
cermen nüfuz ve tahakkümü, Af· 
rika'daki İtalyan tehdidi ile elele 
yererek, Japonya'nm Çin' de 

Bir kaç gün• 
denberi g a r P 
vilayetlerimizde 
tetkiklerde bu· 
lunmakta olan 
Münakale 
ve Muhabere 
Vekilimiz B. Ali 
Çetinkaya dün 
sabahki muhteli· 
te bağlanan hu -
ıusi bir vagonla 
şehrimize avdet 
etmiş, A n k a r a 
garında Vekalet B. Ali Çetinkaya_. Al>;on'da garın 
ileri gelenleri ve açılma torenınde 
bir çok zevat tarafından istikbal edil- 1 yonda yeni yapılan modern istasyon 
miıtir. binaeif le müıtemilltının açılma tö -

(Sonu 7 inci sayfada) 

inhisarlar Vekilimizin 
lzmirdeki tetkikleri 
İzmir, 25 a.a. - Dün şehrimize ge

len Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz vekalete bağlı müessese
lerde tetkikatta bulunmuş ve Kültür
parka giderek inhisar idaresinin yeni 
pavyonunu gezmiştir. Vekil akşama 
doğru valiyi, komutanı. belediye rei . 
sini ziyaret etmiştir. Raif Karadeniz 
bugün bazı tetkiklerde bulunduktan 
sonra yarın doiru lıtanbul'a ıidecek-

Lozan günü Hatay' da heyecanla kullandı 

Yüzme müsabakalarında Ankara birinci oldu 
Antakya, 25 a.a. - A·nadolu Ajansının hususi muhabiri bildi

rıyor: 

Büyük Millet Meclisi ve Parti mümeasilleri ile vilayetler murah
hasları, bugün öğleden önce Antakya'nın görülecek yerlerini gez
mitler, çarfıyı dolatmıtlar, bu arada Halkevini, partiyi, belediye
yi ziyaret etmitlerdir, heyetler bir çok kıymetli eserleri ihtiva et
mel;rte olan müzeyi de gezdikten sonra, Harbiye' deki Defne ote
line dönmiitlerdir. 

Otelde kısa bir müddet istirahat e- Hatayın bu kasabasını da gördükten 
dilerek yemek yenmiı ve saat 3 te sonra saat 17 de Hamidiye mektep 
Reyhaniye ve Kınkhan•a cidilmek Ü• ıemili talebe ve subayları ıerefine 

--- et ı·ıM•l....-.J 
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İnsan ve kültür : 

Türkiyede Matbuat rejimleri 
Şu günlerde, matbuat mensuplarını en çok alakadar eden mesleki 

hadise, bizce, Server İskiein 1250 sayfalık kitabıdır. 1250 sayfa, dile 
kolay. Bunu değil yıllarca devam eden bir cehtin neticesi olarak ortaya 
koymak, toplayıp perişan bir halde evladına bırakmak bile bir İştir. 
Halbuki bu eserde, yüz küsur yıllık bir tarihin tozlu ve küflü ambarına 
girilip çürümeğe mahkıim kıymetli sayfalar kurtarılmış, muayyen bir 
görüşe göre uraya konmuş, türk matbuat hayatının birçok bakanlardan 
tetkiki için lazım olan bütün malzeme, türk matbuat ve irfan hayatı 
namma kurtarılmıştır. 

Biz, her şeyden önce bu sabır ve enerjinin önünde, şapkamızı aşağı 
alarak, hayret ve takdirimizi ifade etmeliyiz. Kaldı ki, Server İskit, ki
tabının "tahlil ve tarihçe,, kısmında, her siyasi devrimiz için neşriyat 
hayatı bakımından lazım olan kronolojik tasnifi ilave etmeği ihmal et
memekle, yarın'ın birçok muharrirlerinin işlerini kolaylaştırmış ve te. 
şekkür ve minnetlerine daha bugünden makbuz kesmiştir. 

Bu gijzel kitap, iki ana parçadan ibarettir. Birincisinde, şimdiye ka
darki matbuata, matbaalara ve telif hakkına dair olan kanunlarımızın, 
beynelmilel mukavelelerimizin her birinin inkişaf seyri tam verilmek 
şartiyle bütün vesaikiyle metinlerine kadar verjlmektedir. ikincisinde 
ise, dediğimiz gibi, bu kanunların her biri, bizzat tarih içinde lokalize 
edillnıit ve bununla, ıiyasi tarihimize, matbuat ve neıriyat hayatı bakı
mından bir göz atılmıştır. Öyle ki, ardı sıra hazırlanmış, intişar etmiş 
ve biribirini doğurmuş olan kültürümüze ve matbuatımıza ait kanunlar, 
bize, hemen bir asır evelinden günümüze kadar olan devirlerin zihni • 
yetleri hakkında da, ihticaca hemen salih, bir fikir vermektedir. 

Öyle ıanıyoruz ki, bugüne tekaddüm eden siyasi devit lerimizi bir· 
çok bakımlardan tetkik etmedikçe, son yüz yıllık hadiseleri idrakimize 
sokmıya imkan yoktur. Bu tetkikler için halbuki, her §eyden önce nok
sansız toplanmıı ve iyi tasnif edilmiş bir malzemeye ihtiyaç vardır. Bu 
malzeme ortaya çıkarılmadıkça, kuveUi tetkik ve tahliller yapmıyıı im
kan yoktur. Ve bütün terkibi iddialar, kararlamadan ve sathidir. 

Server İskit, itte bu kitabı ile, eski devirlerimizin neşriyat ve matbu
at hayatına ait olan malzemesini, bütün düıünmek arzuı:ıunda olan mu
harrirlere hediye etmektedir. Büyük bir gayretle, itin en çetin tarafını 
Üzerine almıı, sıvanıp nihoı bir evrak dünyasının içine girmiı ve be§ 
Y~ kadar didindikten sonra elinde bir güzel kitap, karşımıza çıkmıştır. 
Işın en çetin tarafı diyoruz, çünkü ortada böyle bir kitap olduktan son
ra, zeki, çalışkan ve malumatlı bir kafanın, bu malzemeyı istediği gibi 
işlemeııi, kolaydır. Nasıl ki, bu kitaba benzer vesika veri'!i ve yol göste
ric kitaplar, son yüzyılın her sahasına ait olarak mevcut olsa, o devre
Jerin ııiyui tarihini olsun, ekonomik veya kültürel tarihini olsun yaz. 
mak, İnanamıyacağımız kadar kolaylaşmıı olacaktır. Ve birden bu 
Türkiye, zengin bir muharrir mahsulünü idrak edecektir. ' 

İfte bunun için, Server lskit'e te~ekkür etmek ve Server Iskit'lerin 
her sahada çalışmalarını kolaylaştırmak için de, tedbirler almak la-
zımdır. • Burhan BELGE 

Dahiliye Vekôletinde 

Mektupçu ve kaymakamlar 

arasındaki son değişiklik 
Dahiliye Vekaleti, mektupçu ve kaymakamlar arasında yeni -

den bazı tayin ve nakiller yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Mektupçular arasında kaymakamlığına, Konya Ereğlisinden 
deği§iklikler Kemal Gürsel Şirdan kaymakamlığı-

Şavıat kaymakamı BB. Süreyya 
Esenkan Ağrı mektupçuluğuna, Ka • 
radeniz Ereğlisi kaymakamı Refik 
Kozucu Hatay mektupçuluğuna, Bin· 
göl mektupçusu Sıtkı Hatunoğlu 
Yozgat mektupçuluğuna, Bilecik mek 
tupçuıu Nihat Torumtay Antep mek
tupçuluğuna, Elazığ mektupçusu 
Mithat Göknar İçel mektupçuluğuna, 
İçel mektupçusu Hüseyin Turhan Bi
lecik n:ıektupçuluğuna tayin edilmi~
lerdir. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler 

ne, Ovacıktan Abdülkadir Sözen Ka
radeniz Ereğlisi kaymakamlığına, 

Kulp kaymakamı Cevdet Anday Ova
cık kaymakamlığına, Viranşehirden 
Zühtü Önder Kulp kaymakamlığına 
İstanbul maiyet memurlarından Fuat 
Ertuğrul Boğazlıyan kaymakamlığı -
ne, Bucaktan Etem Necip Bitkiner 
Kuşadası kaymakamlığına, Ayaştan 
Halit Raci Süzen Bucak kaymakam
lığına, Burnova nahiye müdürü Halit 
Gökkaya Manavgat kaymakamlığına, 
Edirne maiyet memuru Enver Karay 
Bala kaymakamhğtna, Maçkadan Fah 
ri Önal Kuyuluhisar kaymakamlığı -
na, Kuyuluhisardan Reşat Yücel Maç 
ka kaymakamlığına, Vartudan Müş -
atk Degerman Bulanık kaymakamlı · 
ğına, Bulanıktan Cemal Sarkut Var· 
to kaymakamlığına, Ardahandan Ha
mit Onat Konya Ereğlisi kaymakam
lığına, Posoftan Fazıl Haluk Göksu 
Ardahan kaymakamlığına, Sungurlu
dan Mahir İçöz Cide kaymakamlığı
na, Cideden Mehmet Ali Öncel Yeşil 
ova kaymakamlığına, Sütçülerden 
Hikmet Yavuz Orhangazi kaymakam 
lığına, Termeden Necati Vardar Sa
lihli kaymakamlığına, Şereflikoçhisar 
dan Şevket Kancan Bergama kayma· 
kamlığına, Çivril<len Nurettin Akko
yunlu Alucra kaymakamlığına, Me . 

ULUS 

Nafıa muamelat 
memurlarının yeni 

tip kadrolar1 
Mevsimin en sıcak 

günlerini yaşıyoruz 

Nafıa Vekaleti, mevcut kadroların 
yapı işleri umum müdürlüğünün te -
şekküliyle vekalete intikal eden her 
nevi bina inşa ve tamirine ait muame
lelerin çoğalması dolayısiyle kifayet Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 
etmediğini gc;zönüne almış ve vilayet rüzgar garpte~ ~aniy.~d~ 3 metr~. ka
nafıları memur kadrolarının takviye- dar hızla esmıştır. Gunun en yuksek 
sini temin için yeniden tip kadroları sıcaklığı 36 derece olarak kaydedil -
lfazırlamıştır. Yol vergisi tahakkuk - miştir. 
ları esas tutularak dört kısım üzerine Yurtta hava Trakya'da az bulutlu, 
hazırlanmış bulunan tip kadroları İc· cenup doğusu bö.l~esiy!_e, doğu Ana -
ra Vekilleri heyetince kabul ve yük • dc~!uda bulutlu dıg~r. bolgelerde umu
sek tasdika iktiran etmiştir. Yeni kad mıyetle açık geçmııtır. 
rolar azami olarak hazırlanmıştır ve Rüzgarlar orta Anadolunun şark kıs· 
ihtiyaca göre kullanılacaktır. Şimdi • miyle _cenup doğ~su v~- doğu Anado • 
ki halde vazife gören memurların ye- l~da şımalden.' ~ıger b~lgelerde _ekse· 
ni kadroya göre nakil olunacakları rıyetle garp ıstıkametınden sa_nı!ede 
memuriyet unvan vedereceleri vila _ en çok 9 metr~, kadar hızla esmışt_ır. 
yetlerce tayin ve tesbit edilecektir. Yurtta en yuksek sıcaklıklar Sıvas· 

Yol vergisi tahakkuku yekunu ya • ta ~O, Çanakkale:de 31, B~drum, Kay
rım milyon liradan fazla olan vilayet- sen ve Antalyad a 32, Edırne ve Ko -
lerde 40 _ 45 liralık bir muamelat şe~ caelide 33. Kütahya ve Malatya'da 34, 
fi 35 liralık bir muhasip 25 liralık Biledk. İzmir ve Adana'da 35, Bursa· 
bi,rer muamelat an bar m:muru ve a· [ve 1sıaı:i;e'de 35, J?i~~rbak•·-'rla ~7. 
mele katibi, 14 liralık birer kayıt ve Ba~ıkesır de 38, ~azıllı de 39, Akht • 
dosya memuru, 50 lira ücretli ikişer sar da 40 derecedır. 
daktilo, yol vergisi tahakkuku yeku -
nu üç yüz elli bin liradan yarım mil· 
yon liraya kadar olan vilayetlere 35 
veya 40 liralık bir muameliit şefi. 30 
liralık bir muhasip, 22 şer liralık birer 
anbar memuru ve amele kiitibi, 14 li ~ 
ralık bir kayıt mernımt, 12 lirahk bir 
dosya memuru, 50 lio.lık bir d:ıktilo. 

yol verigi tahakknku yelcttnu 175 bin 
liradan 350 bin liraya karlar olan vila· 
yetlerde 30 - 35 lirnlık bir muametat 
şefi, 25 liralık bir m ıhasip, 20 şer li -
ralık bir amele katibi ve bir anbar 
memuru, 14 liralık bir dosya ve kayıt 
memuru, 60 liralık b;r daktilo, 175 
bin liradan az olan vilayetlerde 25 • 
30 liralık bir muame11t şefi, ve mu -
hasip, 15 şar liralık birer amele kati -
bi ve anbar memuru, 12 liralık bir ka· 
yıt ve dosya memuru, altmış liralık 

bir daktilo. 
Bedeni mükeTleflerin miktarı on 

beş binden fazla bulunan yerlede in -
şaat mevsimlerinde, tahsisatları fev -
kalade yol nakti tahsisatından temin 
edilı:nek şartiyle istenildiil;i takdirde 
~O hra aylık ücretle muvakkat 1 k 

l k A 'b' o ara ame e atı ıne yardımcı ve memur is-
tihdam da olunabilecektir. 

citözünden Kazım Dinçerbay Bartın 
kaymakamlığına, Hizandan Şahap Ta 
rım Sındırgı kaymakamlığına, Mut· 
ludan Şükrü Zeki Oğuztan Seferi· 
hisar kaymakamlığına, Tatvan'dan 
Se!ahattin Alağ Ayvalık kaymakam· 
lığına, Akşehirden Mehmet Belek İs
kenderun kaymakamlığına, Bergama • 
dan Vasfi Bogatır Kırıkhan kayma· 
kamlığına, Suruçtan Rifat Göker 
Yayladağ kaymakamlığına, Alucra -
dan Necdet Yılmaz Reyhaniye kay· 
makamlığına, Of'tan Mahmut Kemal 
Gürlük Hassa kaymakamlığına, Hopa 
dan Necmettin Öner Akşehir kayma
kamlığına, Anamurdan Cemal Polat 
Ayvacık kaymakamlığına, Bartından 
Hamit Erkan Hopa kaymakamlığına, 
Dursunbeyden Kamil İnkaya Of kay
makamlığına, Sındırgıdan Rıdvan 
Akmansoy Sütçüler kaymakamlığına, 
Alacadan Kamil Yıldırım Posof kay· 
makamlığına, Eskibaskil kaymakamı 

Mümtaz Erkan Silvan kaymakamlığı
na Saimbeyliden Hüsnü Erek Tarsus 
kaymakamlığına, Cebeci nahiye mü· 
dürü Niyazi Akın Alanya kaymakam· 
lığına, Sorgundan Fethi Alaca kay
makamlığına, Eski Pazar kaymaka • 
mı Ahmet Dalkılıç Ayaş kaymakam· 
lığına tayin edilmişlerdir. 

Diğer değiıiklikler 
Nüfus Umum Müdürlüğü şube mü-

Avrupa tahsilini 
muvaff akiyefle bitiren 
bir talebemiz döniiJor 

Üç sene evel 
hukuk tahsilini 
ikmal etmek U -
zere Adliye Ve-
kaleti tarafın -
dan Belçika'ya 
gönderilmiş o • 
lan Faruk MUm-
taz, tahsilini bü
yük bir muvaf
fakiyetle ikmal 
etmiştir. Faruk 
Mümtaz, bütün 
sınıflarını birincilikle geçerek Pro • 
fesörlerin tevecilhlerini kazanını§ ve 
ttirk çocuğunun zek6. ve kabiliyetine 
örnek olmuştur. 
Yakında memlekete avdet edecek o

lan genç hukukcumuzu tebrik ederiz. 

Halkevi kütüpaneai 

Ankara Ha/kevi Başkanlığından : 
Evimiz kUtUpanesi, kontrol ve yeni

den tanzim için 27-7-939 perşembe gü
nünden itibaren on beı gün kapalı ka
lacaktır. 

Bir talebemizin muvaff ıkiveti 

8. Salahattin inal 
Dört sene eyel orman sanayii ve ti -

careti üzerinde ihtisas yapmak üzere 
Viyanaya tahsile gönderilen genç or -
man mühendislerinden Salahattin 1 • 
nal Viyana yüksek zirat mektebinin 
ormancılık şubesini takdire şayan bi't 
derecede ikmal ettiği memnuniyetle 
haber alınmı§tır. 

26 - 7 - 193!'\ 

Yeni Barem kanununa göre 

Hangi mekteplerden çıkanlaı
kaçıncı dereceye alınacak? 
Yeni barem kanununun üçüncü maddesi maaşlı memuriyetlere 

ilk defa girenlerin menşelerine ve tahsillerine göre alınabilec"' ·:
leri dereceleri göstermektedir. Maarif Vekaleti, mekteplerin bu· 
günkü teşkilatları itibariyle harem kanununun üçüncü maddesi • 
ne tekabül edenlerini ayrı ayrı tesbit etmiş bulunmaktadır. Veka
let, tesbit ettiği mekteplerden mühim bir kısmının teşkilatında 
evelce değişiklikler vuku bulmuş olduğundan bu mekteplerden 
daha önce mezun olanların yeni barem kanununa göre tahsil ve 
sanatlarını ayrıca tesbit edecektir. 

20 lira maQ.§a ı tahsili üzerine girip de mezun olanlar 
D fıkrası hükmünden istifade ederler) 

20 lira asli maşa alınacakların me -
zun bulunmaları meşrut olan mektep·! Bq yıllık meslek okulu tahsili 
ler şunlardır : üzerine en az iki yıllık daha yük. 

Liae veya muadili mektepler: 

Resmi liseler, muadeleti tasdikli 
türk hususi liseleri, muadeleti tasdik
li azınlık liseleri (rum, ermeni, muse
vi), Türkiyede bulunan mu.adeleti tas
dikli yabancı liseler, Ankara, İzmir, 
İstanbul ticaret liseleriyle Galatasa · 
ray lisesinin ticaret kısmı, Türkiyede 
muadeleti tasdikli yabancı liselerin b • 
rinci derecede orta ihtisas okulu dere· 
cesinde olan ticaret kısımları, kız ve 
erkek öğretmen okulları ve musiki öğ
retmen okulu, İstanbul, Bursa, İzmir, 
Adana Ziraat okulları, (Orta okula 
müstenit olup, tahsil müddetleri ü • 
çer yıldır). 

Gılzel sanatlar akademisinin re • 
sim ve heykeltraşlık şubeleri mezun · 
ları. Güzel sanatlar akademisinin tez· 
vini sanatlar şubesi mezun.lan (orta o
kul veya erkek sanat okulu veya kız 
enstitüsü tahsili üzerinde bu şubeye 
girip de mezun olanlar). Ankara polis 
kaleji (orta okula müstenit olup tahsil 
müddeti üç yıldır). Bolu ve Bursa mm 
taka orman oukllan, (Orta okula müs 
tenit olup tahsil müddetleri üçer yıl · 
dır). 

· Orta tahsille birlikte meslek tahsi
li de veren en az beş yıllık mektepler: 

Ankara, İstanbul, İzmir, Kastamo -
nu, Aydın, Bursa, Edirne, Konya, mın
taka sanat okulları, (İlk okula müste -
nit olup tahsil müddetleri beşer yıl -
dıı''). Ankara İsmet paşa, Adana İsmet 
İnönü, Bursa Necatibey, htanbul Ka· 
dıköy, İstanbul Selçuk, İstanbul Üs • 
küdar, İzmir Cümhuriyet, Edirne, E· 
11\zıj;;. Mnnisa tsmet 1nön\i, Trab:r.on 
kız Cm!tit'Uleri, (tlk Okula tnUıu.en\t O· 

Iup tallsil mutıctıc• ı 'll<>~•" y ....... > +. 
tanbul konservatuarının yatı kısmı, 
(İlk okula müstenit olup tahsil müd
deti beş yıldır.) 

Orta tahsiline müstenit olup en 
az iki yıl tahsil veren mektepler : 
Nafıa teknik okulunun fen memuru 

kısmı, (Orta okula müstenit olup tah
sil müddeti iki yıldır). İstanbul ve Ço
rum küçük sihat memurları okulları, 
(Orta okula müstenit olup tahs~.l ~üd
detleri ikişer yıldır). İstanbul unıver
sitesi tıp fakültesine hağlı ebe okulu, 
(orta okul tahsiline müstenit olup ~ah 
sil müddeti iki yıldır). Ankara malıye 
meslek okulu (tahsil müddeti iki yıl -
dır). Yalnız orta okul mezunu olarak 
bu okula girip de mezun olanlaı· C fık· 
rası hükmünden istifade edebilirler). 
Tapu kadastro okulu (tahsil müddeti 
iki yıldır. Yalnız orta okul mezunu o • 
tarak bu okula girip de mezun olanlar 
C fıkrası hükmünden istifade edebi • 
lirler). K1zılay cemiyeti İstanbul has
ta bakıcılık mektebi (Ortaokula tahsi
line müstenit olup tahsil müddeti üç 
yıldır). 

25 lira maaıa 
25 lira asli maaşa alınacakların me -

zun bulunmaları meşrut olan mektep· 
ler şunlardır : 

Liıe derece•inde bir tahıil üzeri
ne en az bir yıllık meslek tahsili 

veren okullar 
Gazi Terbiye enstitüsü B kısmı me

zunları. 

sek bir meılek tahsili veren 
okullar 

Ankara kız ertik öğretmen okulu. 
Bu okul iki kısımdan ibarettir. Kız 
enstitülerine müstenit olup tahsil miid 
deti iki yıldır ve orta okulların meslek 
öğretmenlerini yetiştirir. Kız enstitü
lerine müstenit olup tahsil müddeti 3 
yıldır. Kız enstitüleri ile Akşam kız 

sanat okullarının meslek dersleri öğ -
retmenlerini yetiştirir., Ankara erkek 
öğretmen okulu (beş yıllık bölge sa • 
nat okullarına müstenit olup tahsil 
müddeti üç yıldır.) Bölge sanat okul· 
tarının meslek dersleri öğretmenlerini 
yetiştirir. 

Orta tahnlden ıonra en az dört 
yıllık meslek tahsili veren 

okullar 

Nafıa teknik okulunun mühendis 
kısmı. (Orta okula müstenit olun talı· 
sil müddeti 4 yıldır). 

30 lira maCl§a 

30 lira asli maaşa alınacakların me
zun bulunmaları meşrut olan mektep -
ler şunlardır : 

Tahsil müddeti alil yıldan 
eksik olan yüksek okullar 

Ankara hukuk fakültesi (Tahsil 

müddeti üç yıldır). Ankara yüksek zi· 
rat enstitüsü (ziraat, veteriner ve or • 

man fakültelerini ihtiva eder, her biri
nin tahsil müddeti 4 yıldır.) Siyasal 

bilgiler okulu (tahsil müdeti 4 yıldır) 
Ankara dil ve tarih coi:i;rafya fakUlte" 
si (tahsi :.ınUddeti ı vı dır . I11fiirht 
Gazi terbıye ensnL j..,, a.ı ...,._.., ··-~"'~"l 

biyesi ve resim - iş şubelerinin tahsil 

müddetleri 3 er yıldır), b) Edebiyat, 
tarih. coğrafya, pedagoji, tabii ye, riya 

ziye şubelerinin tahsil müddetleri iki
şer yıldır; İstanbul yüksek iktisat ve 

ticaret okulu (Tahsil müddeti üç yıl • 
dır), İstanbul yüksek deniz ticaret o· 
kulu (tahsil müdeti 3 yıldır), İstanbul 
üniversitesi: a) Hukuk fakültesi talı· 
si] müddeti 4 yıldır. İktisat fakültesi 

tahsil müddeti 4 yıldır. Tıp fakültesi 

ne bağlı diş tababeti okulu tahsil müd

deti 4 yıldır. Fen fakilltesi tahsil müd
deti 4 yıldır. Fen fakültesine bağlı ec
zacı okulu tahsil müdeti 3 yıldır. Ede· 
biyat fakültesi tahsil müddeti 4 yıl • 

dır. Yilksek öğretmen okulu tahsil 

müddeti 4 yıldır. 

35 lra maaşa 

35 lira asli maşa alınacakların mezun 
bulunmaları meşrut olan mektepler 
şunlardır : 

İstanbul üniversitesi tıp fakültesi, 
İstanbul yüksek mühendis mektebi. 

Edirne İslahhanesindeki 

~ocuklar bugün geliyorlar dürlerinden Akif İşcan Hatay Vali 
muavinliğine, Silifke kaymakamı Va!! 
fi Gerger Nüfus Umum müdürlüğü 
şube müdtirltiğüne, Emniyet umum 
müdürlüğü emniyet amirlerinden Sa
lih Tanyeri Hatay hukuk işleri mü· 
düdüğüne tayin edilmişlerdir. 

Şimdi Doktora tezile meşgul olan 
bu çalışkan ve muvaffak gencimizi teb 
dk ederiz. 

Lise üzerine en az bir yıl meılek 
tahaili veren kurslar 

Edirne islahanesindeki 120 mahkCtm 
çocuğun, Kızılcahamamda yeni yapıl
mış olan cezaevine nakledileceklerini 

· Tapu ve kadastro okulunun B kıs· yazmıştık. Haber aldığımıza göre ço· 
mından mezun olanlar (bu okula lise cuklar bu sabah trenle şehrimize gele

Haaankale kaymakamı Fevzi Ha. 
murcuoğlu Uşak kaymakamlığma. 
Genç kaymakamı Cemal Şaşıoğlu Fat 
sa kaymakamlığına, Ayvalık· kayma. 
kamı Celal İzgin Özalp kaymakam
lığına, Erciş kaymakamı Nadir TU · 
zün Boyabat kaymakamlığına, Fatsa 
Kaymakamı İlhan Engin Başkale kay 
makamlloğına, Özalp kaymakamı Ke • 
mal Erdem Tutak kaymakamlığına, 

Başkale kaymakamı Cevdet İlhami 
Tunçer Mıhalıççık kaymakamlığtna, 

Iğdır kaymakamı Nuri Olgun Osma
niye kaymakamlığına, Mıhalıççık kay 
makamı Ömer Celal Özgüven Nazilli 
kaymakamlığına, Göle kaymakamı 
Selahattin Gedik Iğdır kaymakamlı • 
ğına, Ceyhan kaymakamı Nurettin 
Özbek Hizan kaymakamlığına, Arpa
çay kaymakamı Suphi Aktan Ceyhan 
kaymakamlığına, Orhangazi kayma
kamı Fuat Alper Yüksekova kayma
kamlığına, Eleşkirt kaymakamı Cev
det Bum Cihanbeyli kaymakamlığı
na, Karayazı kaymakamı Edip Kartal 
kaymakamlığına, Ezine kaymaka -
mı Tevfik Sözer Balya kayma • 
kamlığına, Balya kaymakamı Bedri 
İlhan Muradiye kaymakamlığına, Per 
variyon Hakkı Güngör Gönen kay. 
makamhğına, Şataktan Ali Cemal Ezi 
ne kaymakamlığına, Yenişehirden Şa· 
kir Canalp Şemdinli kaymakamlığı
na, Havran Nahiye müdürü Fuat Gö
ney Yenişehir kaymakamlığına, Stir
meneden Fevzi Öncel Şavşat kayma
kamlığına, İzmir hukuk işleri müdü
rü Seyfi Kotun Sürmene kaymakam
lığına, Yeşilovadan Bedri San Arpa· 

cek ve ternin edilen hususi otobüsler

l l il l l l l l l l lll l l l il l l il l l l l lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 le Kızılcahamama gönderilecekler -
haline geldi. Hel"kes ona vurur. dir. 

Ada çamlan 
lstanbul gazeteleri, gene tabiatı 

ve ağacı sevenlerin yüreğini aızla -
tacak acı bir haberin tafsilatını ve
riyorlar. Heybelinin eşsiz çam li -
manını, bir yangın, asırlık çamla • 
riyle birlikte yakıp bir Jıarabeye çe-
virmiş. 

Gerçi kimse zarar görmüş değil -
dir. Hiç bir sigorta şirketinin kese
sinden on para çıkmıyacak, hiç bir 
vatandaşın burnu kanamıyacaktır. 

Fakat eyvah ki ancak asırlar zarfın
da vücuda gelmiş ve tekrar ilıyası i
çin gene pek uzun zamana ihtiyaç 
olan bir manzara artık yok olmuş • 
tur. 

Istanbul deyince Adalar, Adalar 

görmüş, ne çok şey duymuş olma • 
lıydınız. ilk aşk kelimeleri si~in 

eteklerinizde mahcup dudaklar tara
fından söylenir, ilk buseler sizin 
malırem gölgelerinizde taati edilir
di. 

Sevişmiye, hazza, saadete, sükllta 
davet eden öyle muhteşem bir veka
rınız, bir müşfik anne haliniz var -
dı kil 

Zavallı Ada çamları, nimetleriniz-

uğruna/ iyi söndürülmemiş bir a
teş, Mkaydane atılmış yanar bir cı
garal 

Basit bir dikkatsizlik. Fakat bir 
dikkatsizlik bazan ne bUyUk cina -
yetler yaratır. 

lşte misali meydanda I 

**"' 
Futbol maçı 

Son döğiiflü futl>ol maçının de-

Çocukların yanında yalnız müessese 
Seyirciler, mağlup takım ve hat- müdürü vardır. Jandarma refakat et -
ta galip takım. memektedir. 

Bir hüküm verip de her tara- 1 

fı birden memnun etmek müm- r' 

kün olmadığına göre hakemlerin Sağhk zabıtası nizamnamesine:~ 
bu akıbete maruz kalmalarını pek 

yadırgamamalıyız. 

Fakat vaziyet bu tekilde de
vam ettiği takdirde maçlara ha· 

kem bulmak güçle~ecektir. B!1· 

lunduğu takdirde de bunların a· 

ğır tartlar istemeleri muhtemel· 

dir. Meaela kazaya karşı sigorta 

edilmek, dört zabıta memurun

dan mürekkep bir muhafız krtası, 

de 

yapılan deği5iklik 
İcra Vekilleri Heyeti hayvan sağlık 

zabıtası nizamnamesinin dört yüz be
şinci maddesini değiştirmiştir. Yeni 
madde şudur: 

''Son vukuattan itibaren, et yiyenlr-r 
ile tek tırnaklı ve bakariyelerdc a1 tı 
ay; koyun, keçi ve domuzlar ile tuyur 
arasında üç ay sonra, vukuat zuhur et· 
mediği takdirde, karantinaya alınan 
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Moskova görüşmeleri 

•.a. M•tbuat S~rvisi 

Sovyetlerin aulh cephesine itti
tllclerini temin için Moıkova'da ya· 
Pılrnakta olan müzakerelerin müa -
bet bir neticeye varacağından artık 
ı .. Phe edilmektedir. Londra'dan ve
rilen aon haberlere göre ihtili.fm tU 
'-oktalar etrafında toplandığı bildi
tilınektedir : 

Uzakıarktaki son çarpıtmalar hakkında 

Çin kaynaklarının verdiği haberlere göre 
irak, İngiltere' den 

3.251.000 lirahk bir TAN 
da bu facianın lld baılı bir dava olduğu
nu' halkımızın ml:mleket güzelliklerıne 
ka~ıı ierçek ve insiyaka girmiş bir say
&'I beslemediğini, çamlıklann devletçe de 
li:nm geldir! kadar chemiyetle !"uhafa -
za cdilmedıiini soyliyerek, barı bundan 
sonra çamhklarda ateş yakmıya, hatta sı
rara içmıye mlisaade edılmemesini ya • 
:nyor. 

Çinliler ilerliyor, Japonlar 
ağır hezimete uğradılar 
Japon -Mançu kuvetleri 44 

Sovyet tayyaresini düşür,müş 

-
1 - Oç devlet tarafından garan· 

ti altına almacak olan mıntakalann 
hududu. Hangi mıntakanm bu dev
letlerden biri, ikiai veya üçü için 
hrantiyi icap ettiren ehemiyeti ha
iı olduğu. 

2 - Bu mmtakaların ne gibi va· 
lİyetlerde doğrudan doğruya ve ya
hut udolayısiyle., tecavuze uğramıt 
1•Yılacaklan. 

3 - Siyasi anlaımıya ek olarak 
)apdacak askeri anlatmanın mahi • 
)eti. 

lnıiliz gazeteleri, netice hakkm
da hali. nikbin görünmektedirler. 
bununla beraber, ihtilaflarm mahi· 
Yetine bakılacak olursa, görütmele
rin, batlangıçtanberi olduğu y~rde 
•ayıp durduğu anlatılıyor. Malum· 
dur ki üç ay evel gÖl'Ü§melere bat· 
landıiı zaman, sovyetler, Baltık 
lhemleketlerinin garanti altına alın· 
lhalarmı ileri aürmüttü. lngiltere 

.. n 
buna razı olmadı. Aylarca aure 
lftüzakerelerden aonra nihayet, bu 
lhemleketlerin isimlerini zikretme • 
den garanti edilmelerine karar v~. • 
tildi. Bu karardan .onra artık ku
Nk devletlerin garantileri mesele • 
•ıne halledilmit nazariyle bak~lı
Yordu. Meğer hali meaele halledıl • 
lllemiı. Üstelik belki de bu~da~ ~a
ha ehemiyetli bir ihtilaf belırmııtır: 
lcuçük devletler tecavüze kartı ga • 
l'anti ediliyor· fakat ne zaman te-

' d ., ~vüze uğramıt sayılacaklar 11'. 

8u, tecavüzün tarifi gibi içinden çı
kılmaz bir mesele ortaya atmıttır. 
Anlatılıyor ki .ovyetler, tecavüzü 
<'ok genit manada tarif ediyorlar. 
~eaela bu memleketlerde fatistle
tin tahriki.tiyle darbe yapılırsa bu
ı.u da müdahaleyi icap ettiren bir 
tecavüz telakki etmektedirler. ln
tiltere iae bunu devletlerin istiklal 

' , b' lftefhumiyle telif kabul etmez ır 
~aziyet telakki etmektedir. • 

lnıiltere ile Sovyetler arumdakı 
·~rütmelerin böyle bir çığıra sirme
gj~ sebep, iki memleketi idare e· 
dell devlet 

• ~bade olduğu gibi, taahhütlerin
den kaçınmak İstiyeceğinden korku
yorlar. Çemberleyn ve arkadaıları 
ise, Sovyetlerin lngiltere ile yaptık
lan anlatmadan sonra "1rki Avru • 
Pa'daki küçük devletler üzerinde 
rıüfuz ve hakimiyet kurmıya ve hat
ta belki de bir harp provoke etmiye 
çalııacaklanndan koı-kmaktadırlar. 
8iribiri hakkında bu derece itimat
•ızlık göıteren iki zümre araımda 
llnlaımıya vanlmaaı kolay değildir. 

Japon mev.zilerinclen bir 11örünüı 

istikraz isliyor 
Toros hattının Bağdat'a 
uzatılması için de yarım 

milyon lira isteniyor 
Bağdat, 25 a.a. - Hukü~et, parl~

mentodan, harp malzemesı ve mu
ihmmat satın almak i~in 3 milyon 251 
bin İngiliz lirası kredi istemiştir. Ay
nı kanun projesi ile, Toros ekspres 
hattının Bağdada kadar uzatılmasını 
mümkün kılacak o:demiryolu inşaatı 
için de yarım milyon İngiliz lirası ta-
lep olunmuştur. . . . 

Bu kredilerin heyetıumumıyesı, 

halen. ingiliz hükümeti tarafından I
rak'ın emrine verilece~ ve bunlar, 20 
senede ödenecek hazine bonoları ile 
karşılanacaktır. 

Macar - Slovak 
konuşmaları durdu 

Bratislava, 25 a.a. -·Neşredilen res· 
mi bir ttbliğe göre, Macaristan ile Slo
vakya arasında yarın Budapeştede baş 
laması mukarrer bulunan ekonomik 
müzakereler, müddet tayin edilmeksi
zin tehir edilmiştir. 

Bu tehir, Macaristanın teşebüsü ü • 
· zerine vukua gelmiştir. Macaristan, 

Chunking, 25 a.a. - Şanghay'ın timalind~k~ Çi~ ~uvetle~ı, mu- bu suretle, son günlerde Slovak mat-
zafferane ileri hareketlerine devam ederek ıkı muhım tehır olan buatı tarafından macarlar aleyhine 
Hwa-yen ve Sa-yang'ı zaptetmitlerdir. Dütman, 700 maktul ve ı yapılan şiddetli neşriyata mukabele 
mühim miktarda mühimmat bırakarak ricale batlamıttır. etmektedir. 

Çinliler Cheking eyale.tinin me~kezi ( • 
olan Hangchow'un garbınde yen.ı ve 15 
mühim muvaffakiyetler elde etmışler- 1 r Samuel Hoar'un mühim ifşaatı 
dir. ----------------------------Japonlar, bu defa 500 insan, bir kaç 
sahra topu ve mühim miktarda harp 
malzemesi kaybetmişlerdir. 

Japonların Han nehrinin şarkında 
ve Hupeh eyaleti dahilinde kain Anlou 
yakınında feci hezimete uğramış ol
dukları haber verilmektedir. Dü m~ 

lenmektedir. 
Muzafferane ileri hareketlerine de -

vam eden Çin kuvetleri, Kiangsi eya • 
leti dahilinde kain Thoei - Tchang'da 
üç düşman alayını ihata etmiştir. Sağ 
kalan yoktur. 

Cenubi Çinde Kwangtung eyaletin
deki Çin kuvetleri, üç kola ayrılmış o
lup aynı zamanda Canton'un şirnaline 
doğru ilerlemektedirler. Pişdarların 
daha timdiden Canton'un pek yakı • 
nında kiin Kiang. Shan'a varmış ol •

1 
dukları haber veriliyor, şiddetli muha
rebeler, devam etmektedir. 

İrlanda tedhiı~ileri Avam 
Kamarasını berhava edecekmiı 

isçilere kar.sı bir kanun kabul edildi 

Türkiye'nin hayat sahası 

Akagundiız, Arnav~tlu.iu~ İtalya. i!;İn 
bir hayat sahası oldugu ıddıaaı~a~ı sa
katlıiı tebarüz et~ırerek~ İta.fya ıçı~ va
ziyetın ıırf asken ve sıyası oldugun_u 
ıoyliyerek, ltııtyanın A~avutlukta bır 
iissUhareke yapmak arzusıyle hareket et
tiiini izah ediyor "A.mavutlukla adata -
rın batkalarının değıl, balkanlarla Tur
kiy'enin hayati sabalan oldugunu, .bu h~
kikatin zaman tarafından isbat ~ılme~ı
ni beklıyecek kadar .uzaiı ~orenl~rın, 
onları hakıki ıahiplerıne vakt.ınde ıad~ 
etmeleri hayati sahaları yerme, h~yatı 
menfaatleri iktizasından oldugunu ılive 
ediyor. 

Menba ıuları 

B Felek kendi sütununda, İstanbul 
menba sula~ının chemiyetinl tebaruz et· 
tiriyor, bugun bu &uların ~e kadar .fe~ 
şeraıt içinde ve ne kada~ ıh~al cd.ıt!".ış 
kaldıgını anlatıyor, beledıye~ın. b.u ışı. U· 
zerine almasını bunu bir ıehır ııı halıne 
koymaaını temenni ediyor. 

CUMHURİYET 

Balkan antantı canlı ve 
ıağlamdır. 

Yunuı Nadi, balkan antantının, Bulga
riıtanı da dahil bulunduiu halde, Avrupa 
karışıklığı içinde, vazifesini mudrik bir 
azim ve irade ile, muvaffak bir imtihan 
geçirdigini ve son hadiseler, balkanlıla
rın harici taarruzlara karıı mu:tterek 
mudafaası meselesinde bir yakınlık ve 
bırleşiklik vucuda getirdiğini söyliyerek 
balkan antantının hal ve mevkıı serin • 
kanlılıkla mUtalea ettiiini ve mantık 
hakikatin galebesi imkanından iımidini 
kesmemiş bulundugunu izah ediyor. 

Poliı müdüriyetinden bir rica 

Pazar günkü maçta, hakemi döven An
kara Demirspor kalecisinin o ~n ıuç üs
tunde yakalandıktan sonra tekrar kay
boldugunu, hali meydana çıkmadıiını, 
ve duş yapmıya gittigi soylendıgin.i ya
zarak, ciirmıi meşhud mahkemesine ii • 
decek olanlara du:t yapmak miısaadeıi 
verilmek ne zamandanberi ldet olmuı • 
tur? sualini soruyor, ve mütecavizin bir 
türlii bulunamayııı nasıl mazur iÖrülur? 
diyerek bu vaziyeti izah etmesini İstan
bul polia mıidurıyetinden rica ediyor. 

Halkla temas 

Nalına Mıhına ıütunu muharriri, meb
usların halkla yapmıya baıladıklan te -
maıların ilk cünıi kendisinde çok mıisa -

.. IJerfn, mebuılara faydalı ıeyJer öfre -
teceii muhakkak olduğunu, bu aaycde bir 
çok hataların, kusurların, ekıiklerin mey
dana çıktığını, iyi yapılan iılerin de 
kendisini gosterdiıiini soyliyerek "İşte 
d~mokrasi ve halk hükümeti buna derler,. 
dıyor. 

YENİ SABAH 
Zavallı çamlar 

Hakkı Sıiha Geziin, Heybelideki çam 
yanıuu münasebetiyle yazdığı bu fıkra-

AKŞAM 

Kül kömür olan cennet 

"Akpmdan akpma,, sutununda Vl -
Nı'.i, Heybeli adanın Çamlimanı yan~ını 
münasebetiyle, çamlara karşı gosterılen 
likaydiyi bahis mevzuu ediyor ve aiac;
lık yerlerde ateş yakanı yanım çıkarmış 
gibı tedip ederek, çamları buriıyen tırtıl
ları temizliyerek, yeni fideler alarak a
gac;ları muhafaza etmek 1uzumunu ileri 
ıuriıyor ve celecek nesiller bizi bir çok 
cıhetlerden hayırla yadedecek fakat mu
hakkak ki agaç ve orman katili diye af -
fetmiyecek. dıyor. 

Karamürsel posta merkezinin 
faaliyeti 

Kari mektupları sütununda, kara
mürsel posta merkezi şefi ve mudurü
nun runlin yirmi saatini vazife ba,ında 
iec;irmde mecbur olacak kadar işleri 
oldueunu, bu işlerin daha çabuk görıil
mesi için alikadarlara yapılan müraca
atların henüz bir neticeye bağlanmadı • 
iını yeni bir memur tayin edilmediğini 
soyluyor ve nazarı dıkkati celbediyor. 

SON POSTA 
Y akııık almıyan bir merak 

E. Talu, "sozun kısası" siıtununda 
katil Alinin idamını seyre koşan ka -
dııılann ve genç kızların bu hareketi
ni takbih ederek, kanun hemcinıini öl
düren caniyi asması hidisesinden cemi
yetin alacağı yalnız ibret oldugunu, on
dan haz duyduğu pn o cemiyetin su -
kut edecegini ıoyluyor ve fransıı hu • 
kumetinin katil Vaydman'ın idamından 
ıonra idam hiıkümlerinin umum! mey
danlar yerine hapi11ne avlularında in
fazı yolundaki kararına benzer bir ka
rarın bizde de alınmasını şiddetle ve e
hemiyetle temenni ediyor. 

SON TELGRAF 
Eğer biz de onlar gibi 

konutacak olsa idik. 

Ethem İzzet Benice, bu un'ftnlr bat 
makalesinde cıiınbarlyet Turki7cai içiıı 

ı.rtcf polftlbmı-
ttımn ç e "• chpndı ıulb-

tan ıbaret bulunduğunu. Ataturk'un kur
mut ve sadık 'lcalmıı oldugu bu prensi • 
Pİ'!_ en başta koruyucusunun Milli Şef ol
dugunu, onun aldığı butiın tedbirlerin 
yaptıgı biıtün ittifakların yurtta ve ciha~
da sulhu korumayı istihdaf etmekte bu
lunduğunu yazdıktan ve bu milli siyaseti· 
mize uygun diışmek için hislerimizi kas
mak ve kalemlerimizi tutmakta olduiu • 
muzu kaydettikten ve başdönmcsine 
uğrıyan faşist matbuatının hiç deıtilse 
bu nezaketimiz.c:leki yuksek tutum ve va
kardan dera alması lizım olduğunu ilave 
eylcdıkten sonra sozu on iki ada mese
lesine naklederek turk vatanının prp 
hudutlarınm muhafazasının on iki ad• -
dan baılama11 icap edeceğini yazıyor. 

Bu nevi ihtilaflarda her zümre 
lcendini hakir gördüğünden görüı
tnelerin uzamasından dolayı kartı 
tarafı meaul tutmaktadır. lngilizler, 
Sovyetlerin ince eleyip sık doku
duklarından dolayı sabırsızlanıyor
lar. Sovyetler ise, lngiltere'nin va• 
kit kazanmak ve bu arada Almanya 
ile anlatmak iıtediğinden ıüphelen
bıektedirler. 

Çinlilerin muvallakiyeti 
Hong-Kong, 25 .a.a. - Kiangsu eya

letindeki Çin kıtaatı, ıimal istikame -
tinde japon mevzilerine karşı muka • 
bil taarruza geçerek iki taburu ihata -
ya muvaffak olmuşlar ve bunları der
hal imha etmiılerdir. Düşman, perif811 
bir halde şimale doğr:u çekilmektedir. 
Fonghsien"e kadar firarileri takip e • 
den çinliler, orada kati ve kanlı bir mu 
harcbe yapmışlar ve neticede Fong • 
hsien'in etrafındaki bütün küçük ka • 
sahaları ele geçirmişlerdir. 

İngiliz - Japon anlaşması 

Görütmeler devam ederken tart
lar da değiıiyor: lngiltere uzak 
tarkta Japonya ile anlaımııtır. Ger
çi uzak ıark vaziyeti, Moakova gö
tiitmelerinin mevzuu dıtmda idi. 
J:' akat her iki devletin de münase • 
betleri bakımıadan aon derece ehe
bıiyetli olan bir anlatmanın Moıko
\'a görütmeleri üzerine bir veya di • 
ier ıekilde müeaair olmamaaı müm
lcün değildir. lnciltere dıt politika· 
•ı, on dokuzuncu aırın aonlarındaki 
İstikamet Üzerine yÜrümiye batla • 
dı. 1898 senesinden aonra lngiltere 
''ınuhteıem infirat,, siyasetinden 
llyrılmak kararını verdifi zaman, 
o zamanki Rusya'ya ve biraz sonra 
da Almanya'ya anlatmak teklifini 
)apmııtı. O zaman lngiltere'nin 
l>reıtiji hayli aaraılmııtı. Yeni Al
"ıanya ve Çarlık Ruayaıa geniıliyor
lar ve kuvetleıiyorlardı. lnıiltere 
''ihtiyarlamıı,, bir imparatorluk ıi
~i görünüyordu. Cenubi Afrika'da 
lloer'lerin ihtilali çıktı. Ve koca im
l>aratorluk bu bir avuç boerliy.i ten· 
~il edemiyordu. 

Rusya ve Almanya, lnailtere'nin 
teklifini, tabii inkitaf ve ıeniıleme
lerine engel telakki ettiklerinden 
•eddettiler. Bu aralık Çar ikinci Ni
~ola ile imparator ikinci Vilhelm •· 
•aaıntla bu mevzu üzennde yazılan 
"ıektuplar cidden ibret vericidir. 
lııgiltere, nihayet 1902 aeneıinde 
Japonya ile tarihi ittif akmı imzala· 
ltı. Bundan aonra beynelmilel mü
~aebetler yeni bir istihaleye girdi. 
,._ lngiliz. Japon aalapnaauu Ru.-

Japon • Mançu lnıvetleri 44 
•ovyet tayyare•i JüıürJü 

Hsingking, 25 a.a. - Kvantung or
dusu gene! kurmayı tebliğ ediyor : 

Japon • Mançu kuvetleri, Kala 
nehrini geçmiş olan Mogol - Sovyet 
kıtalarına kartı mukabil taarruza geç. 
mittir. 

Vukua gelen bir hava muharebesin
de 44 sovyet tayyaresi düşürülmüş, 
4 japon tayayresi de üssüne dönme -
miştir. 

(ekya' da yahudi 

lngiliz a•kerleri bir geçitte 

Londra, 25 a.a. -Avam Kamarasında Sir Samuel Hoare, cüm
huriyetçi İrlanda ordusunun faaliyet ve planları hakkında heye
can uyandıran bir takım ifıaatta bulunmuttur. 

Mumaileyh, heli tedhitçilerin ha -, 
r~k.itının. Ulst~r:den ingiliz ukerle
rının çekılmeaını talep eden geçen i
kincikinun ültimatomundan aonra 
başlamıı olduğunu söylemiıtir. 
Zabıta, climhuriyetçi İrlanda ordu • 

sunun bir vesikasını ele geçirmiştir. 
Bu vesika, bir kundakçılık pllnını 
muhtevi bulunmaktadır. Bu plan mu-

lzmir' de azllı bir 
zanh mahkemede 

hadise ~ıkardı 

Amerika gazeteleri itilafın 
İmzasını teessüfle karşılıyor 
Tokyo, 26 a.a. "Domei" İngiliz - japon komitesinin bugünkü 

toplantısından sonra neıredilen bir tebliğde komitenin bu sabah 
9 da toplanarak 17,45 te mesaisine nihayet verdiği ve murahhas
lar heyeti umumi toplantısının yarm saat 10 30 da yapılacağı bil-
dirilmektedir. ' 

Amerika gazetelerinin tee .. ülü 

Nevyork, 25 a.a. - Sabah gazetele
ri, İngiliz • japon itilafının imza edil
miş olmasına teessüf etmektedirler. 

Gazeteler, bu itilafın tngiltere'nin 
Uzakşark'ta prestijlerini kaybetmesi 
ve Japonya"nın muhariplik 11fatının 
tanınması demek olduğu mütaleaaını 
serdediyorlar. 

Müşahitler, diyorlar ki: 

"Tiençin işinin bidayettenberi A • 
merika hükümetinin büyük Britanya 

ile Uzak §arkta bir teşriki mesai si· 

yaseti takip etmek teahhüdüne giriş

mek istememiştir. Halbuki B. Çem

berleyn, ancak böyle bir teahhüt sa
yesinde Japonya'ya karşı fedakarlık

larda bulunmaktan imtina edebilirdi. 

cibince ikincik!nundanberi 57 si Lon

dra'da ve eyaletlerde olmak üzere 70 

suyakast irtikap edilmiıtir. Bir kişi 
ölmilt ve 55 kiti yaralanmıştır. Zabıta 
binlerce kişiyi ölrdürmekle ve milyon 
larca liralık hasara sebebiyet venneğe 

ıl1<1klar1na moroloryom r kafi gelecek miktarda infilik edici 

İzmir, 26 (Telefonlıı) - Bir esrar 

kaçakçılığı zanlııı olan ıilihçı Mus • 

tafa bugün asliye ceza mahkemesinde 

muhakeme edilirken kendisini ihbar 
eden Sidiye'yi yumrukladı ve bayılt
tı. Müddeiummui yerinden atlıyarak 
burada kanun hakimdir, diye bağırdı. 
Mustafa tekrar kadının üstüne atla-

Japonya kati netice bekli yar 

Tokyo, 25 a.a. - Tiençin'deki ja -
pon garnizonu kumandanı general 
Harukipo, "Aaahi"' gazetesine verdiği 
bir beyanatta ezcümle şöyle demiş. 
tir: 

Hariciye nezareti, ayan meclisinjn 
infiratçı bir hattı hareket takip et -

mekte olması sebebiyle faal bir teşri

ki mesai siyasetine girişmeği hiç de 

aklından geçirmemektedir. Bu sebep
ten dolayı B. Çemberleyn'in avam ka

marasındaki dünkü beyanatı, Japon • 

yaya kartı azimkarane bir siyaset ta
kibine taraftar olan mahafilde hayal 

inkisarı tevlit etmekle beraber bura
daki alikadar mahafili hiç de hayre

Prağ, 25 a.a. _ Gerek slovak bükü- maddeler meydana çıkarmııtır. 

meti ve gerek Bohemya ve Moravya Hükümet cümhuriyetçi İrlanda or
himaye idaresi hilküme~i, art ırkına dusunun bundan böyle yalnız emval 
mensup olanların yahudılerden alacak lAk d w·ı b 

k b. ve me a egı , ecne i tetekküllerden ları üzerine morotoryum oyan ır . .. mak isterken bir polis tabancasını çe

kerek mütecavizin karşısına dikildi. 

Bu vaziyet karıısında zanlı yerine o • 

turdu. Zanlı vekili milekkilinin akıl 

"- Müzakereler hakkında neticele
re göre hüküm vermek icabeder. Bit
tabi, Tiençin asker[ japon makamları 
imtiyazlı mıntakaların ablukaıının 
bugünkü vaziyetinde herhangi bir de
ğişiklik yapacak değildir. Kati neti· 
cenin alınmasından evel, japon efka· 

· · h ırlamaktadır teıvık gormekte olması haaebiyle eş-kanun proJell az · 
hasa da taarruz etmek tasavvurunda 

olduğuna dair malOmat almıttır. B. Muıanof Zurih'e gitti 

Liyon, 25 a.a. - Bulgar .. ~e~uaan 
meclisi reisi B. Muşanof, Zurıh e ha
reket etmiştir. 

ıörünüyor ki yirminci aırm baılan
ııcında olduiu gibi, timdi de bey • 
nelmilel münaaehetlerin yeni bir dö-

haıtaaı olduğunu ve raporu bulundu -Tedhişçiler, az kalıın Hanuners • rı umumiyesinin gevıemesine müsa-
mith köprüsü ile. Southwark elektrik ğunu ıöyledi. Vaziyetin tetkiki için ade edilmemelidir. Hariciye nezareti, Amerikanın meı1 
kuveti iıtasyonunu ve timal yolunda- muhakeme batka bir güne bırakıldı. feaatlerini müdafaa etmek siyasetini 
ki su bendini berhava edecekferdi. Amerika ma/Jillerinin liltri takip etmekte ve aktedilecek her ne-
Tedhitçilcr, mühim demiryollan in· İrlandalıların tedhit hareketlerine Vaşington, 25 a.a. - 1neiliz - Ja - vi itiliftan Çin'deki ecnebi menfaat-
patı olan mahallerin, mühimmat de • k h"kü t t f d d' d'l pon itiliflırı hakkında miitalealar leri için ne gibi netayiç teveUüt ede-1 bar mal . imal d artı u me ara ın an tev ı e ı - d d w.· tl••"'i 1 B" t• · g d 

1 
ahed • • • po arının p zemeıı e en • . aer e en ae ıyettar m ,_. t er, u· 

1 
_ce ı1n_ı_v,_e_ • __ e~_et m. u. • e~ını ınıza fabrikaların muntuam llnlannı elde mıı olan kanun liyıhaıı, B. Green - ri ri~ .............. ....;ı.~--·----·---- __ 

te dlişilrmemiştir. 



·4-

Yeni İspanya' da 

İtalyan aleyhlarlart 
İtalyan lehtarları 

P ARiS - MlDl GAZETESİNDEN: 

J\Ialfım olduğu üzere 
Kont Ciano'nun İspan

yaya yaptığı ziyaret, Fran
konun eniştesi ve dahiliye 
nazırı Serrano Suner'in e -
velce Musolini'yi ziyareti -
ni iadedir. 

Kont Cianonun yaptığı 
ziyaret, yeni İspanya'nın 
müfrit İtalyan taraftarla -
riyle İtalyan aleyhtarları 

arasındaki ihtilafı had bir 
safhaya çıkarmıştır. 

Yeni İspanyada italyan 
dostluğunu falanj demago
jik cenahı, italyan aleyh -
tadarım da eski ananeci 
karlistlerle eski "İspanyol 
teceddüdü., nden alfonscu 
kırallık mensupları temsil 
etmektedir. 

İspanyol milli - sendika
list falanj'nın reisi Serrano 
Suner şöyle söylüyor : 

- İtalya ile Almanyanın 
ittifakı, sıkı kültürel ve ik
tisadi birliği, yeni ispan -
yol siyasetine istinat etme
lidir. 

Nasyonalist havacılık re
isi General Kindelan da 
şöyle haykırmaktadır : 

- İtalya ile İspanya bir 
kıskacın iki çenesidir; Ak
denize hakim olmaları la -
zımdır. 

General Frankonun di -
ğer müşavirleri de şu ceva
bı veriyorlar : 

- Mihver devletleriyle 
ittifak bir çılgınlıktır. Çün 
kü totaliterlerle demokrat
lar arasında harp nasıl çı -
karsa çıksın, bu harpte i -
talyan alman deniz kuvet -
leri derhal ezilecektir. Mih 
ver devletleriyle beraber 
ve onlardan daha zayıf o -
lan İspanya, İtalya ile Al -
rnanyadan tecrid ettirile -
cektir. Zaten üç sene sürer.. 
iç harbinde İspanyanın me
cali kalmamıştır. Bir harp 
olursa ilk defa kurban gi -
decek olan İspanyadır. 

Bu mücadelede en çok ko
za sahip olan birinciler

dir. 
İspanyol - italyan - al • 

man taraftarları falanjın 
tek partisi ile bugünün İs -
panyasının matbuatı, rad -
yoyu ve neşriyatı kontrol -
lan altında bulunduruyor
lar. 

Dahili harp zamanında 
başlıyan hikaye ve makale 
sansörü, iç harp bittiği hal
de hala bırakılmamış, de -
vam ediyor. İspanyadaki 
sansör, askeri makamlar -
dan başka falanjistlerin de 
kontrolüne tabi tutulduğu 
için daha çok şiddetlen -
ıniştir. 

Mesela Diario Vasco, 
Voz de Espana gibi gazete
ler, Çemberleyn'in baldızı
nın İspanyayı ziyareti mü
nasebetiyle Çemberleyni 
akıl ve hikmet sahibi diye 

methettiler diye gözden 
düştüler. Bu gazetelerin 
bundan sonra ingiliz başve
kilinin "Çemberleme siya -
setinden" bahsetmel~ri ci
nayet olacak. 

Bundan başka, Voz de 
Espana, Union de Se. 

villa, Akazar ve daha bir • 
çok gazeteler vaktiyle kar
listken ve (Allah, vatan, 
kırat) dövizini taşırlarken 
şimdi bu ibareyi (Allah, 
vatan, Franko) diye tadil 
etmiye mecbur tutulmuş -
!ardır. Bugün bir çok kar
Jist gazetelerle, Arriba Es
pana, yahut Unidad gibi da
ha ilk günlerdenberi fa -
lanjist siyaseti takip eden 
gazeteler arasında her han
gi bir siyasi noktai nazar 
ayrılığı görülmez. 

Bu, Milliyetçi ispan -
yol matbuatında umumi hir 
haldir. 

Yalnız bir tanesi müs -
tesnadır. O da El Pensa -
mienta Navarro gazetesi -
dir. Bu Navarın çok eski 
bir karlist gazetesidir. Bu 
gazete, alınanlar 1937 de Vi 
yanaya girip de Don Kar -
los'un torununu hapsettik
leri vakit "Alman istilası, 

diye yazı yazdı. Hatta, A
vusturya arşidükü ve Don 
Karlos'un biricik oğlu için 
Navarlıları duaya davet et
ti ve "Allahın düşmanları
nın murdar ellerine düş -
müş., dedi. Bugün artık bu 
gzaete ortada da yoktur. 

Matbuatları sıkı kontrol 
altında ise de, karlistlerle 
kırallık taraftarları ekse • 
riyet itibariyle faşist leh -
darı siyasete düşmandır. 

Bunlar, fikirlerinden dön -
dürülememiştir. 

Fakat, Suner'in falan -
jistleri "Ardcı muharebe • 
si., yaparlarken, bunlar 
harpte parçalanmış ve mağ
IUp olmuşlardır. (Ardcı 
mücadelesi,, tabirini bizzat 
ialanji gazeteler kullan -
mıştır.) Fakat karlistler ve 
kıralcılar, N amor, Kasti!, 
aşağı Bask gibi şimal şark 
vilayetlerinde hala ekseri • 
yet halindedir. 

Bu "mürteciler" keza i · 
talyanları çok az sever. 

Bunun iki sebebi vardır : 
1 - Basklılarla Navarlı

lar totaliterlerin kendileri
ne müessir olmasını hiç is
temezler. Vilayetlerinde 
serbest serbest kullandık -
lan baskçanın kaldırılma -
sını hüriyetlerine mani o • 
lunmasını arzu etmezler. 
Faşistleri telin ederler. 
Beynelmilel İrun köprüsü
ne kadar her tarafta görü -
len ve Üzerlerinde: "Bura
sı İspanya, İspanyolca ko -
nuş !,. yazılı levhalardan 
basldılar ve navarlılar çok 
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incinmektedir. Sanki ana 
dillerini konuşmak bir ci -
nayet imiş gibi! ... 

2 - Navar, Kastil ve 
Bask'da oturanların ital -
yanlara karşı düşman ke -
silmelerinin diğer sebebi 
de, "İfsad" dır. Ahlak ve 
mezheplerine çok dikkat 
ve itina eden bu adamlar, 
İspanyada dahili harp de -
vamınca dirsek dirseğe gel
dikleri italyanları hep it -
tiham etmektedir. Vadala -
yara'da olduğu gibi tekrar 
firar etmesinler diye ted -
bir alan karlistler : 

"Yeni hayat bulan İtal • 
ya" eğer bu ise, tereddi et -
miş bir haldeyken nasıl ye
ni hayat bulur!., demişler -
dir. 

"Lejyoner gürühu" nun 
hastalıktan çürümüş kıtala 
rının İspanyol toprağında 

bulunması kadar Navarlıla
ra dehşet veren hiç bir şey 
yoktur. 

Sen - Sebestien derseniz, 
izinlerini geçirmek için o -
raya gelmiş olan İtalyan za
bitlerinin kötü bir hatırası
nı muhafaza etmektedir. 
Sen - Sebastien'e taşınan 

ispanyol sosyetesi onlarla 
temasa gelmemek için çok 
dikkat ediyorlar. 

Aristokrasinin sinyori -
taları, bu adamlarla dans 
etmek istemiyorlar. Çünkü 
hastalık hazır. 

İşte Ciano ile Frankonun 
buluştukları Sen - Sebes -
tien şehri, İspanyanın İtal
yanları sevmiyen şehirle -
rinden bir tanesidir. 

Bu şehrin deniz iklimi 
Musolininin damadını ka -
bul etmek için müsaade e
derse de, manevi iklimi ka
bul etmiyor. 

Faris - Midi 

İngiltere' de 

ihtiyatların 

vazifeleri 
İngiltere'de askere alı -

nacak sınıfların kontrolü
nü mesai nezareti deruhte 
etmiştir. Asker yazılan 
gençlerin sayısı: 

İngiltere'de 182.924, İs
koçya'da 24.490, Gal mem
leketlerinde 12.sso ki ce • 
man 219.964 dür. 

Buna, herhangi bir şe -
kilde daha evel hizmete 
bağlanmış olan 50.000 gen· 
ci de ilave etmek lazımdır. 
Yuvarlak hesapla zikretti
ğimiz bu 50.000 kişiyi, mun 
tazam orduda, teritoryal 
orduda, yahut hava ve de
niz ordularında, mecbur1 
askerlik hizmetinin kabu
lündenberi gönüllü olarak 
vazife görmeyi teahhüt et
miş olanlar teşkil ediyor. 

(Büyük harpten sonra ilk paskalya ıecesi, beş genç, Antu
van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler isminde iki ıenç kızla beraber sıkmtıh bir 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So -
lanj'la beraber eğleniyorlar. Aradan hayli zaman geçmiı; -
tir. Mariyan, Antuvan'ı sevmiye başlamıştır. Genç kıza bi
raz bigane görünen Antuvan bir gün onunla buluşmuş ve 
beraberce dört ay evel ilk defa pa..ıtalya gecesini geçirdik
leri otelde bir gece beraber kalmıştır. Fakat Mariyan sev -
diği derecede sevilmediği için kendini üzüyor. Şimdi kil -
;ük bir parkta bir akşam gelmiyen sevgilisini beklemiş ve 
ıonra ona aruk her şeyin bittiğine dair bir kart yazmıştır.) 

B o y 

Yalnız şunu hatırımızda 

tutalım ki, İrlanda serbest 
devleti ile bir müşkülat 
çıkması ihtimaline karşı, 

yeni bir emre kadar şimali 
İrlanda'da efrat toplanmak 
tan çekinilmiştir. 
Tıbbi muayeneden son

ra derhal askerlik yapma. 
ğa hazır gençlerin sayısı 

yuvarlak rakam 200.000 dir. 
Malfım olduğu üzere İn

giltere'de gönül rızasiyle 
askerlik yapmak istemiyen 
gençleri bir nizama koy. 
mak için, kanun, hususi 
mahkemeler kurulmasına 
seliihiyet vermiştir. Böyle 
askerlik yapmak istemiyen 
!erin &ayısı 3.779 dur. Bu 
gibi efradın ne gibi silah
sız hizmetlerde kullanıla -
cağını bu mahkemeler ta. 
yin eder. 

*** 
İngiliz hava ve deniz or

duları çok az efrat alıyor
lar. Çünkü bu ordularda 
şimdiye kadar çok gönül
lü girmiştir. Ancak fevka
lade lüzum hissedlirse, bu 
ordulara o zaman asker a
lınacaktır. 

Binaenaleyh askere çağ
rılan gençlerin hemen hep 
si kara ordusuna girecek
tir. Toplanan efrattan 
80.000 i gecikmeden teri . 
toryal ordunun havadan 
korunma fırkalarını, ve sa
hil müdafaa kıtalannı ta -
mamlıyacaktır. 

Bu temmuzdan itibaren 
her üç ayda, 200.000 kişi

lik efradın dörtte biri as
kere çağrılacaktır. 

Piyadccilikte teşkilat ya 
pılmıştır· Muntazam ordu
ya ve teritoryal ordusuna 
mahsus mümatz talim bö . 
lükleri vücuda getirilmiş
tir. Bu talim bölükleri ef· 
radı iki aylarını bu ordu
larda geçiriyorlar. Müte
akip iki aylarını da met
ropolün muhtelif l"aburJa -
rında vücuda getirilen ih· 
tisas bölüklerinde geçire· 
ceklerdir. 

Nihayet altı aylarının 
son iki ayını da, bu tabur
ların normal bölüklerine 
dahil olarak geçirecekler -
dir. Arızi olarak deniz aşı
rı memleketlerde bulunan 
bazı hazır taburları ikmal 
edecek olan efrat, muhafız 
piyadeciliğinde vücuda ge
tirilecek hususi bir grupa 
verilecektir. 

Topçular, ilk iki ayları
nı sırf bu iş için yapılan 

hususi tfilimhanelerde, di
ğer dört aylarını da silah
lı alaylara bağlı milis grup
larında geçirecekler. İs
tihkam sınıfında da aynı 
şekilde olacağı gibi, nakli
yede de ve diğer sınıflar · 
da da hep aynı tarzda ya
pılacaktır. 

o 

Zırhlı birliklere merbut 
olanlar, süvari bölükleri 
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veya ona muadil muhtelit 
teşekküllere bağlı bölükler 
dahilinde talim ve terbiye 
görecek. 

Süvari (atlı kıtalar) hiç 
efrat almıyacak. teritoryal 
ordunun havadan korun
mada ihtisas sahibi olan a
laylarına girecek efrat ise, 
kendileri için bilhassa ha
zırlanan on iki kampa sev
kedilecektir. 

*** 
Normal kadrolarla yapı

lamıyacak olan kadro teş· 
kilini tanzim edecek mual
limler yetiştirmek için bü
tün ihtiyat sınıflardan za
bit, küçük zabit ve efrat 
celbedilecektir. Bunlar mti 
teakiben üç ay vazife gö
receklerdir. 

*** 
İngiltere'de rütbe sahip

leriyle mütehassıs teşkili 

de gözden uzak tutulma 
mıştır. 

Kura efradı, iki hafta i
çinde imtihan edilecek is
tidat ve kabiliyetlerine gö
re sınıflara ayrılacaklar. 

Zeki askerleri en seri ve 
en iyi bir şekilde yetişti · 
recek tarzda bunların im· 
tihanları sık sık ycnilene
cektır. İçlerinden en iyile
ri seçilerek bunlara asker
lik hizmetlerinin son iki 
ayı zarfında takım veya 
bölük kumandan kursu 
yaptırılacaktır. 

Gençlerden ikinci bir 
grup teşkil edilecek, bun· 
lar sivilken ne iş görüyor· 
sa, askerlikte de ona göre 
mütehassıs yetiştirecek · 
lerdir. 

Bu müstakbel madun 
rütbeli askerler, talim ve 
terbiyelerini ikmal etmele
ri için piyade ise Hyt en
daht mektebine diğerleri 
de kendi sınıflarına ait 
mekteplere gönderilecek
lerdir. İki ay ;ı;arfında ha
vadan korunma kıtalarının 
talim kamplarında, müstak 
bel takım kumandanları se
çilecek ve bunlara müte
hassıs nazariyle bakılacak. 
Üçüncü aydan itibaren bu 
kuranın efradı, evelce teş
kil edilen havadan korun · 
ma kıtaları ile Londra'nın 
balondan muhafazası için 
mevcut grupların vücuda 
getirdiği daimi kadrolara 
sevkedilecektir. 
Şunu da ilave edelim ki, 

bundan sonra daimi bir ha
zır nüve teşkil etmek için 
çağrılacak olanlar, teritor
yal ordunun evelce talim 
ve terbiye görmüş olan ef
radıdır. 

Bunlar, on dört gün bir
liklerin heyeti mecmuası 

olan, bir ay da Londra mın 
takası balon himaye grup
ları için alınacaktır. 

*** 
İngiltere ordusu bugün 

mühim bir gayret sarf et -
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mektedir. Bu gayretlere 
veçhe vermek için akıl ve 
mantık dahilinde tedbirler 
alınmıştır. Faydası görü -
len tadiller ilk tecrübeler
den sonra yapılacaktır. Ay 
nı zamanda da, lüzum o -
lursa çok efrat alınacaktır. 

Paris - Midi 

KonfCiano 'nun 

İspanya ıeyahafi 
Kont Cianonun Franko -

ya yaptığı ziyaretin neti -
celeri hakkındaki haberler 
dolayısiyle nazi mahfilleri 
Frankonun hiç değilse a • 
ğustosta Romaya gelmeyi 
ve Musolini ile İspanya mu 
zakereleri esnasında kabul 
edilen muahedeleri imzala
mayı vadettiğini iddia edi -
yarlar. Bu anlaşmalar kıs -
men aleni, kısmen gizlidir. 
Ve kati olarak İspanyanın 
mihverle ittifakını tayin et
mektedir. 

Ecnebi müşahitlere göre, 
Hi tler ve etra :ındakiler şim 
dilik İspanya ile mihver a
rasındaki bu ittifakı gizli 
tutmak icap ettiği fikrinde
dirler. Bu anlaşmalar, en 
müsait zamanda, büyük bir 
enternasyonal gerginlik a -
nında ortaya atılarak "De -
mokrasi ge•ıe_eleri" ne öy
le bir manevi darbe indirile 
cek dir ki bunlar harp 
çıkarmadan Alman yanın 
Danzig üzerindeki arzula -
rını tatmin etmeyi tercih e
deceklerdir. 

Oeuore 

İspanyanın vaziyeti 
1936 da Hitler'le Musoli

ni'nin 1spanya'daki mak -
aatları. ne idi? Franaa•ya il-

CÜnCÜ bir ceP.he vermek in
gilizlerin Sliveyş ve ~ap 
yollarını kesmekti. 

Bol bol asker, silah ve 
makine vererek Franko • 
nun askeri muzaferiyetini 
temin ettiler. Fakat şimdi 
ise mevzubahis olan şey kı
saca Franko zaferidir. Fa -
kat bu çok güç bir iştir. 

Çünkü ispanyol iktısadiya
tı bozulmuştur. Bundan 
başka ispanyollar, alman ve 
italyanlar kadar kolay ida
re edilmezler. Asturileri 
daima göz önünde bulun -
durulmak, Barselon ve bü
tün büyük şehirleri yakın -
dan nezaret edilmek ister. 
Bugün İspanya sükun ve 
bolluk içinde değildir. İs -
panya'yı muzlim bir fiyev
ri yakıp kavurmaktadır. 

Kont Ciyano İspanya•da 
tabii bunların hiç birini 
görmiyecektir. O Musoli -
ni'ye, yalnız şaşaalı bir kaç 
kelam, bir alkış gürültüsü 
ile İspanyol alaylarının 

M A N 1 
İmzaladı ve kartı evin yanındaki posta kutusu

na attı. Sonra eve geldi, açık bıraktığı kapıdan içe
ri daldL Gitti yÜzünü ellerini yıkadı ve aalona girdi. 
'' Antuvan faslı" kapanmıştı. 

Yazan: lrene Nemirovıki -21- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Kı§ Mariyan için çok ağır ve acı geçti. Antuvan·ı 

bir daha gönnemi§ti. Artık ümit etmekten de vaz 
geçmiıti. Bu suretle teessürü de biraz hafifler gibi 
olmu§tu; onu Üzerinden tamamiyle atmamııtı fakat 
zaman zaman içinde uyutuyordu, itte o kadar, Ru
hu bir nevi §aşkına dönmüıtü. Hani ölüme mahkum 
bir hasta vardır; ölümle uzun müddet mücadele 
eder de sonra nihayet sönüp gider. lıte onun arka
aından nasıl: 

"Zavallı ! Ölümle pençeleşti. Fakat niha -
yet ıstırabı bitti!" derler. Iıte bunun gibi Mariyan 
da garip bir tevekkül hissi duyuyordu. 

ilkbaharla beraber kabul resimleri başladı. Seg• 
re'ye portre ısmarlıyan ısmarlıyana idi. Madam 
Segre'ye mahsus olan aıağı kattan akseden gürül
tüler genç kızları haylı sinirlendiriyordu: fincanla· 
ra ılan ka ık ıe 

temkinli sesleri, ufak öksürükler, iç çekitler, Ahh! 
deyiıler, kadınların fısıltıları ... Haziran ayı sıcak 
ve saftı. itlerini bitiren genç kızlar nöbetleıe bahçe· 
de her gözden saklı kalan leylak fidanlarının arka· 
şındaki sakin bir sıraya koıuyorlar dinleniyorlardı. 
Hiç bir kadının buraya gelmesine imkan yoktu, 
çünkü hepsi güneıin zalim ııığı altında makiyajla· 
rının bozulmasından korkarlardı. 

Bir pazar günü Mariyan'la Solanj bu sıranın Ür 
zerinde yalnız baılarma oturuyorlardı. Beraberle· 
rinde tuzlu badem ve birer tabak dondurma getir· 
mitlerdi. Hiç konuımadan birer birer bademleri 
kemiriyorlardı. Aktam olmağa baılamııtı; araba
lar gidiyorlardı. Civar ormandaki ağaçlardan hafif 
bir rüzgar esiyordu. Bir aralık eıiğin üstünde Rejin 
göründü. Orada yalnız olduğunu zannettiğinden 

kendisini kapıp koyuvermiıti. Yüzü solgun, ve can 
sıkıntısından bitaplıktan asıktı; Mariyan bu halleri 
çok defa aynaya baktığı zaman kendi hatları Üze
rinde gönnüıtü. Sendam geri dönmemiıti. Ailesi, 
kendi küfvü olmıyan bir kızla evlenmesine mani ol-

cu Twed elbiseli taze bir kızla resmini görmesi ka· 
bildi: Asaletli lord Sendam hazretleri, asaletli filan· 
ca kızla evlenmiılerdir. 

Mariyan yavaı bir sesle: 
- Parlak bir izdivaçtan başka bir §ey aramı· 

yordu. lıte onun için müteessir dedi, fakat ondaki 
hisleri tamamiyle anlayıp bunu ayırmak o kadar 
zor ki .. 

Solanj: 
- Onun metresi olduğunu zannediyor musun? 

diye sordu. 
Mariyan tereddüt etmeden cevap verdi: 
- Hayır! 

- Emin misin? 
- Elbette. Gözlerine, gülüşüne bak. 'l amamiy-

le bir kız gözleri ve gülüşü 1 
- Haklısın. Adam annesinin babaSJnın nasıl 

bir ıey çakmadığını bir türlü anlıyamıyor. Ama 
onlar da bize o kadar nadir bakıyorlar ki. 

Solanj'ın annesi çok genç dul kalını§ ve kendi
ısinden daha genç bir adamla evlenmiıti. Kocası o-
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(_R_A _D v_o_) 
TORKfYE 

Radyo Difüzyon Poıtalan 

DALGA UZUNLUGU 

TURKlYE Radyosu 
1648 aı. Jll2 K.cı./120 Kw. 

19.74 m. 1514'5 Kcs.1 20 Kw. 
T. ıf.. Q. 

ANKARA Radyosu 
51.70 ın. 94IS5 Kes./ 20 Kw, 

7'. A. P. 

ANKARA 
ÇARŞAMBA - 26-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİCİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a, 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK ( Riyaseti 
Cümhur Bandosu - Şef: İh
san Künçer): 
l - Furgeut - Marş 
2 - Pares - Fiametta (Ma -

zurka) 
3- Vole - Artemis (Marş) 
4 - Schubert - Rocamunde 

süiti No. 1-2-3 
19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Orgla Kete!bey 

in iki parçası - Pi.) 
19.15 TÜRK MÜZİGİ ( Fasıl 

Heyeti ) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.15 Konuşma 
20.30 TÜRK Müztöt : 

1 - ·-·--····· Hicaz peşrevi 
2 - Şevki bey - Hicaz şar -

kı - Bılmiyorum bana 
noldu. 

3 - Lemi • Hicaz !}arkı -
Sorulmasın bana yesim. 

4- Sadullah ağa - Hicaz yü
rük semai - Nideyim sah 
nı çemen seyrini 

5 - --·-····-· Hicaz saz se -
maisi 

6 -Şevki bey - Uşşak şar -
kı - Yad ile geçti zama
nım. 

7 - Bilmen Şen - Uşşak şar-
kı • Bahar erdi. 

8 - Refik Fersan - Uş11ak 
şarkı - Kız büründe şa
lına 

9 - Halk türküsü ---------· 
Ay doğdu batmadımı. 

10 - -·······-· Halk türküsü • 
Yıldız. 

21.10 Haftalık posta kutusu 
21.25 Neşeli plaklar • R. 

tra - Şef: NECİP 
l - Robert Leusc 

zurka (Fante2 
2 - Keler Bela - K 

vı (Balet müı! 
3 - Franz Abt -

da ve ninni. 
4- Fini Henriqu 
5 - İlluminato Cu 

leska (İnterm 
6 - Giovanni Car 

sineye serena 
7 - Gıulio de Mi 

leket hasreti 
8 - Paul Lincke -

dilerde bir ra 
9- J. Strauss - v· 

23.00 Son ajans habe 
raat, esham, tahvi 
biyo - nukut bors 

23.ZO MÜZİK (Cazb· 
23.55-24 Yarınki pro 

AVRUP~ 
OPERA VE OPER~ 

14.40 Ştütgart - 19 
20 Prag - 20.15 M~ 
neri - 20.30 Paris 
ransa 

ORKESTRA KONS 
VE SENFONİK K 
LER: 15.25 Ha~ 
20.15 Londra - 2 
tens - 20.45 Str 
21 Sarbrüken, Viy 
Böhmen - 23 Pra 

ODA MUSİKİSİ: 1~ 
rüken - 18.15 B 
22.30 Deuhchlands, 
furt. 

SOLO KONSERLE 
Königsberg - 19 
21 Varşova - 21.4 
holm - 22.10 Rom 
Kopenhag 

NEFESLİ SAZLAR 
s.): 6.30 Breslav 
Breslav - 12 Bres 
Frankfurt, Viyana 
Droytviç - 19.30 
- 20.15 Viyana 

ORG KONSERLERİ 
ROLAR: 17 Bero 
- 17.30 Köln - 20. 
rüken - 22.30 Sarb 

HAFİF MÜZİK: 15.~ 
men - 17.30 Ber!in 
Deuhchlands - 19 
Sarbrıiken - 21.15 

HALK MUSİKİSl: 1 
gart 

DANS MÜZİÖİ: 21. 
reş - 21.55 Droytvi 
Belgrad - 22.50 K 
- 23 Brüksel, Paris 
Lüksemburg. 

1

21.30 MÜZİK (Şan plakları) 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkes -_____________________ ___,. 

manzaralarını getirecektir. 
Musolini 'ye daha bazıları 

da İspanya'nın hemen her 
yeri henüz uzlaşmamış, ya
tışmamış olduğunu, İtalya, 
bir harp çıktığı zaman İs -
panya'dan bitaraflıktan 
başka bir şey beklememesi
ni söyliyeceklerdir. Çünkü 
İspanya. ancak Pireneler -
den ve deni?A.; · • 
gilız ve rrarrgrz-,]2, .. H:ırı..1 .. ı.n. -
la yaşayabilir. 

Serrano Suner, Roma' -
dan, hiç bir şey vermeden 
döndü. Kont Ciyano da, İs
panya'dan her halde hiç bir 
şey almadan dönecektir. 

Kont Ciyano'nun gidip 
gelmesi bizi o kadar alaka
dar etmez. Herkes tatilini 
istediği yerde geçirebilir. 

,İspanya bize karşı harp 
yapamaz, bize karşı gelmez. 
Kardaş boğazlaşması yü -
zünden zaten yorgun ve bi
taptır. O, kanlı toprakları 
üzerinde şimdi istirahat e
diyor. Yarasını tedavi et ~ 
mek için ona iyi bir şekilde 
yardım edeceğiz. 

Pierre Dominique 

Bir ihtar 
Alman ordusunda bir fa

aliyet var: Tirol'de esrar -
engiz tedbirler alınıyor. 

du. 

Yeni "ser1" kıtalar t 
diliyor. Elbe 'nin ga 
yani Çekoslovakya' 
pılarında, Siegfrid 
da manevralar arttı 

Bir kaç hafta ıçin 
tün alman ordusu ha 
linde olacak. Geçen 
gibi gene bizi teh 
başlıyacaklar? 

_l\1il i l?i ik 1.>a.,.....l!I 

pıyoruz. 

İtalyan gazeteci 

yan gazetecisi 
sürgün edildi. Reg· 
scista gazetesi bunu 
"bu karar, resmi Fr 
çin italyanların zate 
makta oldukları k 
nefreti çoğaltacaktı 
yor. 

Peşin fransız gaze 
ri Roma'dan çıkarıl 
talyan gazetelerinin 
birlerini biz neden s 
ğiz? Fransız gazete 
rada ne yapmıştı? 
kat bir memleketi 
mek istiyen bir efk~ 
da temsil ediyordu ... 

Paris -

Mariyan hafifce gülümsiyerek: • 
- Biz çocuklarımız için her halde daha zal~ 

olacağız. Zavallıların bizden ne saklayabilecekle• 
rini dü~ünüyorum da bir türlü bulamıyorum. Onl 
rm vaziyetleri bizimkinden daha garip olacak. 
Yalan söylemekce daha çok istifade vardır. Zann 
der misin ki biz çok iyi anneler olacağız Solanj? 

Arkadaşı: 

- Elbette, diye cevap verdi. Hem de iyi kan 
lacağız. Bir kız bir araba gibi tekerlenmelidir 

- Annelerimizle babalarımızın •ade bizi d ·· 
ıündüklerini mi zannediyorsun? 

- Y 000 ••• Bilmem. Mesela ben çok küçükke 
ne zaman annemin yanına yakla§mak istesem 
muhakkak bir bahane bulurdu: "Saçların gene ta 
la cadısı gibi!" yahut: "Yakanı düzelt bakayım. 
Ayakkablarını biribirine sürtme, hadi timdi söyl 
bakayım, ne istiyorsun" düşün bir defa insan bu va 
ziyette ne söyliyebilir? Ben donar kalırdım. lnsa 
daima sanki (bizim üzerimizde mutlak kudreti 
lan) bir hakim huzurunda gibi oluyor. Sonra?. 
Ah daha sonra? ... Yavaıça parmağını mrdı. Ba§ı 
nı arkaya sarkıttı. Gittikçe sararan semaya baktı: 

- Dütün bir defa, dedi ben gideceğim annem 
diyeceğim ki "anneciğim, Dominik Heriyo nihaye 
benimle evlennıeğe karar verdi.,,Annesinin bu esna 
da yapacağı suratı, §Öyle böyle alakadar oluıunu 
sonra Dominik'in büyÜk servetini aklından geçire, 
rek sonunda muvafakat edeceğini düşündü ve onuı: 
bütün hallerinin taklidini yaptı: "Evet Heryo'larıı 
büyÜk servetleri varmıı diyorlar... Babaaındaı: 

methur koleksiyonlar kalmıf. Fakat nihayet biz dııı 
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Hastalıktan hırsızlık 
Hırsızlık için her vakit bir hasta

lık eseridir, denilemez. Öyle denilir
se "nizamıalem,, bozulur. Bir evin 
kapısına anahtar uydurarak yahut 
bir sandığın kilidini kırarak, başka· 
larının malını çalan adam, tabii, 
hasta aayılmaz ve elbette cezasını 

görmelidir. Medeniyet - hiç olmaz• 
sa fertler arasında - kendi malı ol· 
mıyan, baıkalarına ait olan §eylere 
hürmet etmekle kaimdir ••• 

değil, ayık oldukları zamanlarda 
bile •.. 

Bu türlü hırsızların hastalığı, il -
kin belli olmasa bile, orgeç meyda
na çıkar. Halbuki l.enüz hastalık 
sayılmıyan hallerde de hırsızlığa 
temayül olur. En önde çok alkol 
kullananların hali gelir. Alkol de 
medeniyet eseri olan, başkalarının 
malına hürmet, kendisine ait olmı • 
yan bir mala almamak mefhumunu 
siler. Hem de sadece sarhoıluk za

Ancak hırsızlık, baıkasının ma· manında değil, ayıklıkta da... O· 
lını kendisine mal etmek hastalığın· 

· nun gibi, beyaz zehirlerin de: koka-dan da gelebilir. Buna sebep, gala • . . 
. I "d d d'k ın eroın .... 

ha, mal - yahut sosıyo OJı e e 1 
• ' Böyle, inanılmıyacak hırsızlar a· 

teri gibi mülkiyet - mefhumunun d A f l"t h t l w • • 

. b'" d · rasın a nse a ı aı a ıgı geçırmıı medeniyet tesirıyle la ıı erecesın· 1 1 d d B 1 d . l" 
dekine nisbetle pek buyumuş o ma· w k k ı ı ki d · h 

.. .• .. 1 ı 0 an ar a var ır. un ar a gız ı· 
h b" b"t" me ce, ıogu anı ı a, erın eaap· 

aıdı~. Bu me! u1mu~ w u~. uh u~ d . larla hırsızlık ederler. Hastalıkları 
denıyet eserı 0 ma ıgı §UP esız ir. artık geçmit olduğundan insan hır· 
Evlerle beslenilen kedilerle köpekğ: sızlığı hastalığa hamletmekte güç· 
terin yiyemedikleri §eyleri topra lük çeker. 

kazarak gömmeleri bizim mede~~: Bir de kleptomani hastalığı. Is-
yetimize iıtirak etmelerine atfedı terseniz buna kleftilik merakı diye-
b.ılir, yabani hayvanlarda da avla • ., 

• bilirsiniz. Her zaman teroiyeli, na • rmdan yiyip bitiremedikleri parça 
1 k muslu, hem de.kibar ve zengin bir ları bir kovuğa götürerek sak ama • 

d adam - çok defa bir kadın - hır· 
kendisine mal etmek huyu var ır. sızlık etmek merakına düıer. Gör -

Fakat baıkasının malını a~ma· düğü §eyleri, itine yarasın yarama
mak, ona hürmet etmek mednıye • sın, gizlice atırmıya kalkıtır. 
tin ili.ve ettiği kısım olsa gerektir. 

d . · ı't Böyle, hasta hır4ızların, hasta Nitekim küçük çocuk ken ısıne a 
kle olduklarından dolayı, cezadan kur-olan ıeyleri pek iyi ayırt etme l 

beraber batkalarına ait olanları hıç tutmaları lazım ge mez~ Onlara ve· 
ayırt etmez. Hoıuna gid~~ her şeyi; rilecek ceza hareketlerınden mesul 
ihtiyacı olmasa da, kendmne mal e- oldukları için değil. Mesut tutulup 
der. Mal mefhumunun, başkaları- tutulmıyacakları karışık bir ittir. 
nın malına hürmet göstermek kısmı· Bazıları mesul, bazıları da hafif de-

d d · t t b' recede mcıul tutarlar... Ceza daha nı ,.0 cuk sonra an me enıye er ı-
.,.. ziyade onların hastalığını kökün· 

yeaiyle öğrenir. ·ı d h' 1 den iyi etmiye değı se e, ıç o maz-
Bu kısım insanda tabii olmadığı, ga hastalığın baıkalarına zarar ve-

ıonradan geldiği için birçok hasta· ren hırsızlık ali.metini - korkuta· 
lıklarda mefhumun ° kısmı kaybo- rak _ geçirmeğe yarar. Hıraızlığa 
lur. O hastalıklardan birine tutulan gebep olacak pek çok hastalık bu • 
insan başkalarının malını da ke?di- lunduğundan, hastalıktan dolayı 
sine ait gibi sayar, çoğu hareketının hırsızlık edenler cezadan kurtulsa • 
cezası olduğunu bildiği için başka • tardı dünyada hırsız olmıyan pek az 
.inin malını alırken gizlice hareket d k 1 d a am a ır ı .... 
ederse de, bazıları teklifsizce alır Bereket versin ki korku dağlanl 

Türk malbuahna 

büyük bir hizmet 

Server İskit'in yeni kitabı 

TÜRKİYE'DE 

MATBUAT 
·REJİMLERİ 

Matbuat ve neşriyat hayatımızı ya· 
kından alakadar eden eserlerinden bu 
sütunlarda bir iki defa bahsetmek fır
satını bulmuş olduğumuz kıymetli ar
kadaşımız matbuat umum ~üdürl~ğ~ 
müşavirlerinden Server İskıt, kendısı
ne bütün matbuat müntesiplerinin ve 
alelumum memleket münevverlerinin 
minnetdarhğını kazandıran büyük bir 
i~i de başarmış, yıllardanberi sabırlı 
bir gayret ve titiz bir alaka ile hazırla
makta olduğunu bildiğimiz "Türkiye 
matbuat rejimleri" isimli büyük eseri
ni nihayet herkesin istifadesine arzet-

mi::;!~buat umum müdürlüğü tarafın
dan neşredilen ve büyük kıtada 1250 
sayfalık heybetli bir cilt teşkil eden 
bu eser Türkiye'de matbuatın teessüs 
tarihinden 1938 senesine kadar mem
leketimizde matbuat hakkında konul
muş olan bütün mevzuatı ve bunları a
lakadar eden bütün vesikaları imkan 
dairesinde tam olarak bir arada topla
mak gayesini takip etmiştir. 

Eser dört kısımdan mürekkeptir. 

Türkiye'de Matbuat Rejimleri iıminde, 1250 
say/alık bir eser ne§reden çok kıymetli arka

dasımız Matbuat Umum Müdürlüğü 
Müşavirlerinden 8. Server lskit 

çirmek müşkülatı dolayısiyle. b~ h~
susta en basit bir fikir edinmek ımka
nından bile mahrumdular. Tarih ve 
hukuk fakültemizde verilmiş olan 
bunca tezler arasında Türkiye matbu
at tarihiyle alakalı hiç bir tetkikin bu
lunmayışı da bu işlenmemiş sahanın 
arzettiği müşkülata atfolunabilir. F~
kat matbuat, diğer faaliyet sahaları gı
bi telakki edilemez. Matbuatın tarihi, 
o memleketi idare etmiş olan rejimle
rin ve o rejimler altında yaşamış olan 
halk yığınlarının fikir ve hüriyet mef
humlarını anlayış tarzlarını, umumi 
kültür seviyelerini bize veciz bir şe • 
kilde izah eder. Bu itibarla yalnız 
matbuat mensupları için değil, her 
münevver için bu mevzu daima aktü
alite kıymetini muhafaza eder. 

1250 sayfalık eser 
Arkadaşımızın bugün ortaya koy • 

muş olduğu eser metodik bir matbuat 
tnrihi olmasa bile, önümüze koyduğu 

den bütün mevzuat gibi bu mevzuatın ı bütün vesikaları ve yardımcı mahiyet 
vücuda getirilmesinde saik olan mu • te yaptığı tahlillerle birlikte mütaleası 
cip sebepleri, müzakere. ve münakaşa matbuatımızın tarihi hakkında bizi 
edilen muhtelif projeleri, hatta mec · kafi derecede tenvir edecek mahiyet
lis enciimen mazbataları ve umumi he- tedir. Biribirini takip etmiş olan re -
yet zabıtlarına varıncaya kadar tespit jimlerin ve devirlerin zihniyetlerine 
etmiş, ayrıca yabancı memleketlerle nüfuz etmek hususunda bu eser der.~
akdettigimiz muahedelerde matbuatı terle doludur ve okunmasında pek bu
alakadar eden kısımlan da kitabına i- yük faydalar vardır. 

götürürler. bekler. G. A. 
~ Meseli, hastalık derecesinde bu-
n dalalar için hiç teklif yoktur. Rast 

Birinci kısımda: matbuat, matbaalar 
ve hakkı telife ait - bulunabilen -
hükümet teklif layihaları, esbabı mu • 
cibelcri, şurayı devlet tanzimat daire
siyle heyeti umumiye mazbataları, 
meclis encümenleri tadilat ve mazba • 
taları. İkinci kısımda: matbuat, mat • 
baalar ve hakkı telif kanunlarının 

1876 ve 1908 mebusan meclisleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin he
yeti umumiyelerinde geçen müzakere 
zabıtları ve Lozanda imzalanan edebi 
ve artistik telif ve terccme işleri 

hakkındaki ihtirazi kayıtlarımızın mü
zakere zabtı; üçüncü kısımda: matbu-

lave etmiştir. Matbuat tarıhimiz ve fi. Bu kadar geniş, yorucu ve nank~r 
kir hayatımız bakımından büyük ehe· bir işe ömrününtbeş yılını v~~fetmış 
miyeti aşikar olan ve şimdiye kadar olan arkada!a ne kadar tetekkur etsek 
pek çoğu arşivlerin tozlu dosyaları-i- azdır • .Daima baı _vurmaya me.cbur ka
çinde uyuyup kalmış olan bu vesikala· lacağımız eser. bıze her seferınde ona 

e geldikleri her ıeyi, ihtiyaçları olma-
".j ":'J .r. aa da, hoşlarına gidince almayı ga

yet tabii bulurlar. Biraz daha hafif ,_!l_t, matbaalar ve hakkı telife ait bütün 
name ve ararnamelerin, iradelerin, 
imza ettiğimiz muahede ve mukavele
lerin metinleri ve ayrıca, matbuatla a
lakadar diğer kanunların metinleri; 
dördüncü kısımda: matbuat, matbaa -
lar ve hakkı telife ait bütün mevzua -
tın intişar tarihleri sırasiyle tahlilleri 
ve bunların vücut bulmasında sebep 
olan matbuat ve kültür vakaları ve ka
nunların tatbiki tarihçeleri ve bu ka • 
nunların tatbikiyle muvazzaf daircle • 
rin ve matbuat birliklerinin tarihçele
ri. Dünya matbuatının ve bizimkilerin 
muhtelif karakterleri tespit ve müta -
lea edilmektedir. Ayrıca kitabın sonu
na 1938 senesinde TUrkiye'de intişar 
halinde olan bütün gazete ve mecmu· 
aların bir listesi ve bagına eserin vil -
cuda gelmesinde istifade edilmiı o • 
lan eserlerin bir bibliyografyası ek -
lenmiştir. 

.. .... • ._._ ~.,,1et•omk -
t!Jakki etmlyen m e ı , ese - tır. 
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20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
Mahsus hastanede kapatılmıt de

lilerin hırsızlığı tabii görülür. Fakat 
oralarda kapatılmış olmıyan insan· 
lar aarsmda da, çarşıdan aldığı bir ~·=============~ 
şeyin parasını vermeyi unutan, ya· 
hut bir dükkanın önünde açıkta 

gördüğü bir şeyi, dükkan sahibıne 

sormadan alıp götürenler de vardır. 
BUGÜN 

Bazıları böyle habersizce aldıkları Yeniıehir ULUS SinemaSlnda 
§eylerden kolleksiyon bile yaparlar. 
Bunlara açıkta gezdikleri için hiç 
kimse deli demezse de, bir İyi mua· 
yene edilince akıllan pek ıağlam 
bulunmaz. 

Hırsızlık umumi felç denilen a· 
kıl hastalığının çok defa ilk alamet· 
terinden biridir. Mesela kazancın· 

dan biriktirdiği büyük miktarda pa· 
rayı bankaya yatırdıktan sonra çı· 
karken yanındaki dükkandan bir 
kurtun kalem atırır, gider. Böyle 
hırsızlık merakı aaralı hastalıklarda 
da çoktur. Sadece hastalıktan ken • 
dilerini kaybettikleri zamanlarda 

1 - Bir mayıs gecesi 

Fernand Gravay - Luıien Baroux 

(Fransızca sözlü) 

2 - Renkli MIKI periler 
arasında 

3 - Yeni Dünya havadisleri 

Seans saatleri: 

2,30 • 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Tel: 2193 

MAVi SU 

Bu milnderec.atın şümulünden de 
anlagılacağı gibi müellif sadece matbu 
atı alakadar eden kanun ve kararname
leri bir ar.aya toplamakla iktifa etme· 
miş, matbuat ve alelumum neşriyat ha
yatını yakından uzaktan alakadar e • 

rin tahlil ve tarihçe kısmında, ilk üç 
kısımda vermiş olduğu vesikaları ta • 
rih sırasiyle kısaca gözden geçirmiş 
ve bunların vücuda getirilmesinde sa
ik olan zihniyet ve düşünceleri yerin 
müsaadesi nispetinde tahlil etmiştir. 

Bu suretle neşriyat ve matbuat ha -
yatımızın tam bir tarihi değilse bile, 
bu tarihi vücuda getirmek istiyecek • 
lerin muhtaç olacakları bütün malze
me bir tek cilt içinde toplanmış ve a
likalıların istifadesine arzedilmiş bu
lunmaktadır. 
Arkadaşımızın büyük güçlükler ve 

meşekkatler bahasına başarmış oldu -
ğu bu Herkül işinin kıymet ve ehemi 
yetini daha iyi takdir etmek için bu sa
hada şimdiye kadar ciddi hiçbir mehaz 
mevcut olmadığını kaydetmek kafidir. 
Medeni ve kültürlü bir milletin haya
tında tarihin büyük rolünü tebarüz et
tirmeye çalışmak burada manasız O· 

lur. Her sahada çalışanların ·o faaliyet 
şubesinin mazi&ini inceden inceye bil
melerine hayati bir zaruret vardır. Fa
kat matbuat müntesipleri şimdiye ka
dar, vesikaların dağınıklığı ve ele ge-

dasını çaldığı zaman ben dönmiye ce· mukayyet ol, Coni, dedi. 
aaret edemiyordum. - Ah 1 Ağzını kapa, neden son ol-

Fakat ne rahat bir nefes aldım: sun, takviye yoldadır. 
Maykıl pek nadir diriler arasındaydı 1 - 'Umarım. Fakat bunun ehemiyeti 
Sağ kalanların sayısı müthiş suret- yok; ehemiyeti olan mektuplarımı 

te küçüktü. Bir gün evet hücum habe· postaya vermendir. 
ri üzerine yataklarını sevinçle terket- - Neden benden başkası değil, Gü-

Yazan: Maı'or WREN - 51 - miş olanlardan ayakta yalnız: Ll:ijon, zel? Benim mektuplarımı tevzi etmek 
Sentandre, Maykıl, Kolona, Marinyi, vazifesinin sana düşmesi de muhte-

Löjon haykırdı: zu öğrenmiş oldular, Voge, Moskovski, Gotto, Vaeren ve meldir. 
_ Daha gill, köpek! Ciğerlerin acı· Her halde Löjon'un çılgınlığı fay- ben kalmıştık. - Bilmem. Bu şeyin yaklaştığını i-

yana kadar gül. Gül, çakal soyu. Yaş· dasız olmadı; şafakta hücuma kalk • Feci likibet mukadderdi, meğer ki liklerime kadar hissediyorum. Kcndi-
lar korkunç ağzına dolana kadar gül, madılar. hücumdan evci Tokutu'dan beklenen min büyük seyahate çıkacağımı his • 
hadi korkak. Gillsene 1 Fakat biraz sonra, güneş ufuktan takviye yetişsin. Hakikatte Tuaregler sediyorum, fakat senin değil! Böyle 

Neşeli olmaya çalışırken ancak acı· çıkınca, Tua.reg~~r tepeler üzerinde içinartık davarları atlamak üzere ko§· olmasına allaha şükredirorum. 
nacak bir hal alan korkunç bir gülme yeniden görilnduler ve ateş açtılar. maktan başka yapacak it kalmamıştı. Yemekten ııonra, dama çıktığımız 
baıladı; bütUn askerler bu gülünç gü- Kalenin her mazgalı sarsılmaz ;bir On kiti bin ki§iyi durduramaz. zaman Maykıl bana elini uzattı. 
Jüşe gUlüyorlardı. adam tarafından işgal ediliyordu, fa. Katlilimdan kurtularak, yardım kıta- - Elveda, sevgili Coni, seni bütün 

Böylece. ölülerle çevrili, ölüme mah kat henüz Zindernöf kalesi dıvarları- sının gelişini görmemiz nasip olursa, bu maceralara sürüklediğime son de
kCım bn insanlar arasında çılgınca bir nın içini dolduran dirilerin hepsi em- düşmana kalabalık korkusuz ve müte- rece müteessifim, fakat senin işin i~ 
gulmedir gidıyordu. Mahkumlar gü • niyette değildi. Zaman zaman, bir yakkız askerlerden mürekkep bir gar- çinden sıyrılacağını sanıyorum. Dig'e 
rtiltüyle gi.ılerken, ölüler, biıyük seı - haykırış, bir küfür, boşalan bir şişe · nizon tesiri bırakarak bizi kurtaran, muhabbetlerimi bildir. 
siz çölün yıldızlı seması altında acı a- nin şırıltısına benzer bir se~, bir ?1Ç· öliller olacaktı. Elini kuvetle sıktım. 
cı tebessüm etmekle iktifa ediyorlar- kırık. Bir adam başında bır delıkle - Mevcudun yarısı aıağıya: çorba, - Elveda, Güzel ı Daha doğrusu: 
dı yerde yatıyordu. kahve, yarım litre şarap. Haydi 1 Sen- gene görüşürüz ... Fakat beni sen sü • 

Löjon bağırdı: Löjon müthiş işine devam ediyor- tandre çavuş ve kabil olduğu kadar rüklcmedin. Seninle Dig gibi hırsızlı-
- Hadi. benimle beraber gülün, hep du. Biri düşer düşmez, cesedi düzel- çabuk, toplanma borusu çalar çalmaz ğın meıuliyetini üzerime almak benim 

birlikte gülelim. tiyor, muharebe vaziyetine sokuyor- geri dönün. de vazifemdi. Bu güzel bir macera ol-
Ve mahallin ıssızlığını, ölilmün ve du. Böylelikle düşmanların nazarında Sentandre itaat etti. du ! 

gecenin ıhtişamı~ı ihlal ederek kah .. • müdafilerin adedi mahsus şekilde ay- Az ııonra ahçının mevcut olmaması- L öjon, Maykıl'a damın müdafaa e -
kabalar biribirını kovalıyordu. Ölu ni kalıyordu. Hattli daha fazlasını na rağmen - çilnkil o da maktül düş- dilecek bir tarafını, bana mukabil ta. 
ler arasında, ölmek üzere olan insan • yaptı. Bir tüfek alarak, sıra ile her ce- müştü - çorba ve kahve hazır olmuş- rafını gösterdi. Voge ile Vaercn diğer 
ların attıkları bu kahkahalar en çılgın- sedin ardına gizlendi ve defalarca a • tu. iki istikamete gönderildiler. 
ca bir fey değil miydi? _ teş etti, bu suretle garnizonun hayat- Maykıl: Tuaregler görünür görünmez yal • 

Tuaregler aklımızı kaçırdıgımıza ta oldugu görünüşünü takviye etti. - Son yudum! dedi. Son cieara! nız cesetlerin ardına gizlenerek ateg 

ri~e=iı ~u~ ~~~P~~.-~~Tlu~u·e·ı~klr.in~a•hlt~i•bM·ı1ı1ey1eMdlolilra~k·e··~SloWniç~o1r1~.ı.s1o•n•~•ıv•eMtlE~1rkle•n~o-~y.·~e.~aeıka~•Milm~···i~•'ıtM~ 
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Bankalann muamele vergisi 
Matrahma dahil paralan 

Maliye vekaleti, banka ve bankerle
rin tayin ve teşhisinde ve banka ile 
bankerlerin muamele vergisi matrahı
na dahil olan paralarının tefrikinde 
ayrı ayrı muame]e yapılmakta olduğu
nu göz önüne alarak teşkilatına bir i -
zahname göndermiş ve bu izahnamede 
banka ve bankerlerin muamele vergisi 
matrahına dahil olan paralarını ayrı 

ayrı ve tafsilatiyle zikretmiştir. 

Yer sarsınhsı 
Ankara, 25 a.a. - Bugün sabah saat 

beşi kırk ile elli arasında hmir'de, Bi 
Iecikte, Bursada, Şilede, hafif yer sar
sıntısı olmuştur. Bu sarsıntı Ankara -
da da aynı zamanda hisedilmi§tir. 

Löjon bizzat kendisi nöbet kulesine 
çıkını§ ve dürbününü Tokutu istika -
metine tevcih etmişti. 

Takviyeye dair hiç bir alamet yok· 
tu. 

Ölü arkadaşlarımın başları ardın . 
dan gözetlediğim tepelerde hiç bir şey 
kımıldamıyordu. 

Bu vaıiyet uzayacak mıydı? 
Tuaregler müdafileri sarsılmaz gö -

rüncn bu kaleyi terkedecekler miydi? 
Takviye vaktinde gelecek miydi? Hiç 
olmazsa intikamımızı alacak kadar 
vaktinde gelecek miydi? Tuarcglerin 
kale içinde Tokutu'nun &cncgallileri 
tarafından bir fare kapanı içinde gibi 
kısıtırıldıklarını görmek hoş olurdu. 
Yerine gelen bu adaletten hiç bir Tar
gi canını kurtaramazdı. 

Fakat bütün bu sinekler nereden 
geliyordu? ••• Müthi§ ! .. Her dıvara iki 
kişi konuldu Sentandre ile Löjon hü
cum esnasında zayıflayan tarafı tak -
viye için damın ortasında duruyorlar
dı. 

Hücum başlamakta gecikmedi. Eve· 
la pek yavaş hareket ediyorlardı. 

Her müdafi muhafazasına tevdi e • 
dilen dıvara koşarak her mazgaldan a
teşe başladı. Fakat Tuaregler pek e -
min olmamalıydılar, çünkü yaklaşma· 
dılar. 

Arkama bir göz atınca Löjon'la 
Sentandre'yi ateı hattında gördüm. 
Löjon tek baıına kalenin bir dıvarım 
muhafaza ediyordu. Artık yedi kiti 

-S-

sergisi bugün aııhyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - 11 inci 

yerli mallar sergisi yarın (bugün) sa
at ı 7 de merasimle açılacaktır. Yalo -
vada bulunmakta olan Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydamın da İıtanbulda bu
lunan vekillerle birlikte yarınki açılış 
törenine iştirak etmesi beklenmekte -
dir. 

Aydın sporcularının 

bisiklet gezintileri 
Aydın, 25 a.a. - Halkcvi spor şube• 

sinin Aydına 15 kilometre mesafede 
Çine çayına kadar tertip ettiği elli ki
şilik bisiklet gezisinde, spor eğitme -
ninin idaresinde sporculara gayri mü 
sait şerait altında çaylardan geçme, 
yüzme ve balık ağları kullanma me • 
todları öğretilmiştir. 

İstanbul' da adliye sarayının 
temeli yakında atılacak 

İstanbul. 25 (Telefonla) - Eski ha
pishane binasının yıkılması 9.600 lira 
mukabilinde müteahhide ihale edildi. 
yüz on gün içinde bina tamamen yı • 
kılmış olacaktır. Önümüzdeki cümhu· 
riyet bayramında da yeni adli~e .sara· 
yı binasının temel atma merasımı ya • 
pılacaktır. 

Uzunyayla at sergisi 
Pınarbaşı, 25 a.a. - Her sene Pınar

başında açılmakta olan Uzuny~yla ~t. 
sergisi, bu sene de dün Kayserı val.ısı 
taarfından bir çok zevatın huzuru ıle 

açılmıştır. . ... 
Sergi, davetlilerin ve yetıştırıcıle -

rin büyük bir rağbetine maz~ar o~.muı 
ve köylü yetiştiriciye 5130 lıra muka -
fat toevzi edilmiştir. 

Müteakiben kolordu kurmay başka· 
nı tarafından da elli hayvanlık tay de
posunun küşat resmi yapılmıştır. 

Alman • Romen 

ekonomik anlaşması 
Bükreş, 26 a.a. - Milli ekonomi na

'Zırı 23-3 tarihli Almanya • Romanya 
•konomilr anlAflNllllnın ziraate de teş 
mflf makaadiyle 21-7 tarihinde imza
lanan Romanya - Almanya protokolu
na dair bir tebliğ neşretmiştir. 
Tebliğde ezcümle şöyle denilmek· 

tedir: 
Almanya hükümeti, Romanya zirai 

istihsa13.tının ıslahı için, ıslah edil -
miş nebatat ve döl hayvanatı vermek 
ve ihracat için müsait olan kısmı sa
tın almak suretiyle ilmi teşriki me
saide bulunmuştur. 
Tebliğde müteakiben bilhassa yağlı 

ve sütlU maddeler istihsalitının inki
şafı ve Almanya tarafından Romanya 
şaraplarının satın alınması gibi hu • 
suslar zikredilmektedir. 

İzmirde boğucu sıcaklar 
İzmir, 26 a.a. - İki gündenberi 

gene boğucu bir sıcak hüküm sürmek
tedir. Saat 14 te çarşı içinde ve gölge
de termometre 40 dereceyi gösteri· 
yordu. Saat 18 de hafif bir rüzgarın 
tesiriyle suhunet 35 e düşmüştür. So
kaklarda dolaşmak imkansız hal al
ml'Ştır. 

Az sonra hücum edenlerin ateşi kc· 
sildi. 

Voge, Moskovski ve Marinyi mak -
tul düşmüşlerdi. Sentandre'yc gelin • 
ce, yüzünü siliyordu: bir kurşun ya • 
nağını ve kulağını yırtmıştı. 

Kolona, Gotto ve ben bir kelime 
söylemeden aşağıda karnımızı doyur· 
mıya gittik. Dönüşümüzde, Maykıl, 
Vaeren ve Sentandre indiler. 

Löjon eski bir kafekonser prkısı 
söyliyerek damda aşağı yukarı dolaşı
yordu. Pek sakin görünüyordu. 

Görünürde hiç bir Targi yoktu. 
İlk hücumlarda zayiatları fazla ol

duğu için, her halde dersten istifade 
etmişlerdi. 

Bir silah patladı. 
Sanki esasen kafi derecede muhafı

zı olan dıvarlara ihtiyat kuveti davet 
içinmİ§ gibi toplanma borusu iki üç 
defa çalındı. 

Bu kalenin garnizonu Tuaregler i • 
çin bir sır olmalıydı. 

Ateşleri hızlandı. Az sonra yeni bir 
taktiğe başladılar. 

Tepelerin üstünden ateş açmaya 
devam ederlerken dağınık adamlar, 
yerde sürünerek, taşlar ardında gizle
nerek ilerliyorlardı. Kaleye yaklaşı • 
yorlardı. Hücuma teşebbüs edecekler
di. 

Ancak tüfeğimi boşaltacak kadaı 
durarak dıvar boyunca kçışuyordum. 
Hemen her atııta, kurıunlardan biri 
bir Tarp'ain ~ üatündc kayııı-
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1. BI BL~.~OG~AFY A""'.J Servet ve hayat kaynaklarımızdan biri: Merinos 
Şaheserler antolojisi 

Eski Malatya ve şimdi Eskişehir 
lisesi müdürü Vasfi Mahir Kocatürk, 
garp edebiyatlarını memleketimize ta· 
nıtma yolunda metodla çalışan ciddi 
bir fikir ve sanat adamımızdır. Hatay Posta pullan 

Koyunlarımızı Merinoslaştırma işine 
fenni usullerle devam olunuyor 

Bugüne kadar Hatay adına çıkarı -
lan posta pullarını üç grupa ayırmak 
lazımdır: 1 - Hatay fransız mandası 
altında :ken çıkarılan pullar; 2 -
Müstakil Hatay devleti zamanında çı 
karılan pullar; 3 - Hatay'ın anavata
na kavuşmasını tesit ve tespit eden 
hatıra pulları. 

1 - Hatay fransız mandası altında 
iken çıkarılan pullar 26 parçadır. 
Bunlar Suriye normal posta, hava ve 
taksa puJlarının üzerine fransızca iba
re ile italik ve düz Sandjak d' Alexand
rette sürsarjı vurulmak suretiyle satı
şa çıkarılmıştır. Tabı adetleriyle bera
ber kıymetleri şöyledir: 

Dokuz puldan ibaret normal posta 
serisi: 

0.10 p. - 204.900; 0.20 p. - 105.400; 
0.50 p. - 102.500; 1.00 p. - 102.550: 
2.00 p. - 51.650; 3.00 p. - 21.050: 
4.00 p. - 175.550; 6.00 p. - 51.900; 
25.00 p. - 15.850 ... 

Sekiz puldan ibaret hava postası 

serisi: 
0.50 p. - 51.050; 1.00 p. - 31.500; 

2.00 p. - 21.050; 3.00 p. - 21.050: 
5.00 p. - 15.850; 10.00 p. - 15.865; 
15.00 p. - 15.798; 25.00 p. - 15.700 ... 

cak 15.850, hava posta serisinden 
15.700, taksa serisinden de 5.550 tam 
seri olması lfızımgelir. Halbuki gayet 
tabii olarak bu seriler paı çalanmış ve 
postalarda kullanılmıştır. Bınaena

leyh bunları bugün tam seriler halin
de bulmak hemen imkansız gibidir. 
Dolayısiyle tam seri halinde şansları 
yüksektir. 

2 - Müstakil Hatay devleti idare
sinde satışa çıkarılan pullar üç nor
mal posta serisi ile bir taksa serisi ol
mak üzere dört seri halinde 27 parça 
puldan ibarettir. 

Birinci seri: O vakte kadar Hatay 
postalarında kullanılan yukarda bah
settiğimiz sürşarjlı Suriye pulların -
dan beş tanesinin üzerine mustatil 
şeklinde siyah bir çerçeve ile Ebedi 
Şef Atatürk'ün ölümü tarihi olan 
10-11-938 tarihi sürşarjlanarak mey
dana getirilen Hatay matem pulları. 
Bu seri beş parçadır. 

0.75 P· • 6.000; 1.00 p. • 10.000; 
2.50 p. - 50.000; 4.00 p. - 20.000; 15 p. -
üzerine 12.50 p. 6.000 ... 

Görülüyor ki bu seri de ancak altı 
bindir. 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Karacabey harasında doğrudan doğru
ya ziraat vekletnie merbut bir (Meri • 
nos yetiştirme çiftliği) vardır. Vali
miz Refik Koraltan'a refakat eden mü 
tehassıslar, yetiştirme çiftliğinin te -
sisatını gezdiriyor ve tohumlama faa
liyetini gösteriyorlar. Koçlar arasın -
da beheri iki bin beşer yüz liralık dört 
koçun baliğ olduğu kıymet . (10) bin 
lirayı buluyor. Bu koçlara insandan 
çok daha titiz bir itina ile bakılıyor, 

Her gün onlara yumurta veriliyor Bit 
tabi bu ihtimamdan alınan netice suni 
tohumlamada pek mühim bir rol oyna
maktadır. 

Suni tohumlama İçin 10.000 
liraya dört koç satın alındı 

Bursa'daki 
çiftliği 

Merinos yetiştirme 
nasıl · çalışıyor ? 

da tohumlama istasyonu açmıştır. Bu
ralarda kısmen suni kısmen de tabii 
tohumlama yapılmaktadır. 19 istasyon 
Bursa vilayetinde diğerleri Bandırma 
ve Balıkesir mıntakalarındadır. Halka 
J.. 'aylık olmak üzere bu istasyonlar 
azami üç kilometre mesafelerle kurul
muştur. Buna rağmen kah mesafeyi u
zak bularak kfıh hırap devresine gir
r eiş koyunları götürerek yerli ko -
yunların Merinosa tahvil edilmemesi 

Kendisinin diğer telifatı arasında 

vücuda getirmiş olduğu büyük bir 
"şaheserler antolojisi" bilhassa kayda 
ıayandır. Menşelerden itibaren devri
mize kadar dünya edebiyatının en bü
yük simalarından en dikkate şayan 

parçaların tercemesi suretiyle meyda
na getirilmiş olan bu antolojide eser
lerinden örnekler verilen edipler hak
kında kısa birer notis de ilave edilmiş
tir. Muhtelif edebiyatlar hakkında 
panoramik bir fikir vermiye yarıyan 
ve klasik edebi kültürün ilk temelini 
teşkil edebilecek surette tanzim edil -
miş olan bu büyük antolojinin ilk cil· 
di evelce Maarif Vekaleti tarafından 
neşredilmişti. Bu defa eserin ikinci 
cildinin de basılması tamamlanarak 
satışa çıkarılmıştır. Devlet matbaasın
da çok temiz bir şekilde ve iyi kağıt Ü· 

zerine basılmış. içinde bahsi geçen e
diplerin resimleriyle süslenmiş olan 
bu 440 büyük sayfalık eser, edebiyat 
a§ıklarını tatmin edecek bir itina ve 
dikkatle dilimize terceme edilmiştir. 

Mütercimin tanınmış bir şair ve edip 
oluşu bu tercemelerin kıymeti hak • 
kında kafi bir teminat teşkil eder. E
debi kültürlerini kuvetlendirmek is· 
tiyen bütün karilerimize bu kıymetli 
"Edebiyat antolojisi"nin ikinci cildini 
mutlaka tedarik etmelerini bilhassa 
tavsiye ederiz. 

Altı puldan ibaret taksa serisi : 
0.50 p. - 10.550; 1.00 p. - 5.550: 

2.00 p. 5.550: 3.00 p. - 5.550; 5.00 p.-
5.550; 8.00 p. - 5.550 ..• 

Fakat hemen ilave edelim ki bütün 
bu seriler tamamiyle parçalanmış ve 
postada kullanılmıştır. Onun için 
nöf olarak ve seri halinde tedarikle -
ri imkansızdır. Böyle bir vaziyetten 
istifade etmek isti yen sahtekarlar ec
nebi bir memlekette taklitlerini ya· 
parak sürmeğe başlamışlardır. Teda -
rik edileceği zaman çok dikkatli bu
lunmak, asıllariyle iyiden iyi karşı

laştırmak hatta ekspertiz ettirmek za· 
rureti vardır. Muhakkak ki bu pulla
rın da tam seri halinde şansları çok 

Önce Merinos ırkının memleketi 
mizde yetiştirilmesiyle hasıl olaca! 
büyük faydaları tebarüz ettiren izaha· 
tı dinliyoruz. Bu izahata nazaran: de\ 
let, geniş ve münbit bir mıntaka Üze• 
rinde yaşayan bütün yerli koyunlar: 
merinoslaştırmak için yekunu mil· 
yonlara baliğ olan bir tahsisat ayırmı~ 
ve bunu halkın kazancı hesabına halk 
koyunlarının ıslahına sarfetmekte bu· 
lunuyor. Eti, yünü ve kilosu itibariyle 
her bakımdan yerli koyuna üstün e'i 
safta olan Merinos koyununun ayrı biı 
kıymeti de milli yünlü sanayiin ilk 
maddesini teşkil eden yününün ipek
ten daha yüksek kalitede oluşudur. 

Önceleri suni tohumlama suretiyle 
devam eden merinoslaştırma işine bu 
sene geniş mikyasta tabii tohumlama 
ilave edilmiş bulunmaktadır. 

Dört Merinos koçu 10.000 liraya 
getirtilmiştir 

yolunda kaçamaklı hareket eden kim
seler bulunmaktadır. Bu sakat zihni • 
yeti taşıyanların bilhassa köylü ve ye
tiştirici olmadıklarını bilakis bazı 

koyun sürülerinin sahipleri oldukları
nı esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
Jibilerle devletin bütün teşkiHitı mü
cadele ederek kendilerini bu müspet, 
verimli ve memleket için pek faydalı 
yola sokmak icap etmektedir. Ayağına 
gelmiş bir nimeti tepmek demek olan 
b ı zihniyet, hiç bir fenni sebebe ve de
lile istinat etmemekte, sırf bilmemez
liğin ve hakikati görmemezliğin tabii 
bir neticesi sayılmaktadır. Bir Meri
nos koyunu 80 ve 120 kilo et verirken 
elan yerli koyunda israr etmenin ma
nasizlıgı meydandadır. Valimiz Bay 
Refik Kuraltan böyle bir zihni~etin 
pek az bazı kimselerde hüküm sürdü -
ğünü öğrendikten sonra kendilerine 
dedi ki: 

Türkiye Cümhuriyeti 
Tetkilatı Esasiye Hukuku Bu pullara ait sürşarj klişeleri 14 

mayıs 1938 de İskenderun'da yaptı -
rılmıştır. 

Bu birinci normal posta serisinde 
noksan görülen kıymetler gene Suri
ye normal posta pullarından iki, hava 
posta pullarından bir pul, üzerine 
Sandjak d'Alexandrette sürsajı vu
rulmak ve son ikisinin eski kıymetle
ri iki siyah iptal çizgisi ile iptal e
dilmek suretiyle yeni kıymetleriyle 

satışa çıkarıldı. Bu üç pul: 
O. 7 5 p. - 50.000; 4 p. üzerine 2.50 

p. - 50.000; 15.00 p. üzerıne 12.50 P· 
- 50.000 ... den ibarettir. 

Tabı adetlerinin tetkikinden anla-
1ılacağına göre büti.in bu pulların se-
ri halinde satıldıklarını kabul etsek 
bile, ilk normal posta serisinden an -

yüksektir. 

Tabii tohumlama şekli fazla damız
lık alma gibi daha masraflı ve daha 
külfetli bir iştir. Ayrıca tabii tohum -
lamanın azami verimi yüzde elliyi geç
mediği halde suni tohumlamanın ran
dımanı yüzde yetmiş beşi aşmaktadır. 
Mesela, Urfa Mardin ve Diyarbakır'
da (8.000) kısrağa yapılan tabii tohum
lamanın neticesi yüzde onu geçmediği 
halde burada Merinoslar üzerinde ya
pılan suni tohumlama azami olarak 
yüzde seksen netice vermiştir. 

1 
Suni tohumlamaya zaruret var -· 

lkinci seri~ Elcin kullanmakta ol
duğumuz türk pullarının muhtelif 
kıymetleri üzerine bazılarına şakuli, 
bazılarına ufki Hatay Devleti sürşar
jı vurulmak ve Suriyenin santim esa· 
sına göre kıymetlendirilmek ıuretiy
lc satışa çıkarılmış on puldan ibaret· 
tir. B~ tipin aynca dört puldan mü -
teıck\ul ve gene Türkiy ü h · · Merinos koyunlarını üretmek icıi k e c m urıyetı 'S 

ta sa pullarının .üzerine aynı tekilde d~rudan dofruya tabii tohumlamaya 
sürşarjlanarak satışa çıkarılmış tak - t=>ac;ıı kalıraa fabrrkaıarımızın muhtaç 

2500 liralık bir M erino• koçu 
tUpUn ucuna R.,s;\ri\rni "1 
kız~ın koyunların raht~ ~nga ı e 
veriliyor, ve tohumlama ofrtrtff..,~ 

sa serisi de vardır. olduğu Merinos yününU tamamen 
' hildcn tedarik edebilmek ı~ın en a_şagı 

cereyanın 0 düşünen dimağı olmuştur, Normal posta serisi: yarım asır geçmek lazımdır. 
denilebilir. Fakat Ziya Gökalp ayni 20 para üzerine 10 sa.; 1 kuruş üze-
zamanda kendine mahsus içtimai fi- rine 25 sa.; 2 kr. üzerine 50 sa.; 2 1/2 Bizim gibi süratle yerli ırkı Mero
kirleri ,tezleri olan büyük bir içtimai- kr. üzerine 75 sa.; 4 kr. üzerine 2 1/2 nos'a tahvil etmek mecburiyet ve za-

h · ruretiyle karşı karşıya olan bir mem -
yatcımızdır. Bu iki sıfatiyle onun a- kr.; 8 "r. üzerine 5 kr.; 20 kr. üzerıne 1 · k h " leket için suni tohumlama şekli çok e -
yatını ve fikirlerini iyice bılme er 12.5 kr.; 25 kr. üzerine 20 kr .... 
türk münevveri için bir vicdan borcu- Taksa serisi: (sürsarjı şakulidir). verişlidir. 
dur. 2 kr. üzerine 1 kuru§; 3 kr.; 5 kr. Çünkü; tabii tohumlama için her 

Ziya Gökalp hakkında gerçi şimdiye üzerine 4 kr. 12 kr. üzerine 5 kr. biri binlerce lira kıymetinde binlerce 
kadar kısa uzun bazı tetkikler kaleme Bu son normal posta serisinden 1 koç almamız icap etmektedir. 
alınmıştır. Fakat bu değerli fikir ada- kuruş üzerine 10 santim ve 20 para ü- Suni tohumlama için takip olunan 
mımızın eserlerinden en dikkate şa • zerine 10 santim mevcutlarının tü - usulü başından sonuna kadar büyük 
yan parçaları bir arada toplıyan bir e- kenmesi üzerine ikinci bir defa tab - bir alaka ile tetkik ediyoruz. Evela; 
ser mevcut değildi. edilmişlerdir. Bu ikinci tabıda 25 binlerce koyunun içinde Hırap yani 

Suni tohumlama ile elde edilen ırk, 
yarım kan oluyor. Bir yerli koyun beş 
jenerasyondan yani beş kandan sonra 
halis kan Merinos oluyor. Burada her 
koyunun kulağında bir damga var. 
Damgalar da onun kaçıncı kan ve ba
basının hangi ırktan olduğu yazılı ... 
Türkiye'deki merinoslaştırma işinde 
iki cins koç kullanılmıştır. Macar, al
man ... Şimdi kullanılanlar ekseriyetle 

almandırlar. 

Bu sene ziraat vekaleti 45 mıntaka-

"- Köylü, kafi derecede vaziyeti 
anlamış ve bu işe sarılmıştır. Fakat 
bir kaç kişi için dava aksıyacak de -
ğil bilakis daha büyük bir hızla daha 
kuvetli bir hamle ile yürüyecektir. Bu 
işte çok kazanç olduğu anlaşıldıkt~n 

ve anlatıldıktan sonra kendiliğinden 

brl~Ü% BM.~. lt<?~C~~ıi.1:• -~~~~~ tti 
kazanmasını temin için yapıyor. Suni 
tohumlama yapılırken köylü ve halkın 
menfaati gözetilmektedir. Artık o da 
bunu tamamen müdriktir. Yerli cins 
koyun azami 30 kilo et verirken bunun 
yanı başında merinosun 70 - 80 kilo 
verdiğini gören koyuncu elbette bunu 
tercih edecektir. Hastalığın sebebi 
teşrih edilmiştir. Bu gibileri Merinos
un faydasını bilmiyorlar. Öğretmek 
lazım." 

Maruf hukukcu ve fikir adamı Vas
fi Raşit Sevig, polis enestitüsünde bu 
mevzu üzerinde vermiş olduğu dersle
rin notlarını bir eser halinde toplayıp 
neşretrniye karar vermekle irfan ha -
yatımız için cidden tebrike ve takdi
re değer bir teşebbüse girişmiş bulun
maktadır. İlk cildi bugün elimizde bı.t
lunan bu mühim eser, türk inkılabı ve 
onun ruhunu teşkil eden cümhuriyet 
"teşkilatı esasiye" kanunu hakkınd 

fikir edinmek ve bu kanunun hukuki 
tarafları üzerinde düşünmek istiyen -
ler bu değerli eserden hiç bir zaman 
müstağni kalamıyacaklardır. tık faslı 
devlet ve teşkilatı esasiye mefhumu 
ve mevzuu üzerinde duran ve devletle 
fert arasındaki münasebc!tlerin muh • 
telif §ekillerini veciz bir şekilde hüla
ıa eden eserin ikinci faslında muhtelif 
devlet telakkileri anlatılmakta, üçün
cü fasılda Kemalizm'in mana ve mahi
yeti, istiklal ve inkılap, şef, Büyük 
Millet Meclisi mefhumları izah edil
dikten sonra Kemalizm'le diğer rejim
ler ve devlet telakkileri arasındaki 
!arklar tebarüz ettirilmekte, dördün
cü fasılda liberalizm, sosyalizm, kor -
poratiyotizm, sendikalizm gibi devle -
tin faaliyet nevileri anlatılıyor ve be
~inci fasılda teşkilatı esasiyelerin ru
huna bakim olmakta milli müdafaa 
tekniğinin rolü olup olmadığı sualine 
cevap verilmekte nihayet, son lahika 
faslında Parti ile devletin münasebet 
ve irtibatları izah olunmaktadır. 

Kemalizm'in ve türk inkılabının iç
timai ve hukuki cephesini vuzuhla ay
dınlatan ve teşkilatı esasiyemizin ru 
hu ve şümulü hakkında tam bir izar 
teşkil eden bü kıymetli eseri okuyu
cularımıza bilhassa tavsiye ederiz. Fi
yatı 2 liradır. 

Hilmi Ziya Ulken, şimdi "Ziya Gök- santim daha küçük harflerle düşmüş- kızgınlık devresine girmiş koyunları 
alp, hayatı, fikirleri ve eserlerinden tür. 10 santim de ilkinden farklıdır. seçmek muvaffakiyetin 'sırrını ve bu 
parçalar" isimli eseriyle bu boşluğu ı kuruşluk da yeniden tabedilmi§tir. davanın ruhunu teşkil etmektedir. 
doldurmuştur. Ziya Gökalp'in hayatı Fakat bu defa 5 kuruşluk üzerine Çünkü: halk koyunlarını güden ço -
ve fikirleri hakkında çok dikkate de- d ğ"l 4 k .. · b 1 ıctır e ı uruş uzerıne ası m :r • ban1arın bir angarye kabilinden seçi-
ğer bir etüdü ihtiva eden kitap onun A b · · 10 santimlik pos 

yrıca u serının • verdiği koyunlar eğer bu devrede de • 
eserlerinin tam bir bibliyoğrafyasını ta pulunun birinci tabında dört muh-

Fethiye bol ve kuvetli 
Elektriğe kavuştu 

Büyük İngiltereyi iyice 
anlamak için 

verdikten sonra fikirlerini en karak • telif tabı hatası tesbit edilmiştir : ğilse netice bittabi sıfıra müncer olu-
teristik bir şekilde hüUisa eden bir in- Tabakanın 14 üncü pulunda santim yormuş. İşte: suni tohumlamanın bel 
tihabatı ihtiva etmektedir. kelimesi Sant. olacakken Sent; kemiğini teşkil eden bu mesele hal • 

Kanaat kitapevi tarafından 50 kuruş Tabakanın 17 inci pulunda lO ra. kın dikkatle ehemiyet vereceği nokta-
fiyatla neşredilen bu eser her milli- kamının (1) i diğerlerine nazaran da· dır. Kızgın olmıyan bir koyuna veri -
yetini seven türkün kütüphanesinde ha zayıf, len sperma heder olup gitmektedir. 

İngiltere, tarihi, ananeleri, kültürü, yer alacak bir kıymettedir. Tabakanın 47 inci pulunda 10 raka- Binaenaleyh devletin bir çok emek ve 
imparatorluğu ve insanHğa yaptığı y ARLIK mının {l) i büsbütün yoktur. Bilaha- para sarf ederek halkın koyunları için 
hizmetler için her millete mensup in- re daha zayıf olarak elle ilave edil - açtığı tohumlama istasyonlarına geti-
sanlar için daimi bir ders ve örnek teş- Bu değerli fikir mecmuasının 15 miştir. Müteakip tabakalarda tashih rilecek koyunların bilhassa bu devre-
kil edecek bir mevzudur. Dünyada temmuz tarihli 145 inci sayısı şu yazı- edilmiştir. de bulunanlardan olmalarına çok itina 
anglo • sakson üstünlüğünü vücu~.a tarla çıkmıştır: İsmail Hüsrev :--öki~: Tabakanın 54 üncü pulunda 10 ra· olunmak birinci şarttır. Mesela: Me
getirmiş olan meziyet ve hassalara nu- Türkiye'de teşebbüs zihniyetı, ~aıt kamı büsbütün yoktur. Fakat bitaha-

.1. · k kt k" · • hemıyet rinos çiftligvinin (8.000) koyunu ara -fuz edebilmek için ingı ızın ara e - Aydoslu: Pancar e ımının e re elle iğri olarak ilave edilmiştir. 
rini ve çalışma metodlarını yakından ve şümulü, Yaşar Nabi: 'rabiatin ima- Müteakip tabakalarda tashih edilmiş· sında bugün Hırap devresinde ancak 
bilmiye ve tanımaya ihtiyaç vardı~. rı, Tevfik Besim: Propaganda mesele- tir. 147 koyunu bulunmuş ve bir günde to-
1şte Hilaire Bellok'un "bugünkü lngıl si, Ziya Osman: şiir, Andre Maurois: Üçüncü seri: Bu seri doğrudan doğ· hum lanmıştır. Bunların hepsi de birer 
tere'yi iyice anlamak için" ismini taşı· Düşünmek sanatı, Hamdullah Suphı ruya Hatay devleti posta idaresi ta- yavru verecektir. Halbuki halk bu şe· 
yan eseri bu maksadı gütmektedir. Bu Tanrıöver: İktisadi Romanya. İsmail rafından İstanbul' da Devlet Matbaa· kil muayeneye ehemiyet vermemekle 
itibarla eski elçilerimizden Galip Ke- Hüsrev Tökin: Hususi teşebbüs lehin- sında tabettirilmiş ve satışa çıkarıl - hem kendi hesabına yanlış ve faydasız 
mali Söylemezoğlu bu eseri dilimize de ileri bir adım. Sait 'Faik: Osman mış altı puldan ibarettir. Kenarların- bir harekette bulunmakta hem de dev-
çevirmekle hem pek faydalı bir kitap- da Hatay Devleti ibaresi vardır. Ü· !etin seferber olmuş bu teşkilatını 

d Cemal'in çingeneleri, aziz Niyallo: A- h d 1 k d" tan türk münevverlerinin de istifa e- zerlerinde bayrak, Hatay haritası, bey u e yere işgal ey eme te ır. 
sini temin etmiş, hem de ingiliz • türk rapça alfabe ve Azerbaycan, Atanas devlet reisi ve Hatay'a ait diğer resim Suni tohumlama için evela Alman • 
dostluğunun siyasi bir akitle perçinleş Manof: Gagaozlar. ler bulunmaktadır. ya'dan getirilen koçlar kızgın koyun • 
tiği bir sırada ingiliz dostluğuna türk 3 _ 23 Temmuz 1939 dan itibaren lardan birine yaklaştırılıyor. Koç tam 
milletinin izafe ettiği kıymetin bir J''"'"""''"'"'''"'"'""'""'''""'"":. Hatay, uzun mücadele ve hasret yıl- bu koyuna aşacağı sırada tenasül uz -
s:nbolü olmak itibariyle de manidar : : ]arından sonra ana vatana tam mana • vunun önüne: içi 42 derece sıcak su 
br jestte bulunmuştur. : 1 k' I,. 1 : siyle kavuşmuş bulunmaktadır. Böyle ile dolu lastik bir boru geçirilerek 

Mütercimin faydalı bir izahiyte, F. Türkiye eı 1 a 1 : mutlu bir günün hatırası pulculuk a- sperması bu borunun içine boşaltılı-
Y. Eccles'in dikkate değer bir mukad- : lemine de kıymetli vesikalar halinde yor. Borunun uçundaki cam tüpte top-
dimesini muhtevi bulunan bu kitap k : intikal etmesi kadar tabii bir şey ola· lanan sperma mikroskoplar altında 
Kanaat kitapevi tarafından yeni tesis esasiye huku U : mazdı. muayene ediliyor. Bir koçun bir dam-
ettiği tarih serisinin dokuzuncu cil - 930 Türkiye Cümhuriyeti pulları - la spermasında faal olan milyonlarca 
dini teşkil etmek üzere neşredilmiş - Birinci cilt nın üzerine "Hatay'ın anavatana ka • Huveynattan bir tanesi ilkahı yapı • 
ı :r. Fiyatı 50 kuruştur. vuşması 23-7-939,, sürşarjı vurulmak yor, diğerleri ölüyormuş : demek 

Fethiye (Hu -
ausi) - Bir kaç 
ay eveline kadar 
kasabamızın e -
lektriği ihtiyaca 

kafi gelmiyordu. 

Halk, kah bir un 
fabrikası dina -

mosuna bağla -
nan, kah bir buz 

motoruna takı -
lan bir telden za

yıf ve cansız bir 
elektrik gelecek 

diye bekler du -
rurdu. 

Nihyaet bele -
diyemiz, hazan 
bozulup da kasa

bayı günlerce ı

şıksız bırakan 

eski ve bozuk 

düzen motörün 
sesini kesti, Fet

hiyenin tam or -
tasında yeni ve 

kuvetli bir elek • 
trik santralı yap 

tırarak halkın ö-
F ethiyenin yeni elektrik ıantr,alı ı 

Ziya Gökalp 
Ya.zan: Vasfi Ratit Sevig suretiyle altı kıymette 58.5 kuruşluk ki kabil olsa ve onlar ölmeseler bir ko- tedenberi sürüp 

d ·ı ı b d d' · h 11 tt" Bundan başka, belediye kasabanın Tetkilatı esasiye hukukuna bir seri pul 23 temmuz 1939 dan itiba- çun bir damla spermasın an mı yon - ge en u er ını a e ı. 
ru .. rk mı'lletı'ne m'ıllı'yetı"n kıymet · • d k · l ı a a ru elde edı'lmek mümkün ola- Fethı'yenin bol elektrig-i, kasabanın sahil boyunca tenvirine itina ederek, batlangıç, aıyaıı o trın er, ren on gün müddetle postalarımızda arc Y v 

·1k 1 1 · 1 k bu"tu"n ihtiyacını karcıladıg-ı gibi, ka - gece manzarasının da bozulmamasına 
ve manasını ı an atan ar ve ona ıs - • Kemalizm, Parti ve Dev et satışa çıkarılmıştır. Bu pullar : ca tır. :r dı"kkat etmı"ştı"r. Lı'manda tahmil ve 
"k ld k" d ğ" ıu kuvetle i • ı b h ı klı" saba haricine de rıkarak portakal bah-tı ba e ta ıp e ece ı yo - : 25 Kr. üzerine 3 Kr.; 200 Kr. üze- Mütehassıs ar; u to um ama şe - :r • d ·· 
şaret edenler arasında Ziya Gökalp'in : Fiyatı iki lira . 6 K 25 K .. . 7 5 K nin bazı memleketlerde insanlar üze • çelerine kadar uzanmaktadır. Kasaba- tahliye işleri gecenin her saatın e pu-

k.. k b" ""ktu'"r "Türk • Tevzı" yen'·. Akb· Kı"tabevi- rıne r.; r. uzerıne . r.; b'k d ' l kt ld .. nu nın kenar mahallelerinin küçük so - rüzsüz olarak yapılabilmektedir. rolü ve mev ıı pe uyu • - : "' 100 Kr. üzerine 12 Kr. ·, 200 Kr. üze- rinde de tat ı e ı me e 0 ugu · 
d d· ı R ·- k kl b"l · d" bol bol dınlanı Belediye yakında yedek hır motor cülük cereyanı" diye ya e ı en ve : ANKA A rine 12.5 Kr.; 500 Kr. üzerine 17.5 söylüyorlar. Bilahare bu ıperma dıger a arı ı e ıım ı ay - daha alacaktır 

türke milli ıuurunu kazandırma yo- • Kr. dan ibarettir • C · jc;~ak u.ıwa b~~·~c;;am;,..ıi .. lll"••••P•••••""'••~~-~~ 
L_.'...:..:.~~~~~~~~~~~~~~---=-~~..........:...~__:___:_:_~~~~-M-~-·~·-M~i~-~!_i~i:_•_•_~.·~~P.......,•_•_•_r~111~ ... •-w.'.~tlft'iı:ssee~cç~ıkmı::=:;~:.;,_ •. _.... ....... lllİll ...................... ~ • ·'<. ... ., ~ ~ 



26. 7 -1939 ·u ı; us 

Kendi yurdumuzu tekrar 
elimize geçirdiğimiz gün 

Uzakşark 'ta 
bir anlaşma 

(Başı 1 inci sayfada) 

yaptığını tekrar edecek olsalar 
imparatorluğun bizzat mevcudi
yeti tehlikeye girecektir. iddia 

1 B·ı ·ı Okulu Direk törü aynıdır: japonlar nasıl Çin'i ha-S iyasa ı gı er yau saha addediyorlarsa, alman-

d J f b • k f lar ve İtalyanlar Akdeniz'i, bu ra y oaa güze ır onuşma yap l deniz kıyılarındaki Afrika'yı, 
Siyasal Bilgiler okulu direktörü E- manı kuvetler yerleştirilmiştir, guyal Balkanları ve küçük .A_sya'yı ha
. E · · ·1 lkı' akşam Lozan gü- muhafaza edilen Osmanlı devletine yati saha hudutları ıçıne almış-

mın rışırgı eve . . . . . . ç· · ·1· ·1 "h A 
nü yıldönümü dolayısiyle radyoda kendını korumak ıçın hıç bır ş_ey bı - la~dır. ın ıstı ası ı e nı ayet, s-
çok güzel bir konferans vermiştir. Bu rakılmamıştır. Bu devlet taslagı ken- ya da kuvet bulan Japonya nın 
konferansı aynen aşağıya koyuyo- di halkının iktisadi, mali, adli ihtiyaç karıısında, denizde ve karada, 
ruz: larını temin edemez. Mali bakımdan lngiltere' den gayri Rusya ve A-

Sayın dinleyicilerim; • teşkil edile~e~ bir/o~syon halkt~n merika vardır. Daha yakın ve 
İki gün önce Hatay'ın anavatan ı- alınan vergı~ı _eve a ya ancıların ve ış bü ük olan ikinci tehlikenin ne-

. . k ı l gal kuvetlerının masrafları, rahat ve • yl . b l k d'l 
daresine kati olarak geçişını ut u a- huzurları için ayırır. Adliyesi, yaban- tıce ekrı, unlun a ıy~s e. ı emBez. 
yan memleket bugün de Lozan mua • cı komisyonlar tarafından teşkil olu - To yo ani aşmabsı. uzerhınek er-
hedesinin yıldönümünü. onu yaratan- linde d uyu an asa ıyete a ver-
lara karşı minnet duyguları içinde a- nur. mek lazımgelir. Bu süratli itilaf, 
nıyor. Hatayın anavatan idaresine ge- Düşününüz, imparatorluğun en fe-

• b na gu··nıerı"nde harı"cı'ye 1 g-ı et Bu''yu"k Brita·nya imparatorluguw -çişini hazırlıyan ilk ve hakikı . se ep, nazır ı -
c ümhuriyetin bütün muvaffakıyetle - miş olan ve yabancı müdahalesine ka- nun Avrupa'da girişmiş olduğu 
rinin sırrı, tarihin bir dönüm noktası- nıksamış bulunan Tevfik Paşa bu mu- nizam ve müdafaası teahhütle -
nı gösteren ve Lozanda imzalanan ;e- ahedeyi devlet mefhumu ile birleşe - rinde ne kadar kati ve kararlı ol
sikanın içindedir. Çünkü, bu vesıka mez görüyor; fakat en doğru sözü bu duğuna yeni bir alamet teşkil e 
türk milletinin kendi istiklalini ken • vesikayı hazırlıyan bir ecnebi murah- diyor. 
di sava§ ve kudretiyle bütün .d~nyay.a has söylemiştir. Bu murahhas demiş - lngiltere'nin Avrupa kıtası 
teslim ettirdiğinin bir ifades~d~r. Mıl tir ki: "~ir müddet sonra artık Ana - mücadelelerinden de tecrit edi -
Ji hayatın her türlü ilerlemesını~ e~as doluda turk yok olacaktır ... ,. leceği hulyaları, Berlin ve Roma-
lı temeli ise kayıtsız ve şartsız ıstık- S ' · da iflas etmi .. olsa gerektir. E -
laldir. Milli 

0

hayatımızda şimdiye ka • .. ~~~- e ıay~n . .. '.!!' 

d .. d" - " .. şimdiden sonra Bu hale duşurulmek ıstenılen turk ğer imparatorluk için yeni bir 
ar gor ugumuz ve 'll · b' .. ·· l d·-· d f h b' k dd · .. w. . h · çli ilerleme her mı etı ır parça once soy e ıgım e - mü a aa ar ı mu a er ıse, 

gorece~ımıdz. er sLevınn'ı ve onu h~zır- lim vaziyette olsa dahi bunu kabul e- bunun sahnesi gene Avrupa ola. 
zafer bıze aıma oza . · d 

b .. "k e büyük zaferi demezdı. Sevr'e yalnız onu ımza e en caktır. Bir tek akılane hareket , Jıyan uyu savaşı v 
1 

. · · · 1 
1 d S ~ 1 gw ın kıymeti has- er, yahut ımza ıçın emır veren er ra - m1'hverı'·n uysallık göstermesind e, hatırlatma ı ır. ag ı • · ı 

1 k k 'l d istiklalin kadri kö • zı oldular. Fakat mıllet bu hale ge - bı'r gu"'n bı' r saadet rüyası gibi a -ta ı çe ı me en, . k . B . k d t. 
leliğin acılığı duyulmadan layikiyle meyı reddedece tı. u ı~lylan_ _u :e. ı rıyacaklarma şüphe olmıyan bu-

asırlarca hür yaşamış mı etımız ıçın h k 1 d • 
anla&ılamaz. .. . b k d t h günkü sul un im an arın a n ıs-

20 l ·· tabııdır · ve u u re er zaman mev-
yı once ' tifade ederek, barış ve emniyet cuttur. 

Yalnız milletin bu isyanını muhak- cephesine iltihak etmesindedir. 
kak bir zafere götürmek için teşki- Falih Rılkı AT AY 
tatlandırma lazımdı. Milletin bu kud 
retinin akıl ve zekanın icabettiği şe -
kilde sevk ve idare edilmesi icabe • 
derdi. Nihayet ecdattan kalan coşkun 
kahramanlık hissinin açık bir muha
kemenin vücuda getireceği çerçeve i
çinde umumi bir milli ideal haline 
sokulması tazımgeliyordu. 

Yeni El~ilerimiz 
(Başı 1 inci sayfada) 

rid orta elçisi Tevfik Kamil Koperler 
terfian Belgrad büyük elçiliğine, Ha -
riciye Vekaleti müsteşarı Agah ~k -
sel orta elçi olarak Stokholma tayın e
dilmişlerdir. 
Diğer elçilerimiz arasında yapıla • 

cağı haber verilmiş değişikliklere ait 
kararnamenin bir haftaya kadar yük -
sek tasdikten çıkmış olacağı anlaşıl -
maktadır. 

Yeni bareme göre 
Memur ve ücretlilerin 
vergi nispetleri nedir? 

(Başı 1 inci sayfada) I • JR#d OUJlı:ıtYCl7lJIO!lJ 

ğer ticaret ve sanat müesseseleri müs 1 Da 
1
• re I erde 

tahdemleri gibi vergiye tabi olan bu 
kabil memur ve müstahdemler hak -
kında, vergi tevkifatı bakımından dev 
let ücretlerinin tabi olduğu hükümle
rin cereyan etmesi kabul edilmiş bu
lunduğuna göre, Maliye Vekaleti i -
zahnamesinde kanunun bu hükmünün 
hangi müesseseler 'memurları hakkın
da ve bunların ne gibi istihkaklarına 
tatbik edileceği ve kazanç, buhran, 
muvazene ve hava kuvetlerine yar -
dım vergilerine bu hükmün hangi ci
hetlerden müessir bulunduğunu tas -
rih edilmiştir. Bu münasebetle umu
mi tebliğin baş kısmında devlet üc
retlileri gibi vergiye tabi olan banka 
ve müesseselerin hangileri olduğu taf 
silatiyle zikrolunmuştur. 

Bareme tabi olmıyanların 
vergileri 

İzahnamede mevzuubahs müessese
lerde bareme tabi olmıyan memur ve 
müstahdemlerin de devlet ücretlileri 
gibi vergiye tabi 'tutulacakları şöyle 
zikir ve mütalea edilmiştir: 

"Barem kanununun 15 inci madde -
sinde her ne kadar tabip, avukat, dak
tilo, tahsildar, odacı ilh .. bazı memur 
ve müstahdemlerin bu kanun hüküm
lerine tabi olmadığı zikredilmiş ise 
de 18 inci maddesinde bu kanunun 
hükümlerine tabi olan memurlardan 
değil, müesseselerden bahsedilmiş ol
duğundan müessesenin memurları ka
nunun hükmüne tabi olsun olmasın, 
müessese kanununun mevzuuna giri
yorsa memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerinin devlet ücretlileri gibi 
vergiye tabi tutulması lazımdır . ., 

J kramiye ve harcırahların . . 
vergısı 

Zikrolunan banka ve müessesele
rin memurlarının aylık ve muvakkat 
tazminatından maada istihkaklarının 
ise bu tenzilatlı vergi usulünden is
tifade ettirilemiyeceği tasrih edilmiş 
ve ezcümle denmiştir ki: 

"Bu bankalar ve müesseseler me • 

Barem için 
hazırlık 

ve kadro 
Yeni barem kanununun eyllıl ayın

da yürürlüğe girecek hiıkümlerine uy
mak için bütün devlet daireleri çalış
malarına ve hazırlıklarına devam et -
mektedirler. Bu cümleden olarak bü
tün vekaletler ve umum müdürlükler
le muvazeneiumumiyeye dahil veya 
mülhak bütçe ile idare edilen daireler 
mevcut kadrolarını yenı barem kanu
nu hükümlerine göre tanzime ve kad
roları iı;imlendirmeğe başlamışlardır. 
Bütün daireler eski haremde maaşla
rı 12, 14, 16, 17,5, 22, 45 ve 55 lira olan 
memurlar üzerinde meşgul olmakta -
dırlar. 

Diğer taraftan Maliye vekaleti Di
vanı Muhasebatla birlikte barem ka -
nununun izahnamesini tanzime de • 
vam etmektedir. Haber verildiğine gö 
re Dahiliye Vekaleti de hususi mu -
hasebeler, belediyeler ve bunlara bağ
lı daire ve müesseselerde çalışan me
murların bareme uyma vaziyetleri et
rafında· tetkikler yapmağa başlamış
tır. 

Bankalar baremi kanununun tatbik 
şekli etrafında bir nizamnamenin ha
zırlanması kanun iktizasından bulun
makta olması dolayısiyle bu nizam -
namenin hangi daire tarafından ha -
zırlanacağı henüz takarrür etmemi§· 
tir. Fakat bu nizamnamenin de Mali
ye Vekaleti tarafından hazırlanacağı 
söylenmektedir. 

Mudanya mütarekesi Mondros mü
t areyesiyle karşılaştırılmadıkça, Lo • 
zan muahedesinin bize kazandırdığı 
istiklalin kıymeti Sevr muahedesinin 
vücude getireceği ~aziy~t gözönüne 
getirilmedikçe t~k?ır .edıle~ez .. On~~ 
için, aziz dinleyıcı.~e~ım, şımdı sızı 
yirmi yıl önceye gotur_erek Se~r m~~: 
hedesinin vücuda getırmek ıstedıgı 
vaziyeti ve Lozanla kaz~nıla~ _istikl~l 
ve şerefi hatırlatmak istıyec~gım. Mıl 
letin Lozonda imzalanan vesıkayı el -
de etmek için giriştiği fedakarlığın 
hakiki destanını yazmak ve söylemek 
imklnsızdır. Fakat her zaferin yıldö
nümünde dilimizin döndüğü kadar 
milletin bu kurtarıcı fedakarlıklarını 
hatırlamak bizim için bir enerji kayna 
ğıdır, babalarının bu fedakarlıklarını 
ymr zafer ve isfikla1i yaratanlara m_ n-

Bunlar olmazsa, yer yer gösterile
cek kahramanlıklar yalnız tarihte iz 
bırakmakla kalacak, türlü fikirler a
rasında millet imhaya doğru sürükle· 
necekti. İşte, elim vaziyette kalan 
türk milleti sinesinden öyle rehberler 
çıkardı ki, bunlar milletin kudretini 
teşkilatlandırdılar ve onun isyan his
sini bir milli idc.aJ-=.Jµlin.r_ ~ 
lin dayandıgı muhakemenin yüksek 

şimdi, devleti kurtarmak lazımgeli - gali altına girmiş bir memleketin kur
&umandanı derün e etti:' . • mele görmemiş olan türk milletine 

~ ...... 
murlarının devlet ücretlileri gibi ver
giye tabi olacak istihkakları on seki
zinci madde mucibince (aylık ve mu
vakkat tazminat) olarak tayin ve tah-

JııM.-...-Ja
ra aylık ve muva at tazminattan 

net ve duygularını kökleştirmek ıse 
bizim için esaslı bir vatan borcu, bir 
insanlık şerefidir. Lozan yıldönümün
de bu borçları ödeyelim. 

Sayın dinleyicilerim, 
Müttefikleriyle beraber mağlUp O· 

lan Osmanlı imparatorluğu Mondros 
mütarekesini imzaya mecbur oldu. 
Bundan bir parça sonra da elimizde 
kalan tilrk yurdu yer yer iual edil • 
miye başlanıldı. O devirde dahili va
siyetin tablosu şudur: 

Millet Trablusgarp ve Balkan har • 
binden hemen sonra başlıyan büyük 
harbin uzun seneleri zarfında yorgun 
ve fakir düşmüştür. Devletin başında 
görünen padişah mütereddit, şahsını 
ve yalnız tahtını kurtaracak a~ç~k~a 
tedbirler aramaktadır. Kabinesı acız, 
haysiyetsiz, korkaktır. Ordunun elin
den silahları ve cephanesi alınmakta • 
dır. Mondros mütarekesi ahkamı bi -
rer suretle tefsir edilerek İstanbul'da, 
Adana'da, Urfa'da, Maraş'ta, Antep' • 
te, Konya'da, Antalya'da, Merzifon' • 
da, Samsun'da bir veya birkaç devle -
tin askerleri doludur; her tarafta ya
)ancı zabit ve memurları faaliyette
dir. 

lzmir lıgali 

ifadesini Ebedi Şef'in nutkundan be- Bugünün gençlerine 
raberce okuyalım: Sayın dinleyicilerim, 

"Ecnebi bir derıletin himaye Bugünün gençlerine bu işin ehemi
ve sahabetini kabul etmek, in- yetini, güçlüğünü anlatmak o kadar 
aanlıh evsalından mahrumiyeti, kolay değildir. Onlar hür bir Türki· 
a ciz ve meskeneti iladeden ba§· ye içinde büyüyorlar. Osmanlı İmpa
k a bir ıey değildir. Halbuki tür- ratorluğunun boynundaki boyundu -
k ün h aysiyet Ve izzetinefis ka- rukların acısını duymamışlardır. Her 
biliyet i çok yüksek ve büyük- baba, her ana Lozan gününün yıldö • 
tür. Böyle bir millet esir yaıa· nümünde çocuklarını yanına alıp şun 
malıtansa, mahvolsun, evladır. Jarı anlatmalıdırlar; dünya harbin· 
Binaenaleyh ya istiklal, y a Ö· den mağlCıp çıkmazdan önce türkün 
lüm. lıte hakiki kurtuluı isti- vücuda getirdiği bir imparatorluk var 
yenlerin parulası bu olacaktır. dı; fakat bu imparatorlukta türk ha
Bir an için bu kararın tatbikin- kim değildi. Senin babaların kendi 
de muvaffakiyetsizliğe uğranıl- yurtlarında yabancılardan aşağı bir 
dıiını farzedelim. Ne olacaktı? hale düşmüştü. Hususi arabalar ara· 
Esaret, pek iyi efendim, yaban- sında bir aralık türk olanı yok gibi 
cıların kararlarına itaat halinde idi. O araba ve otomobillere kurulan 
net ice bunun aynı değil midir? kimseler, hep yabancı idi. Büyük ti
Şu fark ile ki, istiklôli için ölü- caret evleri, hep yabancı idi. Banka -
mü göze alan millet insanlık lar, hep yabancı idi. 
haysiyet ve ıerefinin icabı olan Türkiye, yabancı devletlerin mas
bütün fedakarlığı ;>apmakla mü- rafsızca bir müstemleke imparatorlu
kellef olur ve tabiatiyle esaret ğu kurdukları bir yerdi. Ve orada hü
:zincirini kendi eliyle boynuna küm~tten ferde kadar her şey yaban
ııeçiren h aysiyetaiz. bir millete cı için çalışırdı. Türk sermayesi, türk 
nazaran dost ve düıman na;za- unsuru, türk emeği yabancı müesse
rında mevkii farklı olur. ,, selerden filen uzaklaştırılmıştı. O· 

Millete inandan çıkan bu muhake- nun için türk sermayesi kuruyor, türk 
me milletin kudret ve kahramanlığiy- unsuru gittikçe düşüyor, yabancı mü-

Nihayet ıs mayıs 1919 da İzmir le birleşerek bir umumi ideal oldu. esseseler gittikçe açılıyordu, çocu -
hinterlandı ile beraber işgal ediliyor. Bu ideal ve onun yanında teşkitatlan- ğum. Siyasi adamlar bunu yaparken 

müsavi olma hakkını teslim ettirdi. 

Lozan'da 

Sayın dinleyicilerim, 
Lozanda sulh müzakeresi ıçın ge -

len murahhaslar türk devletine mü
savi muamele yapmağı zekalarına ve 
mantıklarına, nihayet menfaatlerine 
bir türlü uygun bulmuyorlardı. De· 
ğil sulha gelenler, dünya harbinde 
müttefiki olarak kendisiyle beraberce 
harbe giriştiğimiz milletler bile türke 
müsavi muamele yapmayı, onun yar
dımına muhtaç bulunduğu zamanlar
da dahi, havsalalarına sığdıramamış. 
!ardı. Bu zihniyeti değiştirmek çok 
müşküldü. İşte Lozan'ın kahramanı 
bu müşkülü yendi. 

Sayın dinleyicilerim, ~ 
Her Lozan gününde Lozan başmu

rahhasının bu zihniyeti zekası ile a
dım adım yenerken uğradığı güçlük
leri göz önüne getiriniz, onu fikrin
den vazgeçirmek için şeytanetle ci
lalanmış ne sözler söylemediler, ne 
tehditler yapmadılar. O, adım adım 
o sözlerin cilalarını parlak zekasiyle 
söndürdü; şeytaneti apaçık yüzlerine 
vurdu. Tehditlere kulak asmadı. 

Evela, binbir yoldan giderek iktı -
sadi imtiyazlardan bic kısmını kur -
tarmıya çalıştılar, muvaffak olamadı
lar. Mali ve idari im~iyazları kopar -
mak istediler, muvaffak olamadılar. 
Nihayet kendi vatandaşları için bir 
emniyet gibi göstermek istedikleri 
adli kapitülasyonlarda ısrara kalktı . 
lar, bir intikal devresi istediler, bü · 
tün bunları başmurahhasın zekası yen
di. 

gayri verilen istihkaklar, - ikramiye, 
harcirah yevmiyelerinin 2417 numa
ralı kanun mucibince vergiye tabi 
miktarları gibi - gene eskisi gibi ya
ni diğer hususi müesseseler ve ticaret 
hanelerin memur ve müstahdemleri -
ne verdikleri istihkaklar gibi vergiye 
tabi olacaklardır. ,. 

Aylığı 20 liraya kadar olan 
müstahdemler 

Aylığı yirmi liraya kadar olan 
kadro dahilindeki müstahdemlerin 
vergileri ile gündelikle çalışan işçile
rin vergi vaziyetleri ise izahnamede 
şöyle tesbit edilmektedir: "Mevzuu
bahis banka ve müesseselerin memur 
ve müstahdemlerinin aylıklarından 

şimdiye kadar yüzde 7 ve yüzde 9 
nisbetlerinde kazanç vergisi kesil
mekte ve aylığı 20 liraya kadar olan 
kadro dahilindeki müstahdemler ka
zanç vergisi kanununun muafiyet hü
kümlerinden istifade ettirilmekte idi. 

Memleket, yer yer işgal olunurken dırma kabiliyeti, kudretini ilk önce onların güya mütefekkirleri de tür -
hariçte de türk devletine verilecek şe İnönü zaferinde gösterdi. Milli Şef- kün garp hukukuna göre müstakil 
kil gıyabımızda hazırlanıyordu. Galip in Metrestepe'den düşmanın mağlıi- devlet olamıyacağına ora halkını i · 
devletler kendi aralarında uzun çekiş- biyetini bildiren telgrafına Eberi Şef nandırmışlardı. Çocuğum, o devirde 
melerden sonra Sevr'de İstanbul hü • "Siz orada yalnız düşmanı değil, mil- türk taciri devleti için vergi verir -
kümetine imzalattıkları vesikayı ha • Jetin makus talihini de yendiniz .. di- ken memlekette para kazanan yaban
zırladılar. Bu vesika bir muahede d~ • yordu. ideal_ ve_ teş_kilatlandırma ~~d~ cı tüccar vergi vermezdi. O~un için 

··h m ımtıhanlarından hırını yabancın - · k k İşte, bugün yıldönümünü kutladı -ğildir hu vesika sadece milli yurdun reti en mu ı ın yaptıgı ışte tür azana-

Barem kanunu hükümlerine göre 
ise, bu memur ve müstahdemlerin üc
retlerinden yüzde beşten başlıyan 
nisbetler dairesinde kazanç vergisi 
kesilmesi ve bir ay içinde istihkakı 
yirmi lirayı geçmiyen kadro dahilin
deki müstahdemlerin de kazanç ver
gisinden istisna edilmesi 13.zım gel
mektedir. Gündelikle çalışan işçilere 
ait 80 kuruşluk muafiyetin tı.tbiki ba
kımından devlet müesseseleri gibi di
ğer müesseselerde çalış~nlar arasında 
esasen bir fark mevcut olmadığından 
mevzuubahis banka ve müesseselerde 
gündelikle çalışan ve yevmiyesi 1 \O 
kuruşu geçmiyen işçilerin eskisi gibi 
80 kuruşluk muafiyetten istifade et
tirilmesine devam olunacak ve günde
likleri 120 kuruşa kadar olanlardan 80 
ile 120 kuruş arasındaki miktar üze
rinden yüzde beş kazanç vergisi kesi
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Heyetlerimiz Halayda 
(Başı ı. incı sayfada) 

verilecek çay ziyafetinde ve saat 21 
de şereflerine Halk Partisi :arafın· 
dan verilecek olan gardenpartıde bu· 
lunmak üzere İsken deruna geçecek· 
tir. 

Antakya, 25 a.a. - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Büyük Millet Meclisi ve Parti gen
yönkurul mümessilleri ve vilayetl7r 
murahhaslarından mürekkep heyetın 
dün Yayladağ ve İskenderun'a yap· 
tıklan gezinti yer yer tezahürata ve 
Hatay halkının başta Milli Şef İnönü 
olmak üzere türk milletine ve büyük 
meclise kar,Şı sevgi ve saygılarının 
ifadesine yeni vesileler vermiştir. 

"ilelebet mesut ve bahtiyar 
yCJ§ayınız!,, 

Yayladağ'a giderken Şehköyü na
hiyesinde bütün köylülerin iştirakiy
le büyük bir toplantı yapılmış ve halk 
adına söz söyliyen bir genç temiz 
duyguların ifadesi olan bir hitabede 
bulunmuştur. Şemsettin Günaltay, 
verdiği karşılıkta, ana vatanın bütün 
türk milletinin kendilerini özlediğini 
söyliyerek demiştir ki : 

"- Görüyoruz ve sevincinizden 
anlıyoruz ki, siz de bizi aynı derece· 
de, aynı suretle özlediniz. Bu hür 
bayrak altında müebbeden mesut vo 
bahtiyar yaşayınız . ., 

lskenderun'da Lozan'ın yıldönü
mü münaıebetiyle yapılan 

ıenlikler 

İskenderun'da yapılan deniz yarıJ
larını takip ettikten sonra Halkevine 
giden Şemsettin Günaltay, burada 24 
temmuz Lozan günü münasebetiyle 
yapılan toplantıda bulunmuş ve Par• 
ti başkanı Hamdi Selçuk tarafından 
Lozan'ın değeri hakkında verilen ve 
hazır bulunanlar tarafından alkışla 
takip edilen konferans dinlenmiştir. 

Söz alan Şemsettin Günaltay, Sevr 
muahedesi ile türk milletinin hatta 
kendisine bırakılan sahada nasıl feci 
bir akıbete maruz bırakılmak istenil· 
diğini muahede maddelerinin muka· 
yeseleriyle anlatmış ve Lozan muahe· 
desinin türk milletine kazandırdığı 
hakiki istiklalin ehemiyetini tebarüz 
ett.irmiştir. 

Heyet akşam tekrar Antakya·ya 
dönmüştür. 

lıkenderun'da yüzme müıaba
kaıınJa ankaral.ılar birinci oldu 

İakenderun, 25 a.a. - Anadolu A 
jansının huıuıt muhabiri bildiriyor: 

Hatay bayramı münasebetiyle An -
kara, Seyhan, İ~el ve Hatay yüzücü
leri arasında yapılması kararlaşan 
yüzme müsabakaları dün çok parlak 
bir surette yapılmıştır. 

Müsabaka yeri süslenmiş, davetli· 
lerin oturmasına mahsus yerler ayrıl
mıştır. Müsabakalarda Hatay'a gelen 
heyet azaları, vali. vilayet ve parti 
erkanı ve kadın erkek binlerce halk 
hazır bulunuyordu. 

Çok alaka ile seyredilen yarışların 
mükafatlarını heyet başkanı Şemset • 
tin Günaltay vermiştir. 

Teknik neticeler şunlardır: 
100 meue serbest : 

ı - Kamil (Ankara). 2 - Abdullah 
(İçel), 3 - Sırrı (Hatay). 

200 metre kurbağalama : 
1 - Semih (Ankara), 2 - Nejat 

(Ankara), 3 ..:... Edgar (Hatay). 
400 metre serbest : 

1 - Turgut (/çel), 2 - Ali (Anka
ra), 3 - Edgar (Hatay). 

4 X 200 bayrak yarışı: 
1 - İçel takımı, 2 - Ankara takı• 

mı, 3 - Seyhan takımı. 
Neticede: 74 puvanla Ankara bi

rinciliği kazanarak Hatay kupasını 
almıştır. 70 puvanla İçel ikinci, 20 pu· 
vanla Hatay üçüncü, lf puvanla Sey
han dördüncü olmuştur. 

DIŞ TABJBI 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talarını kabul ve tedavı eder. 

Ad liye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apart ımanı No. 1 
bir kısmının alınmasını da ifade et _ de Sakarya'da geçirdi. Orada ric'ata mazdı. Türk ile yabancı arasında bir ğımız Lozan'la türk kendi yurdunu 
mez, bu vesikayı devletin istiklalini mecbur olan düşman için kati zefer ihtilaf çıkarsa, yabancı hakimlerin tekrar ele geçirmiştir. Kendi yurdun
ortadan büsbütün kaldırıyor diye tav- ihtimali kalmamıştı. Bir müddet son- bulunduğu mahkemelere gidilirdi. da, kendi halkı için, faydalı olan şey
ıif etme bile doğru değildir. Bu vesi- ra Dumlupınarda işgal ordusu tam Burada yaşıyan ecnebiler türk hakim leri kendi düşündüğü gibi yapmak 
ka hakikaten şeytani tedbirlerle türk bir inhizama uğradı: fakat bir aske- lerine tabi değildi; kendi elçiliklerin- hakkına malik olmuştur. Türk yur- nan temmuz aylıklarının barem kanu
milletini yaşıyamıyacak hale sokmak ri zafer nihayet milletin kahraman- de mahkemeler kurarlardı, ecnebi pos dunda yabancı için değil, artık kendi- Muvakkat tazminattan al.ınacak nunun temin eylemiş olduğu tenzilat-
için yazılmıştır. lığını, rehberlerin askeri kudretini taneleri vardı. Gümrüklerimize ha - si için kazanma imkanını bulmuştur. vergiler lı vergi sisteminden ıstifade ettirilip 

lecektir.,. 

Bir kere türk devleti için bıraktık- meyı;lana koyar. Yenilmesi lazımgelen kim değildik.Onların mallarından on- Sayın dinleyicilerim, ettirilmiyeceği ise izahnamede tahlil 
tarı yer Kastamonu vilayetiyle Bur • yalnız karşımızdaki işgal kuveti de- ların istedikleri miktardan fazla ver- Hepimiz bu yıldönümünde bize İktısadi buhran, muvazene ve ha - olunmakta ve mesele şöyle bir müta-
aa, Ankara. Sivas vilayetlerinin birer ğildi. Osmanlı 1mparatorluğunun İn- gi alamazdık, onun için memleketi - müstakil vatan bırakmak için ölen is- va kuvetlerine yardım vergilerinin ıea ile karara bağlanmaktadır: "Bu 
parçasından ibarettir. İstanbul gibi hitat devrinden itibaren türk mille- mizde fabrika açamazdık, bilir misin tiklal harbi şehitlerinin aziz hatırası tevkifinde ise bir değişiklik olmıya - gibi müesseselerin ekserisi ücretleri 
bazı yerler Osmanlı devletine bırakı- tine asla müsavi muamele yapılamıya çocuğum? O devirde devlet adamı önünde eğilelim. cağı izahnamede tasrih edilmekte ve peşin olarak ödemekte olduklarından 
lıyor gibi gösterilerek hakikatta yal- cağı hakkında muhasımlarımızda ve ecnebilerin de vereceği bir vergiyi ar- Hepimiz bu yıldönümünde garp Ankarada çalışan memurlara verile- temmuz 939 ayına ait istihkaklarda 
nız Osmanlı devletinin elinden alın • bütün Avrupada yerleşmiş kanaatleri tırmak için ecnebi sefarethanelerini cephesindeki kazanılan zaferi, asırlık cek muvakkat tazminattan kazanç ve bu kanunun meriyeti tarihinden cvel 
mamış. oralarda Türklerin iktisadi zeka ile yenmek 13.zımdı, imparator - kapı kapı dolaşır, yalvarır, eğer on- bir zihniyeti sulh masasında yenmek- iktısadi buhran vergileri kesilmiyece- ödenmiş ve 0 zamanki hükümlere gö
bakımdan barınamamaları için esaslı luğun boynuna dolanmış olan ve ken- tarın lutfen rızasını alırsa muvaffak le ve nihayet hükümet başında 0 zih. ği, yalnız bu tazminatın aslından yüz- re vergisi kesilmiştir. Binaenaleyh 
tedbirler de ihmal edilmemiştir. Üç di yurdumuzu başkalarının sömürme- olmuş addedilirdi. niyetin bir kere dahil hortlamasına de sekiz muvazene ve yüzde iki hava kanunun neşrinden evci ödenmiş olan 
milyon türkü ihtiva edecek olan bu terine yarıyan boyunduruğu kopart - Bu, türlü tilrlü imtiyazlarla memle- meydan vermemekle tamamlıyan Mil- kuvetlerine yardım vergileri kesilece- temmuz 939 ayına ait ücretlere bu ka-
yerlerde bu kadar türkün yaşamasına mak icabediyordu. Türkün her hangi ketin her yerinde istedikleri kargaşa- li Şefin kudret ve fazileti karşısında ği işaret olunmaktadır. nunun teşmiline imkan olmadığın-
bile imkan verilmemektedir. Türk milletle müsavi olacağını onlara ka- lıkları çıkarıyorlardı ve buna sebep eğilelim. Temmuz ücretlerinin vergi dan bu gibi aylıkların ıı temmuz tari-
yurdundan alınan kısımlardaki Türk- bul ettirmek lazımdı. Bu, askeri zafer olanları himaye ediyorlar ve masum Hepimiz bu yıldönümünde Ebedi v~yeti hinden sonraki kıısmı için verginin 

• te veimhanlçin İiİ·ı-'•~~Jraİİİİdarİİİıiııi.IÜi·ç~tla .. A.1nmamdjol•ullİit·g·allllıor•d~u~s~un1-..,_.tiüMrk•l•er•iilıııız~o1r~laiılıiıi•ce•a .. lanllıııd•ır•tı~y•o~rl•ar•d~ı~. ~Ş~e~f~A~taı...til-rwk~'Un.._a.ımullılılıllıiııİllllballlılib~rulııilılı~o~·n~Uniır.;.ı.de..&.ııııı..1 ... ıllılllliıı111iıı--. ... ..ı.ıllıi.ııa1iiıMı&ııfıl....., .... .ı.;:;1~eniııWliılııİIİlllııiıılııl;ııııll'.B•r~e~b:AılıllAliıııılıl.•ve.-ı.:f•ar•k~ı~nı•o;;;_..._..w.Jj 
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Milli Müdafaa V. 

Bir makine alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Bir adet Banddan soğuk profil 

çekme makinası kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
8000 lira olup ilk teminat miktarı 600 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14. 8. 
939 pazartesi günü saat ıs de vekalet 
satın alına komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü-
çüncü maddelerinde yazılı vesaik ile 
ilk teminat ve teklif mektuplarını iha 
le saatinden bir saat eveline kadar ko-

GLİSERİNLİ 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleştirir. En i~i tuvalet 

sabunudur. 1107 

Tapu ve Kadastro 

ULUS 

P. T. ve T. Md. 

20 ton nışadır ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

den: 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele
ri. Şartname her gün öğleden sonra 
komisyonda görülebilir. 

(3107) 13061 

120.000 kilo un allnacak 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton nişa -

dır açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4000 lira, 

muvakkat teminat 300 liradır. ' 
3 - Eksiltme ıı. 8. 939 tarihine mü- Ankara Levazun Amirliği Satm 

sadif cuma günü saat 16 da yapılacak- Alma Komisyonundan: 

tır. 1 - Erzincan garnizonunun ihtiya-

d 1 1 k 4 - Taliplerin, muvakkat teminat cı olan 12. 7. 939 gün saat 16 da ihale 
Demir sa( o ap a maca makbuzu veya banka mektubu ile ka - edilmek üzere kapalı zarfla eksntme-
Tapu Kadastro Umum Müdürlü· nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve ye konulmuş olan 120.000 kilo una tek 

ğünden : saatte 0 komisyona müracaatları. lif edilen 13 kuruş 98 santim tahmini 
ı - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve S - Şartnameler, Ankarada, P.T.T. fiyata göre pahalı görüldüğünden 3. 

beherinin muhammen bedeli 75 lira o- levazım ve İstanbul'da Kınacıyan ha - Ağustos 939 günü saat 16 da ihale ya
lan 200 adet demir saç dolap kapalı m~d~, :· T. !· levazım ayniy~t. şubesi pılmak üzere yeniden kapalı zarfla 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmus - mudurluklerınden parasız verılır. eksiltmeye konmuştur. 

misyona makbuz mukabili vermeleri • (2335) 12469 tur. 2 - Piyasa değişikliklerinden dola-
lazımdır. <2s7o) 12549 2 - Mu":akkat teminat 112~ ~iradı~: Makinist ah nacak yı 2490 No. lu kanunun S3 üncü mad-

3 - Eksıltme 2. 8. 939 tarıhıne mu .. .. .. w •• desine tevfikan yeniden yapılan tah-
28 kalem Elektrik sadif çarşamba günü saat 15 te tapu P. T. T. Umum Mudurlugunden: mini bedeli 16200 lira ilk teminatı 

ve kadastro umum müdürlüğü leva - 1 - Ankara Radyo Diffüzyon is - 1213 liradır. Şartnamesi ve evsafı ko-
ma ize mesİ alınacak zım dairesinde müteşekkil eksiltme ~a__syon v.e s.~üdyosu içi~ ~mtihanla .8~ lordunun tekmiı garnizon1arında mev 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· komisyonunda yapılacaktır. ıla 100 hra ucretle makınıst ve 125 ıla cuttur ve aynıdır. Bu garnizonlarda 

4 - Şartname ve resimleri Ankara lSO lira ücretle başmakinst alınacak - her gün görülebilir. Teklif mektupla
misyonundan : 

1 k 1 da umum müdürlük levazım dairesin- tır. rını ihale gün ve saatinden bir saat 
1 - Kapalı zarf usuliy e 28 a em d t b l'd 2 - Taliplerin liselerin fen kısmın-

elektrik malzemesi satın alınacaktır e ve stan u a grup tapu sicil mü- evel komisyon başkanlığına vermiş ve 
M h b d r 5500 lira olup iU düdüğünden parasız olarak verilir. dan veya en az sanat mekteplerinin ya posta ile aynı saatta bulundurmuş 
t u. a~me~kt e \~2 lira 50 kuruştur Ve nümuneleri bu dairelerde görüle- elektrik kısmından mezun olmaları ve olacaktır. 
e~:_a K~pıalıa:~rfla eksiltmesi 22_ S. bilir. _ başmakinistlik isteyenlerin ayrıca e- (3266) 13220 

5 t t kl l 2490 ı k lektrik tesisatında bilfiil asgari beş 
939 1 .. nü saat ıs de vekalet satın - s e ı er sayı ı anunun 

sa ı gu 2 3 ·· ·· dd · d b sene çalışmış bulunmaları lazımdır. O t f k alına komisyonunda yapılacaktır. ve uncu m~ elerın .e yazılı el oma es a ınaca 
3 

_ Şartnamesi her gün komisyon- geler ve 1125 lıralık temınat makbuzu 3 - Şartnameler istida ile nihayet 

d 1 b·ı· veya banka kefalet mektuplariyle bir- 31 Temmuz 939 sonuna kadar İstan -an a ına ı ır Ankara Levazmı Amirliği Satın 
4 - İstekliİerin kanunun iki ve ü- likte kanunun tarifatı ve şartnamede· bulda P. T . T. müdürlüğüne, Ankara- Alma Komisyonundan : 

~üncü maddelerinde yazılı vesaikle ki şeraite tamamen uygun ve noksan- da P. T. T. umumi müdürlüğüne ya -

b . l"kt ·ık t · t t kl.f kt sız olarak yazacakları teklif mektup- pılacaktır. 
ır ı e ı emına ve e ı me up- . . t "d 1 1 b" ı·k w d 1 

J tt b
. t 

1
. larını havı zarfları ıhale saatinden bir stı a ar a ır ı te aşagı a yazı ı 

1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 
esseseleri ihtiyacı için eksiltmeye ko
nulan 24SO lira tahmin bedelli 35 000 
kilo K. tomatesin 24. 7. 939 pazartesi 
ihale gününde talip çıkmadığından 10 
gün müddetle ihale günü uzatılmış -

arını muayyen saa en ır saa eve ı- . . . "k ı ·1 · ı· d 
k d k 

. 
1 

• saat evel komısyon reısıne vermeleri vesı a arın ven mesı azım ır. 
ne a ar omısyona verme erı. . • A) Nüf h .. · ·· d (

2162
) 

12730 
ılan olunur. (3098) 1308S us uvıyet cuz anı 

Hizmet hayvanı 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhtelif ordu hizmetleri için pa

zarlıkla hizmet hayvanı satın alına -
caktır. Satılık hayvanı olanların 7 a
ğustos 939 pazartesinden itibaren her 
p,ün iş saatlerinde hayvanları ile bir -
likte Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. na müracaatları. (3172) 13159 

2 tezgôh ahnacak 

B) Diploma 
Ankara Merkez Tapu Sicil Mu - C) Sıhat raporu 

hafızlığından : D) İyi hal kağıdı 
Gicik köyünden Ahmet oğlu Re- E) Bonservis 

cep ve _müşterekleri~in 80 dönüm o - F) _ Başmakinistlik isteyenler i-
larak batapu uhtelerınde bulunan şar- · 1 kt ·k t · t d b"lf" ·ı b çın, e e rı esısa ın a ı ıı eş se-
kan Sırıklı tepesi, garbt:n ve şimalen 1 b 1 d kl d · · ne ça ışmış u un u arına aır vesı -
Mahmut tarlası, cenuben Çağlıyan te- k · 
pesi ile mahdut tarlaları Çubuk bara- a4. t t"h t t b ı A k a . . . . • - m ı an, s an u ve n ar -
ıı ıçın istımlaki takarrıir etmiş ve na- da üç ağustos 939 tarihinde yapılacak 
fıa fen heyetince bilmesaha 55 parsel ve kazananlara _ !stanbulda iseler • An 
de 129,334 ve 103 parselde 10925 M2 
olarak iki parça halinde tesbit edil
miş ve bir kısmı da uhtelerinde kalmış 
olduğundan miktar fazlalığı hakkın -
da tetkikat ve tahkikat yapılmak üze
re 4 ağustos 939 cuma günü mahalline 
gidileceğinden hemhudut alakalıların 
esnayi keşifte hazır bulunmaları ilan 
olunur. 2742 

karaya kadar azimet harcirahları veri-
lecektir. (2980) 12974 

Beton künk alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 9000 adet be 

ton künk kapalı zarfla eksiltmeye çı-
karılmıştır. r 

tır. 

2 - İhale günü 4. 8. 939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 183 lira 75 kuruş -
tur. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü mad
delerinde yazılı vesaikle birlikte An -
kara levazım amirliği satın alma ko · 
misyonuna gelmeleri. 

(3318) 13295 

Lavamarin kömürü 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet dairevi destere tezga- --------------

2 - Muhammen bedeli (9450) , mu
vakkat teminat (708,75) lira olup ek
siltmesi, 10 Ağustos 939 perşembe gü
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Ank•ra Levazım Amirliği Salin 
Alma Komisyonundan : 

1 - 4441 ton Lavamarin kömürü K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

hı ile bir adet kollu makas tezgahı a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 2700 lira olup 

1 

ilk teminat miktarı 202 lira 50 kuruş-

Askeri Fabrikalar 

tu~. _ Eksiltmesi 8. 8. 939 salı günü 12 adef makkap fezgahl ahnacak 3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 
o gün saat (lS) e kadar mezkQr ko • 
misyona vereceklerdir. 

2 - Tahmin bedeli 55.512 lira 55 
kuruş olup muvakkat teminatı 4025 
lira 62 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11 8. 1939 cuma gü
nü saat lS dedir. aaa 11 de vekalet satın alma komisyo- Askeri Fabrikalar Umum Mü-

nunda yapılacaktır. dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
3 - Şartnamesi her gün komisyon - misyonundan : 

4 - Eksiltmeye girecekelerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Tophanede İst. 
Lv. A. Sa. AL komisyonuna vermeleri. 

da görülebilir. Tahmin edilen bedeli (6SOO) lira o-
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü lan 12 adet ma!:.ap tezgahı askeri fab 

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte rikalar umum müdürlüğü merkez sa
ilk teminat mektup veya makbuzla · tın alma komisyonunca 10.8.1939 per -
riyle muayyen saatte komisyonda bu- şembe günü saat 14.30 da pazarlıkla i
lunmaları. (32Sl) 13206 hale edilecektir. Şartname parasız o -

4 - Şartnameler, Ankarada P . T. 

Teneke kutu ve 

kavanoz satışı 
M. M. Vekaleti Salın Alma Ko

misyonundan : 
Ulucanlarda levazım eşya ve techi

zat anbarında bulunan 1300 kavanoz -
la 176 teneke kutu 31 temmuz 939 pa
zartesi günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma Ko. da artırma suretiyle satıla -
caktır. 

Kavanoz ve kutuları görmek için 
her gün anbara müracaat edilmesi ve 
artırmaya iştirak edecekler de artırma 
g i.in ve saatinde M. M. V. satın alma 
ı:o. da bulunmaları. 

(331S) 13294 

t.ıünakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

r- onundan : 
ı - 5 adet Torna tezgahının şartna· 

mesinde değişiklik yapılacağından 
şimdilik alınmasından sarfı nazar e · 
dilmiştir. (3328) 13297 

E ~def ame!iyat çr:dm ahnacak 

!arak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (487) lira (SO) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklar a ve bu işle a' · '..adar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o • 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3178) 

13145 

T. levazım, İstanbul'da P. T. T. leva 
zım tyniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(3ı83) 13190 

... 
Levazım Amirliği 

Garaj inşası 

(3320) 13296 

Un ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Merzifon garnizonu için 
Alma Komisyonundan : 252.000 kl!o ekmeklik un kapalı zarf-

ı - Balıkesir Çayirhisar mevkiin - la eksiltmeye konmuştur. 
18 fon ferrO krom ahna(ak de yapılacak 4 No. lu garaj inşaatı ka- 2 - Tahmin bedeli 32. 760 lira olup 

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. muvakkat teminatı 2457 liradır. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- 2 _ Tahmin bedeli s7920 lira 82 3 - Eksiltmesi lS. 8. 1939 salı günü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis- ıs d di kuruş olup muvakkat teminatı 4147 saat e r. 
yonundan : 

1
. liradır. 4 - Eksiltmeye girecekelerin eksilt 

Tahmin edilen bedeli (18000) ıra 3 _ Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
olan 18 ton Ferro Krom Askeri Fab • dd 1 günü saat 17 dedir. cü ma e erinde istenilen belgeleriy-
rikalar umum müdürlüğü merkez sa - Postada vaki gecikmeler muteber le birlikte ihale gün ve saatinden en 
tın alma komisyonunca 10. 8. 1939 per değildir. geç bir saat eveline kadar teminat ve 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt teklif m~ktuplarını Merzif?n satın ai
le edilecektir. Şartname parasız ola - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- ma komısyonuna vermelerı. Şartname 
rak komisyondan verilir. Taliplerin cü maddelerinde istenilen belgeleriy- parasızdır. Görmek isteyen her gün 
muvakkat teminat olan (13SO) lira ve M "f 1 k • d 

dürlüğü Merkes 

le birlikte ihale gu··n ve saatinden en erzı on satın ama omısyonun an 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad • 1 b·ı· h b" · geç bir saat eveline kadar teminat ve a a ı ır veya ut göre ılır. 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol - (33 ) 9 teklif mektuplarını Balıkesir kor sa- 32 1329 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar . . tın alma komisyonuna vermeleri. 
dan olduklarına daır tıcaret odası ve· PlA k "f f • h A t K ı k 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis l ant, eşbı 'ı eAnnıkve lususı şar ~a- UrU Ot a lnQCa 

.. me er stan u , n ara evazım amır-

yona muracaatları. ) likleriyle ve Balıkesir kor satın alma 
(3176 13225 k . 

1 
d h .. . . .. 1 bT Ankara Levazon Amirliği Sat1n 

omısyon arın a er gun goru e ı ır. Alma Komisyonundan : 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- Oksiltmeye girebilmek için bu gibi 

Satm Alma Ko- kıymette inşaat işleri yaptıklarına da- 1 - Merzifon garnizonu için 427000 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- misyonundan : 
ı. · yonundan : Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 ta -

ir ihale gününden en az 8 gün evel kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 
vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış konmuştur. 

ı - 8 adet ameliyat çadırı kapalı rihine kadar. 
za. na eksiltmiye konulmuştur. Mu- Kayaş istasyonundan Fabrikalara 
hammen bedeli 6400 lira olup ilk te - ve Fabrikalardan 
minat miktarı 480 liradır. Kayaş istasyonuna gelecek ve gide-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14.9. cek takriben 
~"' 9 perşembe günü saat 11 de vekalet 2500 ton malzeme ve sair nakliyatı. 
satın alma komisyonunda yapılacak · Tahmin edilen bedeli (4375) lira 
tır. olan yukarıda yazılı nakliyat 12.8.1939 

3 - Şartname her gün komisyonda cumartesi günü saat 10 da açık eksilt-

ehliyet vesikası teklif zarfına konul- 2 - Tahmin bedeli 1921S lira olup 
muş bulunması lazımdır. muvakkat teminatı 1441 lira 12 kuruş-

(3095) 13058 

Odun ahnacak 
tur. 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte -
si günü saat 15 dedir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 4 - Eksiltmeye girecekelerin eksilt 
Alma Komisyonundan : me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
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T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 H 

4 .. 2SO 
" 

1.000 .. 
40 

" 
100 ,, 4.000 .. 

100 .. so H 5.000 .. 
120 .. 40 ,, 4.800 

" 160 " 20 .. 3.200 .. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilônı 
Zonguldak amele Birliği Başkanllğından : 

-~ 

1 - Eksiltmeye konulan it: Zonguldakta Amele Birliği hasta
ne binasının cenubundaki Granit parke yol ve betonarme duvar 
ve piyade kaldırnn inıaaıdır. Keşif bedeli (7745) lira (70) ku
ru~tur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Mukavele projesi 
B) Eksiltme ıartnamesi. 
C) Fenni şartname 
D) Vahitt fiat ve keşif hulasa cetvelleri. 
E) lki parçadan ibaret plan ve makta 
İstiyenler bu evrakı (2) lira mukabilinde Zonguldakta Amele .. 

birliğinden tedarik edebilirler. 
3 - Eksiltme: 2-8-939 çarşamba günü saat on beşte Zonguldak· 

ta Amelebirliği faal heyeti huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (581) liralık muvak

kat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı sa.
ata kadar Amelebirliği Başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 
meleri İcabeder. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2663 

Arpa, yulaf ve kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Kıtası Cinsi Kilosu !hale T . Günü 
M. Tem. Tah. B. 

saati Lr. Kr. Kr. St. 
- ------------ ----- --- --- --- -
Tefenni Arpa 425000 7 .8.939 Pazartesi lS 127S 00 4 00 kapalı 

,, Yulaf 425000 7-8-939 ., 15,30 1593 75 5 00 .. 
,, kuru ot 318000 8-8-939 Salı 10,30 1192 SO 5 00 ,, 
1 - Tefenni garnizonunun senelik ihtiyacı olan arpa ve yulafı ile kuru 

otu eksiltmeye konulmuş olup eksiltmesi tüm komutanlığı binasındaki 

satınalma komisyonu marifetiyle yapılacağından her erzakın yukarda cins 
ve miktarı, ihale tarihi, gün ve saatleri ile muvakkat teminatı ve muham
men fiyatları, eksiltmenin şekilleri yukarda gösterilmiştir. 

2 - Şartname ve evsafları komisyonda mevcut olup istekliler tarafın· 
dan her zaman okunabilir. Eksiltmelere iştirak edecek olanların teklif 
mektuplarını ve kanunun 2, 3. üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bir· 
likte ihaleden bir saat önce komisyonda hazır bulunmaları. (3196) 13166 

Bir kıyma makinesi 
ah nacak 

Ankara Levazım Amir'liği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu eratı mutfağı için 
motör ve el ile çalışır bir adet kıyma 
makinası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 27 temmuz 939 per
şembe günü saat 10 da Ankara LV. a
mirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (3334) 13301 

Un ahnacak 

ta tümen satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

Muhammen kilosunun fiyatı 12 ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı 1298 Hra 2S ku-
ruştur. (3348) 13307 

Kayıt ve kabul 
müddeti 

Harp Okulu Komutanlığından: 

g .. rülebilir. me ile ihale edilecektir. Şartname pa-
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün- rasız olarak komisyondan verilir. Ta

cü maddelerinde yazılı vesaikle bir - !iplerin muvakkat teminat olan (328) 
Jikte ilk teminat ve teklif mektupla- lira (13) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
rını ihale saatinden bir saat eveline 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez · 

1 - Ankara garnizonu ihtiyacı için cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
913 ton gürgen odun kapalı zarfla ek le birlikte ihale gün ve saatinden en 
siltmeye konmuştur. geç bir saat evetine kadar teminat ve 

2 - Tahmin bedeli 18260 lira olup teklif mektuplarını Merzifon satın al- Ankara Levazım Amirliği Satın 
Harp okuluna lS temmuz 939 giinii 

nihayet bulan kayıt ve kabul muame
lesi - Eylfıl 1939 - nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

muvakkat teminatı 1396 lira 50 kuruş ma komisyonuna vermeleri. Kuru ota Alma Komisyonundan : 
tur. ait şartname garnizon satın alma ko - Tümenin Tefennideki kıtaatının se-

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba misyonundan alınabilir veyahut gö - nelik ihtiyacı olan 1442SO kilo unu - Askerlik şubelerine ve Ankara'd 
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Şeytan ve erkek 
t 0~~n.: Franz; .'\...;<>rıl~vÖrRYi 

.. Uç kazazedenin adaya çıktıkları gü
~~n üzerinden tam iki ay geçmişti. 
ıerre, genç ve güzel karısı Anni ve 
hüşterek dostları Rişard'la, birlikte 
layatlarını kurtarmış olmalarını ta -
1hlerine borçluydular. Yoksa, köpü
en, kuduran dalgaların hücumuna 
~ayanamıyarak batan yatlariyle bir
~lcte hayatları da sönebilirdi. 

İlk günlerin ıstırabını artık unut -
nuşJardı. Şimdi, hatıralarını yokla -
lıkıarı zaman, başlarından geçen faci-
1Yı pek ehemiyetsiz, pek basit bulu -
rorlardı. Bir kaç dakika baygın bir 
~.alde, yumuşak, yeşil çimenlerin üs -
liinde yuvarlandıktan sonra ayılmış -
lardı. İşte hepsi bu kadardı. Bereket 
tersin, güzel yatlarının, azgın dalga -
a.rın hücumuna dayanamıyacağını 
anı vaktinde sezmişler ve yaşamaları 
~ın en lüzumlu şeyleri sandala yerleş-
•mişlerdi. Bu sayede yiyecekten ya -

~l henüz hiç bir sıkıntı çekmemişler -
ı. 

Haritadan yaptıkları tetkikat neti
~esuıde, bulundukları adanın mevkiini 
l~yin etmişlerdi. Bu civardan ancak 
U!• dört ayda bir vapur geçerdi. Bunu 
bıidikleri için telaşa kapılmıyorlardı. 
\lapuru görür görmez derhal işaret 
Vereceklerdi. Eğer vapur gecikir ve 
hhut da verdikleri işaretin farkına 
"'rmazsa, bunun da pek ehemiyeti 
~llktu. Çünkü; bu adada onlar için aç 

"t •ltnak tehlikesi hatıra gelmezdi. Yat
an kurtardıkları yiyecekleri bitse bi
e kederlenmiyeceklerdi. Adada, seb
eızet ı nebatlar vardı. Meyveden ya

ra da pek sıkıntı çekmiyeceklerdi. Ne-
fis armut ağaçlan, muzlar ve daha ad
larını bilmedikleri bir çok yemişler 

bulmuşlardı. Ete gelince, onu da sa -
hilden bol miktarda avladıkları balık
lar aratmıyacaktı. 

Pierre, şen kahkahalar atarak: 
- Çocuklar, diyordu. Burada tıbkı 

tennette imişiz gibi yaşıyoruz. Şehir
lerin o, gürültülü, mücadele hayatın
dan kurtulduğuma seviniyorum, der
l>em yalan söylememiş olurum. 

Anni ile Rişard, ilk zamanlar onun 
~ahkahalarına iştirak ediyorlardı. Fa-ı 
kat, günler geçtikçe genç kadınla Ri -
!ard'ın, r.eşeleri yavaş, yavaş silini -
~or, yüzlerinde kederin, üzüntünün a
cı izleri peyda oluyordu. Pierre, onla
rı teselli etmek düşüncesiyle türlü 
llıaskaralıklar yapıyordu. Btitün gay
retlerinin neticesiz kaldığını görün -
t~, g~~el karısı ile sevgili arkadaşını 
bır muddet olsun oyahyacak bir çare 
buldu. Onları, ağaç dallarından ve 
gazlardan küçük bir ev yapmağa teşvik 
ttti. Hep birden işe girİ§tiler. Akşam, 
~eç vakitlere kadar durup, dinlenme -
den çalı Ştforlardı. Güneşin, son kızıl
hkları, denizin üzerine vurduğu za -
trıan, yorgunluktan bitkin bir halde u
~anıyorlardı. Pierre, biraz ilerideki 
'>rmandan odun kesiyor, Rişard, bun
ları yapı yerine taşıyordu. Anni, ağaç 
~allarından örülen dıvarları sıvamak 
'çin çamur hazırlıyordu. Kolları, dir-
l>eklerine kadar çamur içindeydi. Fa -

at, dirseklerinden yukarıya doğru in
\anı çıldırtan bir beyazlık göze çar -
l>ıyordu. 

Rişard, sırtında bir yük odunla gel
di. Gözleri genç kadının kollarına ta
~ıldı. 

Anni, bir kahkaha attı : 
- Rişard, bak şu halime. Paris'teki 

dostlarımız beni böyle görseler, her 
halde şaşarlar. 
Erkeğin kaşları çatıldı. Bir şey söy

lemek istedi. Fakat, muvaffak olama
dı. Kurumuş boğazından ses çıkmadı. 
Başını çevirdi. Hızlı adımlarla orma
na doğru yürüdü. 

1 •• Anni, bir kaç dakika hayretle erke
gın arkasından baktı. Birdenbire, tu _ 
haf, hoş bir ürperme bütün vücudunu 
dolaştı. Dudakları titredi. Yüzüne 
mağrur bir tebessüm yayıldı. Bir şı -
marık çocuk neşesiyle çamuru mıncık
lamağa başladı. 

Bi.r ~ek odadan ibaret odan küçük 
e~ bıttı. Bir köşeyi mutbah yaptılar. 
hırer köşeyi de yataş odası diye ayır
dılar. 

Pierre, gülerek takıldı: 
- Bu köşe bizim, karşımızdaki köşe 

de senin yatak odandır Rişard. İlk fır
satta araya bir de dıvar çekeriz. Ama, 
yapacağımız dıvarın de pek faydası 

olmıyacak. Horlamamı nasıl olsa işide
ceksin. 

.. Genç kadın, mutbah olarak ayrılan 
koşede akşama kadar kendini oyalıya
cak işler buluyordu. Yağmurlu hava
larda erkekler de dışarı çıkamıyorlar, 
bütün günü okumakla, iskambil o -
yuniyle geçiriyorlardı. Dört günden -
b~~i şiddetli yağmurlar yağıyordu. 
Gundüz, şöyle, böyle avunuyorlardı. 

Geceler, pek feciydi. Derin bir ses
sizlik insanın asabını bozuyordu. Ken
onıyorıarı:u. Ann, kocasına sokuldu: 

- Pierre ,korkuyorum t diye inledi. 
Pierre ,güldü. Arkadaşına seslendi: 
- Rişard, işitiyor musun? Anni kor-

kuyor! 
Rişard, boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Hakkı var ... Ne de olsa kadın .. 
Pierre, bir kahkaha attı. Kadın kor-

kaklığına dair bir hikaye anlatmağa 

başladı. İlk önceleri gür çıkan ses ya
vaşı yavaş hafifledi. Gittikçe kısıldı. 
Hikayesini tamamlamadan tatlı bir 
uykuya daldı. 

Dakikalar geçti. Uzun dakikalar. 
Dışarıda küçük bir ses bile yok. De -
niz de büyük bir sükuna dalmış gibi 
susuyor. 

- Rişardl 

Genç kadın yavaşça seslendi. Biraz 
bekledi. Cevap alamayınca tekrar ses
lendi: 

- Rişard ! Uyuyor musun? 
Çok yavaş bir ses cevap verdi: 
- Hayır ... Uyuyamıyorum .. 
- Ben de ... 
Sustular. Pierre muntazam nefesler

le müsterih uyuyordu. 
" " ,, 

Adaya çıktıklarının üçüncü ayı da 
tamam olmuştu. Bir sabah, Anni kü
çük evlerinin önünde dolaşırken Ri -
şard, birdenbire genç kadım belinden 
kavradı. Heyecanlı bir sesle fısıldadı: 

- Anni, bu vaziyete daha fazla ta -
hammül edemiyeceğim 1 

Genç kadın, kendini kucaklıyan 
erkeğin göğsüne yaslandı. Gözlerini 
hayretle açtı: 

- Ne demek istediğini anlıyama -
dım sevgilim? 

- Pierre gibi aziz bir arkadaşıma 
karşı haftalardanberi oynadığım iki 
yüzlü role artık devam edemiyece-
ğim ... 
Kadın, erkeğin kollarından 111yrıldı. 

Gözlerini gözlerine dikti. Boğuk bir 
'iiesle söyledi: 

- Demek benden bıktın öyle mi? ... 
Erkek telaşla atıldı: 
- Hayır! ... Katiyen !... Seni çılgınca 

seviyorum Anni... Fakat, arkadaşımın 
bana karşı gösterdiği samimiyete bu 
şekilde mukabele ettiğim için utanı -
yorum. Vicdan azabından kurtulamı -
yorum. Sinirlerimin tahammülü kal -
madı artık ... 

- O halde, ne yapalım? ... 
Rişard, kati bir tavırla cevap verdi: 
- Pierre, avdan döner dönmez ha-

kikatı kendisine anlatacağım. En dü -
tüet hareket budur. 

Anni'nin, bütün vücudunu bir kor
cak ibi oldu. 

ULUS -9-

İngiliz tayyareleri dün 
Fransa üzerine uctu 

Maarif Şurası dün mühim 

bir kültür dôvamızı halletti 
.:> 

(Başı 1 inci sayfada) 1 
tır. Muhtelif uçuşlar 1300 ile 2500 ki- [ . 
lometre arasında olmuştur. Yumrukcu Necdet 

Hareket eden birinci grupta 60 ., 
Blenhein bombardıman tayyaresi var
dır. Bunlar, sabah saat sekize doğru 
Manş'ı geçmişler ve muhtelif istika -
metlerde tesbit edilen uçuşlarını yap-

dün yakalandı 

Üç smıflı köy okulları 
beş smıflr hale konaca 

(Başı 1 inci sayfada ) 

tıktan sonra saat ona doğru üslerine 
dönmüşlerdir. Muhakeme umumi hükümlere 

göre yakında baıhyacakhr 

li terbiyenin tekemmülünü temin e
decektir. 

c) Köy çocuklarının daha ileri tah
sil kademelerini sırasiyle takip etme
lerine imkan verecektir. Bugünkü ekzersizlerin ikinci kıs -

mına 60 tane W ellington bombardı -
man tayyaresi iştirak eylemiştir. Bu 
tayyareler, Fransa üzerinde 200 ila 
2300 kilometre uzunluğunda seferler 
yapmış1ardır· 

Müteakiben bir çok "Hampdens" 
tayyareleri de Fransa üzerinden uç-
muştur. 

Bugünkü uçuşlara 200 den fazla 
tayyare ve binden fazla pilot iştirak 
etmiştir. 

Yüksek hakem komitesi 

dün bir toplantı yaptl 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Pazar 

günü Kadıköy stadında yapılan dala
tasaray - Demispor maçında kendisini 
oyundan çıkarmak isteyen hakem Ta
rik'a tecavüz ederek yumruklıyan 

d) Halkçılık prensipimize Maarif
te yeni bir tahakkuk sahası teşkil e
decek ve cümhuriyetin köy - şehir 
farkı tanımadığına köylüyü bir kat 
daha inandıracaktır. 

e) Öğretmenin, mesleki şahsiyetiy
le umumi ve mesleki malumatını ku
vetlendirmek lüzumunu duymasına 

yol açacaktır. 
f) Orduya daha uyanık, daha bilgi

li askerler gelmesini temin edecektir. 

Alman donanmasının .manevrası Demirspor kalecisi ve kaptanı Nec -
det, vakadan sonra polis tarafından 

Hatiplerin sözleri 

Berlin, 25 a.a. - Alman donanması 
amiral Raeder'in huzuriyle Baltık de~ 
nizinde mühim manevralar yapmakta

bir odaya kapatılmıştı. Fakat biraz Umumi heyet üzerinde büyük bir 
sonra Necdet kendisini bekliyen po ~ tesir ve alaka uyandıran bu raporun 
!islerden duş yapmak için izin almış okunmasından sonra birçok hatipler 
ve duş odasına girmiştir. Necdet bu - mütalealarını söylemişlerdir. Bu ara

Bu manevralar, şimdi Warnemunde rada duş odasının arka tarafına ba- da ilk okul öğretmenleri mümessili 
ile Swinemunde arasında yapılmakta- kan penceresinden dışarıya atlam'ış Erzurum ilk okul öğretmenlerinden 
dır. Manevraların gayesi, denizaltıla· ve burada kendisini bekliyen hususi Tevfik Yıldız, fikirlerin esas itiba -
ra antrönman yaptırmaktır. Manevra- bir otomobi11e kaçmıştır. Polis tara - riyle pek doğru olduğunu, bununla 
nın planı, denizaltıların torpido muh- fından iki gündenberi yapılan sıkı beraber köy öğretmenlerinin maişet 
riplerinin himayesinde gitmekte olau araştırmıya rağmen Necdet bir türlü ve mesken kaygısından kurtarılıp i -
bir kafileye taarruzları şeklindedir. ele geçirilememişti. Nihayet Necdet dealiyle başbaşa bırakılarak ve bu ye-

dır. 

25 cüzütamdan mürekkep 5 deniz • polis tarafından yakalanmış ve Kızıl- ni vaziyete göre mesleki bakımdan 
altı filosu, bu manevralara iştirak et- t?prak~ p.olis karakoluna getirilmiş - techiz edilerek muvaffakiyetin mat -
mektedir. Gazeteler, bu husu hakkın- tır. Hadıseye el koyan Kadıköy cüm· lfıp şekilde istihsalin mümkün olaca
da uzun malfımat neşretmekte, alman h~riyet müddeiumumisi ve polis, ta - ğını söylemiştir. Pertevniyal Lisesi 
filosunun yenilmez olduğunu iddia k~~~:ı ~eşhu: Suçlar kanununa göre edebiyat öğretmeni ve Maarif Şu-
eylemektedirler. yurutmuşlerdır. Fakat Necdet 24 sa - rasının orta öğretim komisyonu re-

• • attenberi bulunamadığı için doktor • isi Tevfik Ararat ile İstanbul Üni-
A/man gazetelerının yazıları lar da hakem Tarık Özereni hakkın . versitesi terbiye profesörü Sadrettin 
Lokal Unzeiger diyyor ki : da kati rapor vermedikleri için hadi - Celal Antel mese1enin bedihi ve za-
"Bu manevralar, denizaltılarımızın se Meşhut Suçlar kanununun çerçeve ruretin meydanda olduğuna binaen 

tıpkı buyük harpteki denizaltıları _ sinden çıkmış ve umumi hükümlere hemen reye müracaat edilmesini tek
mız gibi, vatanın tesirli ve mühim bir tabi olmuştur. lif etmişlerse de mevzuun ehemiyeti 
aleti olduklarını göstermektedir.,, Suçlu sporcu, suçlar tekemmül et - müzakereyi devama sürüklemiş ve 

tikten sonra Kadıköy sulh veya asli - söz alan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
Berliner Boersen Zeitung, yazıyor: ye ceza mahkemesine verilecektir. bir öğretmenin beş sınıfı bir arada i-
"Alman milleti, bilmelidir ki, Al- dare etmesinin bir paradoks olmadı-

manya'nın denizaltı kuveti, umumi Hakem'in raporu henüz gelmedi ğını, bunu içimizde tatbik etmiş olan 
haprte olduğu gibi her düşman için Maç ve kavga hadisesi hakkında ha- ların ve şimdi de edebileceklerin mev 
tehlikeli, korkunç bir silahtır. Deniz· kem Tarık Özereni'nin göndermesi cut olduğunu, muallim enerjisinin 
altılarımız iyi teslih edilmiştir ve her lazım gelen rapor dün de şehrimize bir dersanede ister aynı sınıftan ol
ihtimale karşı hazırdır. gelmemiştir. Yalnız maçı lstanbul'da sun ister ayrı sınıflara mensup olsun 
-- -··--- ·-.r.r-·-· --,,..-..... ğb~"'fe~Htfy~?~h'l~~iz:r•_!" .!~_!!l~~e karşısında sabit bir kıymet 

ba§ladı .. B z· ı;e ~. -- .... ~ nE.n -rf 
. . ıs~ . · ıya ~teşten bir mektup gel - şeklinin değiştirilebileceğini söyliye-

:arıs, 25 a.a. - Hiıkümet, mühim mıştır. B. Zıya Ateş, hadiseyi kendi rek bu usulün tatbikinde hem zaru _ 
mıktarda askeri tayyareci kayıt ve görüş ve müşahedesine müstenit bir ret, hem fayda bulunduğunun ve hiç 
cemine başlamıştır. Paris'ten konfe _ tarzda nakletmiştir. bir imkansızlık mevzuubahs olmadı_ 
ransçıları hamil bir çok otomobiller Dün akşam saat 18 de Ankara'da ğını izah etmiştir. 
Fransa'nın her noktasına mütevecci • y~ks~k hakem komitesi, Beden Ter - Bu~u müteakip söz alan Konya 
hen hareket etmektedirler. Bu konfe- bıyesı umum müdürlük binasında top Maarıf Müdürü Halit Ziya Kalkancı 
ransçılar, gittikleri yerlerde konfe _ lanmış ve toplantıları uzun müddet nazari olarak mümkün görülebilecek 
ranslar vererek gençleri pilotluk mek devam etmiştir. Ancak hakem raporu olan bu usulün tatbikinden alınacak 
tebine girmeğe teşvik edeceklerdir. henüz. ~elmemiş olduğu için hakem neticeler elde bulunmadıkça kati bir 

S t b h . k . heyetmın de henüz kati kararım ver - hüküm verilmiyeceğini söylemiş Bal 
ovye a rıye omııerinin memiş olacağı zannedilmektedir. tacıoğlu'nun hükme medar c:flabi

1

lecek 

Şılra azasından kendi yaşında b 
nanların misal teşkil ettiğini söyl 
rek Nakilbent mahalle mektebin 
yetişiş tarzını ve o zamana ait ha 
!arını alakalandırıcı bir ifade ile 
landırmıştır. Bunu müteakip söz 
Adana Lisesi Direktörü Şahap Na 
Coşkunlar kendisinin de vaktiyle 
sınıfı bir arada okutmak suret 
~öy ı:ıuallimliği ettiğini ve aldığı 
tıcenın çok müspet olduğunu söyl 
rek raporu teyit etti ve müzaker 
kifayetini ileri sürdü. Bunun üze 
Şlıra Reisi Maarif Vekili Hasan_ 
Yücel hatiplerin sözlerini huias 
derek reye müracaat etti ve komi 
nun teklifi alkışlar arasında ittif 
kabul edildi. 

Kabul edilen diğer kararl 

Şura, okul kitaplarının Maarif 
killiği tarafından bastırılması hak 
daki talimatnamenin müzakeresin 
vam ederek, müsabakada kazan 
serlere verilecek telif hakları ma 
sinin muhtelit bir komisyonda 
rar gözden geçirilmesine ve d 
maddelerinin kabulüne karar ver 
tir. Bundan sonra (Maarif Müdü 
ve memurları talimatnamesi) hak 
daki rapor üzerinde müzakere! 
bulunı;ı~ş ve komisyonun rapo 
bazı tadıllerle kabul etmiştir. 

Saat 12 de açılan ikinci celsede 
öğretmen tarafından idare oluna 
sınıflı köy okullarının beş sınıf 

lağı hakkındaki rapor) ile (ilk 
ların varidat menbaları hakkın 

rapor) müzakere edilmiş ve kar 
alınmıştır. 

Komisyonların çalışmalarına i 
vermek üzere saat 17 de yine Ve 
riyasetinde toplanan Şı1ra umum 
yeti önce muhtelit komisyonun 
sabakada kazanan okul kitapların 
zanlara verilecek telif hakları 
kındaki raporunu aynen kabul e 
ve sonra (Orta okul ve Liseler! 
retmen okulları meslek ve tekni 
kullar inzibat talimatnamesini 
kereye başlamış ve bu talimatn 
nin meal.,k okullarına da teşm 

kabul etmiştir. 

.. Yarın saat 10 da tekrar toplan 
uzere saat 20 de celse tatil edilmi 

B. Ali Çetinkay 
geldi 
(Ba~ı 1 inci sayfa 

nutka Necdetin, bi~lerce seyirci ortasın - ne gibi
1 

do~eler verebileceğini aormuş, 
Moskova, 26 a.a. - Tas ajansı bil _ da ~~~~me att.ıgı yumruk her taraf - Konya dakı müşahede ve teftişlerin· renini yapmış, bundan sonra Tur 

diriyor: ta buyuk asabı yet ve teessür uyan _ de üç sınıflı köy okullarında bile tek luya giderek Turgutlu istasyon 

24 
dırmıştır. N ecdetin hareketi istisna _ ög-retmenden ka~f· d 1 küşat resmine riyaset etmı'ştı'r. 

temmuzda 20 bin işçi önünde bir ı ran ıman a mama-

n tuk 
.. l' b h . sız herkes tarafından takbih olunmak dıg-ını gördüg-ün .. b f b' gutludan İzmire müteveccı'hen y 

u soy ıyen a rıye komiseri Kuz- t d e gore eş sını ın ır 
netzof, Sovyetler Birliğinin kara, ha- a Sıpr~rcudan b kl h öğretmene verilmesinden müspet ne- na devam eden Münakale vekil 

. . _. e enen neza et ve cen ticeler istihsalini şüpheli görmüştür. orada Münakalat vekaletine devr 
v. a v. e deniz kuvetlerindeki mütemadi tılmenlıgı unutup da, futbol sahasını Bunun u"zerı'ne hararetlenen mu"za- 1 d · · k f h en enız müesseselerini teftiş v 

ın ışa ın er türlü silahlı hücumlara kavga meydanına çevirenler o saha - kere profesör Saim Ali Dilemre'nı'n k . 
1 

d h d man işlerini tetkik etmiştir. Bu 
.arşı en ~.yi g. a.ranti olduğunu, sosya. ar an m~. rum e ilmeğe layıktırlar. kürsüye gelmesiyle bir kat dalı h V lıst endu t · Umum mudürlük b t · d a e- ekil Münakalat Vekaletine me 

s rısının sayesinde büyük k rı'yle k . b u?u . emın e en yecanlı bir hal iktisap etmiştir· 
deniz devletle · 1 k ara ço ısa etlı bır harekette ı . . . . .. diğer teşkilat reislerinden işleri 

rıy e mu ayese edilebi- bulunmu.,.tur. Saı·m· Alı .Dılemre, hır oX-retmenlı' af d · h ,.. ı; r ın a ıza at almış. Balıkesirde 

lir modern gemiler inşa edildiğini ve Necdet bir yand d h k' h ve muteaddıt sınıflı mektebin mu - . b b h an a a ım uzu - aff k ld - . şı, eton köprü işleri hakkında 
sovyet a riyesinin her sene inkişaf runda suçunun hesabını verecektir. v a o uguna bızzat kendisinin ve kiklerde bulunmuştur. 
eden kuvetli bir bahriye haline geldi- --------;----------------.:_ _____ J 
ğini kaydettikten sonra Baltık denizi Maç tekrar edilecek mi? • • 
ile Kar.adeniz ve Pasifik denizindeki Mi.ıhim bir mesele daha kalıyor : lspan ol d t 'k 

h 1 f f
. maç tekrar edilecek mi, edilmiyecek y or usu ensı edı'lı'yor 

mu . te .ı ıloların inkişafını gözden ? 1 mi. stanbul gazeteleri bu hususta 
geç~rmış ve s?vy~t filosu ve bilhassa muhtelif fikirleri müdafaa etmekte -

~aer~ız:~~d:~:le~ohvyaktklındaBkii l~a:i~- dirBleer. Blir ·kı ılsmı : . B ,· r ka ra r na m e ,· ı e Fa s't 
. _ . e er r ığının yne. mı e spor kaıdelerine göre 

dıger herhangı bir memleket filosun- hakem bır oyuncuyu sahadan çıkar -
dan daha büyük denizaltı filosuna mak ister de o oyuncu hakeme ' itaat ı· k ,· ko 1 o rd u ,· h do s e d ,· ı ,· yo 
malik bulunduğunu ve bu filonun Al- etmezse, ve takımın kaptanı da oyun-
manya ile Japonya filoları cuyu dışarı çıkaramazsa hakem o ta-
una faik olduğunu bildirm~~~i mecmu- kımı h~kmen. mağlup addeder.,, de - k Burgos, 

2~ a.a. - İspanyol ordusunu yeni baştan tensik e 
Bahri e ko . . r. mekte~ır. Dığer bazı arkadaşlarımız ~r~rnamenın başlıca yeniliği, Fas'ta iki kolordu ihdasıdır ' 

k 
Y. mıserı nutkunu bitirir - da aksı kanaattedirler. Demirsporun dıkı halde Fas'la bir sefer heyeti bulun kt d · ':ı: 

en, teknık bakımd d" hükmen a·ı ma a ır. an unyanın en m g up sayılmasının bahis- K 
modern bahriyesi olan ve mükemmel me~zuu bile ol°'adığını ileri sürmek- zarı~rar~.ame, Fr8:_nko'nun ~oktai .na • fp;; 
surette bilgili tech" tl . . tedırler. t . a gore as~erı kuvetlerı yenıden ••••••••••• 

. • ıza ı ve ınzıbatlı evzı etmektedır. Kararname, mecbu-
e~r~da malık bulunan sovyet bahriye- Umumi mer~ez bu husuta kaH ka- r~ askerlik hizmetinin müddetini tas- ı• •ı sının halen hiç bir kimseyi tehdit et - rarını ver.ec:ktır. Zaten dünkü nüs - rıh etmemektedir. İyi maltımat almak- nşaa t ) anı 
mediğini ve Sovyetler B' ı·-· . .. hamızda ıntışar eden resmi tebliğde ta olan mahafile göre bu milddet üç • 

ır ıgının mu - de maçın tekrarla - 'f d 1 ' salemetperverane ink' f b' dd nacagını ı a e eden sene o acaktır. Kararname harp mal Et• B kt 
ey led... . f k d .. tşa.na hizmet " ma e mevcuttu. Anoak, ha" n- zemesinin ne ıuretle tevzi 'edileceğini 1 Q n Q n 

~g~~1• ~ at uşmanları Sovyet - kadaşla:ımız dünkü tebliğin üçilncil de göstermemektedir. Divrigi civarında banka 
ler Bırhgını kendini müdafaa mecbu- maddesınde zikredilen oyunu yarım F k 
riyetinde bırakırlarsa en "t . kalan maÇ değil de, Ankara'da' oyna - . ran ı°nun son beyanatına gl:ire, mızın demir maden)erind 
b h . • mu ecavı.ı nacak olan iki . . ıspanyo orduıunun mevcudu sulh za- yapılacak 300.000.- lir 

a rıye halıne geleceğini söylemiştir. mektedirler ncı maç olarak tefsır et- manında az, yalnız teslihatı fevkala - kıymetinde bina inşaatı mü 

lngiltere'de umumi •erim 25 Muhakka~ 
1 

'h . de olacaktır. Dahilt harp esnasında nakasaya çıkarılmııı.tır. Ta 
"lk . d ~ o an cı et şu kı umum F . . 1• l • ~ ı te§rın e yapılacak müdürlük bu hususta vereceği karar- r~nko, :"il.hı~ miktarda ufak rütbeli ıp erın evrakı Ankara' d 

Londra, 25 a.a. _ Daily Sketch ga _ !arla Mdisedcn rencide olanla<t tat _ zabıt yettıtt';"'§ olup memlekotin ali Bankamız inşaat Şubesin 
zeteosı yazıyor : min edecek ve fakat hiç bir adaletsiz- menfaatlerını muhafaza edecek olan den, Divriği' de Demir Ma 

!iğe meydan vermiyecektir. <~.m~.aratorlu~ ordusu) nun armatörü- deni işletme Müdürlüğün 
m mi tl ahmi nu vucude getırmek üzere bunları mu- den alabilirler. Teklifler 

A;v ...... ...,.. 10~0 -~.,,~~•a~: ,.. .. _ 
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D. Demiryollora Üiüncü Noter 
Seker alınacak 

Maliye Vekôleti 
den alacakları fenni ehliyet vesika -
lariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
de saat 14 de kadar teklif mektupları
nı komisyon reisliğine vermeleri. 

Uluı meydanı Koçak 
Hanmda Matbaacılara 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün nafıa müdürlüğünde görebile 

D. D. Y ollııırı Satın Alma Komiı· 
yonundan: 

6000 kilo kesme şekerle 4000 kilo 
toz şeker 3. 8. 1939 perşembe günü 
saat 15,30 da açık eksiltme ile Anka -
rada idare binasında satın alınacaktır. 

İşe başlamıştır 
Maliye Vekaletinden : 

2751 Telefon 1247 

cekleri. (3214) 13170 

Tıbbi ecza 
alınacak 

Ankara Valiliğinden : 

Kiralık : 
• 

Kiralık - Atatürk bulvarında No. 

Kesme şekerin beher kilosuna 31.5 
kuruş ve toz şekerin beher kilosuna 
27,S kuruş bedeli tahmin edilmiştir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 224,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen aynı 
gün muayyen saatte komisyona mü • 
racaatları lazımdır. 

yasctine tevdi ctmiı olmaları lazım • 
dır. 

a) 2490 sayılı kanuna uygun 4900 
liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika -

1 - Vekalet 939 senesi ihtiyacı için 
matbaa kağıdı, mukavva, mücellit 
bezi, ambalaj kağıdı vekaletten veril • 
mek üzere (72450) adet defter (285. 
42S) cilt koçan ve (lS.765.000) varak 
~ctvelin baskısı üç parti halinde ayrı 

ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Defterlerin muhammen baskı 

ve cilt bedeli (11.704) lira (90) kur~ş
tur. Muvakkat teminatı (877) lira (87) 
kuruştur. 

1 - On bir kaza hususi idare dis -
panserleri için muhammen bedeli 2993 
liradan ibaret 158 kalem tıbbi ecza i
le 15 kalem alet satın alınacaktır. 

49/1 Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli devren 
kiralıktır. Ankara posta Cad. Hanef 

Şartnameler parasız olarak Anka • 
rada malzeme dairesinden dağıtılacak 
tır. (3080) 13110 

Bet on yol ve şose inıaaf ı 

lar, 
c) Münakalat vekaletinden alınmış 

bu işe mahsus ehliyet vesikası (ehli • 
yet vesikası için ihale tarihinden en 
az sekiz gün evci bir istida ile Müna· 
kalat vekaletine müracaat olunması). 

(3199) 13226 

3 - Koçanların baskı ve cilt bedeli 
(10.242) lira (42) kuruştur. Muvakkat 
teminatı (768) lira (18) kuruştur. 

4 - Cetvellerin baskı bedeli (7129) 
lira (80) kuruştur. Muvakkat temina
tı (534) lira (73) kuruştur. 

S - Eksiltme, 28. 7. 939 cuma günü 
D. D. Yolları Satm Alma Komis- Otomobil lôstiklerİ saat 11 de Defterler, saat 15 te koçan -

yonundan : lar, ve 29. 7. 939 cumartesi günü saat 
Sivas cer atclyelerinde dahili şosa alınacak 11 de cetvellere ait olmak üzre Maliye 

ve beton yollarının inşaatı kapalı zart Vekaleti levazım müdürlüğünde mü -
usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ek- D. D. Yollan Satm Alma Ko· teşekkil eksiltme komisyonunda ya. 
sitlmeye konulmuştur. misyonundan : pılacaktır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli Muhammen bedeli 17400 lira olan 6 - Bunlara ait şartnameler Anka -
73.000 (Yetmiş üç bin) liradır. kamyon ve otobüs için 200 adet iç rada Maliye vekaleti levazım müdür -

2-:- İstekliler bu işe ait şartname 2oo adet dış lastik 7_ 9. 1939 perşemb: lüğünde, İstanbulda Maliye Vekaleti 
ve saır evrakı Devlet demiryollarının günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile evrakı matbua anbarında bedelsiz o -
Ankara, Sirkeci ve Sivas veznelerin • Ankara'da idare binasında satın alına- tarak verilir.. . 
den 3.6S lira bedel mukabilinde ala • caktır. 7 - İstekhlerın 2490 sayılı kanu · 
bilirler B · . k . 

1 
. ( nun Z ve 3 üncü maddelerinde yazılı · u ışe gırmc ısteyen erın 1.30S) . . 

3 - Eksiltme 8 8 939 tarihinde sa lı'ral k kk t t . .1 k belgeler ve her partıyc aıt yukarıda · · • ı muva a cmınat ı e anunun . . 
1ı günü saat 16 da D D yolları yol t . tt' w. .k 1 kl"fl . . mıktarları yazılı muvakkat temınat · · ayın e ıgı vesı a arı ve te ı erını 
dairesinde toplanacak merkez birinci .. 14 k d k . makbuz veya banka kefalet mektup -

aynı gun saat e a ar omısyon re- 1 · 1 · ·k k 'f 
komisyonunca yapılacaktır · 1. • . 1 . 1 ~ d arıy c hırlı te anunun tarı atı ve . ıs ıgıne verme en azım ır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek ı'çı'n ı's ~ t 1 1 k A şartnamedekı şartlara uygun ve nok -· !l'ar name er parasız o ara nkara· · 
teklilerin teklif mektuplariylc birlik d 1 d . . d H sansız olarak yazacakları teklıf mek -· a ma zeme aıresın en, aydarpaşa· 1 h · k ı fi ·h ı 
te acıag· ıda yazılı teminat ve vesa 'ki d t llü k fi" w. d tup arını avı apa ı zar arı ı a e sa· 

~ ı a ese m ve sev şe ıgın en dağı- 1 · d b' ı k · 
aynı gün saat 15 e kadar komisyon ri- tılacaktır. (3201) 13228 at crın en ırer saat eve omısyon 

reisine vermeleri. 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 8-9-939 
cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarad.t 
irlare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

12945 

Nafia Vekaleti 

Muhtelif malzeme 
ah nacak 

N aEıa Vekaletinden : 

2 - Muvakkat teminat 225 liradır. 
3 - İstekliler liste ve şartnamesi -

ni Ankara ve İstanbul Sıhat müdür -
lüklerine müracaatla görebilirler. 

4 - İhale 10 Agustos 1939 perşcm -
be günü yapılacağından isteklilerin 
aynı günde saat 15 de vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

(3336) 13303 

Kinin alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Muhammen bedeli 2964 lira -
dan ibaret 76 kilo klor maiyeti kinin 
komprimesi satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Sıhat müdürlüklerine müracaatla gö -
rülebilir. 

3 - % 7 ,S teminat bedeli 222 lira 
30 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihale günü olarak 
tayin edilen 10 Ağustos 1939 perşem
be günü sat ıs de vilayet daimi encü-
menine gelmeleri. (3337) 13304 

Hükumet konağı 
• 
ınşası 

Ankara Valiliğinden 

Keşif bedeli (21.343) lira (33) ku -
ruştan ibaret bulunan ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılan Polatlı 
hükümet konağı inşaatı için ihale gü
nü zuhur eden taliplerin vaki teklif . 
leri layiki had görülmemiş olduğun -
dan 12. 8. 939 cumartesi günü saat 11 
de ihalesi yapılmak üzere yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (1600) lira (75) 
kuruştur. ,,. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa
ıa'da Tesellüm ve acvk şefliğinden dağıtılacaktır. 28.8.939 aalı gün aaat 11 de Ankarada İsteklilerin teminat mektubu veya 

n~~ı~. v~.k~leti binası içinde malzeme makbuzu, ticaret odasının vesikası ve 
Muhammen Muvakkat 

Bedel teminat 
No: İsmi Lira Lira Ku: 

1 Perçin çivileri (63 kalem 12088 906 60 
2 Vida, Rondela ve Gupilyalar (6S kalem) 6000 450 00 
3 Muhtelif boru ve manşonlar (8 kalem) 6440 483 00 

13227 (3200) 

Balast münakasası 
D. D. Yolları 4 Iıletme Müdür Jüğünden : 

İhalesi yapılamıyan 939 mali senesi işletmeıfıiz ihtiyacı olan keşif bede· 
ti ile miktar ve mevkileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan 39600 metre111i
kap balast ihzar ve teslim yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. Eksiltme 7.8.939 pazartesi günü saat ıs te Kayscride dördüncü iş
letme eksiltme arttırma komisyonunca yapılacaktır· 

Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmiye manii kanuni bir hali bulunma· 
dığına dair beyannameleriyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme günü 
muayyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe ait ıartnamc ve mukavelename projeleri Kayseride 4 üncü işlet

me müdürlüğünden Ankara'da yol dairesinden ve Haydarpaşa veznesinden 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (SOS9-2988) 

Keşif bedeli Muhammen bedeli Balast miktarı 
Ocak Km. K. L. • Ma 

483,000 120 18000 ısooo 

636,000 140 S600 4000 
680,000 120 720 600 

96,000 120 2400 2000 
133,000 120 2400 2000 
260.000 120 4800 4000 
360,000 120 9600 8000 

6,SOO 160 6400 4000 

12951 49920 39600 

mudurluğil odasında toplanan ınal f ··du lüğ'" d b · 't 1 ze - na ıa mu r un en u ışe aı o -
me eksiltme komisyonunda ceman mak Uzere alacakları ehliyet veaika -
(12300) lira muhammen bedelli Hay - Jariyle birlikte söz ü geçen günde sa • 
darpaşa (C. 1. F.) teslim şartiyle te - at 10 na kadar teklif zarflarını nafıa 
fcrrüatiyle beraber üç takım Çukur komisyon reisliğine vermeleri; buna 
İksa ve keza teferrüatiyle beraber üç ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa 
takım Çukur İksa ve kör grupları mal müdürlüğünde görebilirler. 
zemesinin kapalı zarf usulü ile eksilt- (33SO) 13308 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. Boş Ve alet 

Muvakkat teminat 922,SO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu-

vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 2 daktilo alanocaktlr 
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

(2936) 12972 

Ankara Valiliği 

Hükumet konağı tamir ellirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara hükümct konağının ta
mir işi 7. 8. 939 pazartesi günü saat 
ıs de hükümct binasında nafıa mü -
dürlüğünde toplanacak nafıa komis • 
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Keşif bedeli (14999) lira (63) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (1124) lira 
(98) kuruştur. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuzlariyle, ticaret o
dası vesikasını ve nafıa müdürlüğün • 

Batvekalet Beden Terbiyesi Ge • 
nel Direktörlüğünden : 

1 - 2 daktilo alınacaktır. Bunların 
memurin kanununun 4. üncü madde
sindeki şartları haiz olmaları lazım -
dır. 

2 - Talipler arasında müsabaka im· 
tihanı yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 31 Temmuz 1939 
pazartesi günü akşamına kadar An -
kara Yenişehir İzmir caddesinde 21 
numaralı binada zat işleri müdürlü -
ğüne evrakı müsbitcleriyle birlikte 
bir dilekçe ile müracaatları. 

(3198) 131S4 

Kömür alınacak 
Baıvekalet Devlet Meteoroloji 

itleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüzün kış -
lık ihtiyacı için (100) yüz ton yerli 
sömikok kömürü açık eksiltme sure • 
tiyle satın · alınacaktır. 

Balast münakasası 

2 - Eksiltme 5. Ağustos 1939 cu -
martesi günü saat (10) da Ankara Ye
nişehir, Kızılırmak sokak No. 30 da 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü • 
dürlüğünde toplanacak satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Devlet Demiryollan Üçüncü Iıletme Müdürlüiünden : 
Yeri, miktar ve muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme ıaati aşağıda yazılı cetvelde gösterilen ba· 

last 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 31-7-939 pazartesi günü aşağıdaki cetvelde yazılı saatlerde Balıkesirde İşletme binasında eksilt· 

me komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuzlarını 

ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı ?nunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat veçhilc hazır
lıyarak ihale günü olan yukarda yazılı tarih ve günde ve aşağıdaki cetvel de yazılı eksiltme saatlerinden bir 
saat evvel eksiltme komisyonu reisi ne makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postadaki ge • 
cikmcler nazarı dikkate alınmaz. 

Bu baptaki şartname ve mukavele 
yon şefinden parasız alabilirler. 

Balast ocağının 
bulunduğu hat 

İzmir - Bandırma hattı .. .. " 

Kilometresi 

41 - 50 
66 - 67 

projesini Bahkesirde İşletme Yol 
İhale edile- Bir metre 
cek miktar mikabının 

metre muhammen 
Cinsi mikabı bedeli 

kuruş 

Toplama kırma 5000 148 

" .. 5000 120 
Yarmalardan 
k il 'le 

Baş Müfettişliğinden Manisada istas-
(3074) • 13003 

Muhammen 
bedeli 
Tutarı 

Lira 

7400 
6000 

Muvakkat Eksiltme 
teminat saati 

Lira 

5S5 ıs 

4SO 16 

5 

3 - Tahmin edilen bedeli (2450 iki 
bin dört yüz elli lira olup ilk temina
tı (183) yüz seksen üç lira (75) yet
miş beş kuruştur. 

4 - İlk teminat banka mektubun -
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonca kabul edilemiycccğinden 

bunların eksiltmeden evel merkez mu 
hasebesinc veya mal sandığına yatırı
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı lazımdır. 

S - Şartnamesi bedelsiz olarak le
vazım Ş. müdürlüğünden temin edile
bilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanunun 2 - 3 üncü madde -
terinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkQr gün ve saatte komisyona baş
vurmaları ilin olunur. 

' 6 

Ap. No. 3 Tel: 3714 263S 

Ucuz kiralık küçük daireler - Mal 
tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra -
miz'c müracaat 2650 

Kiralık apartman - Yazıhane, mu
ayenehane, kadın terzihanesine ve ika 
metgaha fevkalade elverişli tam kon
forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu 
pasta salonu üstünde birinci balkon · 
lu daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
pıcıya müracaat Tel: 1162 266S 

Kiralık daıre - Dört oda. büyük 
hol, kalorifer, banyo. tam konforlu 
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır so -
kak No. 8 zemin kata müracaat. 

2672 

Kiralık - İki oda, mutbak, banyo, 
kalorifer, sıcak sulu bir daire Ata -
türk bulvarı Kalaç apartmanında te-
lefon: 1477 2705 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer· 
li bir oda kiralıktır. Y. şehir Adakale 
sokak No. 2 A Kemal Gürol Ap. 2707 

Kiralık - Cebeci Baysal Caddesi 
Cebeci eczanesi üzeri. Beş oda bir 
hol. Su, gaz, elektrik. Cebeci eczane
sine müracaat. Tel: 3952 

2711 

Kiralık - Yenişehir Vekaletler kar 
şısında konur sokak No. 9 da 3 odalı 
müstakil daire. Müracaat yeni hal No. 
4 Tel: 2368 2727 

Kiralık - Yalnız bir Bayan için 
aile yanında bir oda ucuz, havadar, 
banyo, elektrik. Ulus Meydanı, - San
tral kıraathanesi üstü Terzi Ahmet 
Diker'e müracaat. 2729 

Kiralık oda - Bay için mobilyalı 
ve balkonlu Dikmen caddesi Yiş so -
kak Yozgat Apart..,.•n• DördUncU k 

~~-"'"~27315 at. 

Kiralık daire - Yenişehir Düzenli 
sokak No. 15 Güvenç apartmanı 50-S5 
liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Ti: 3063 2740 

iş arayanlar: 

Sekreter - Bir bayanın yanında 
yazı işlerinde çalışmak istiyor. Anka-
ra posta kutusu No. 180. 2637 

iş arıyor - Genç ve sıhhatli iki ay
lık bir çocuğu bulunan bir aile kadı
nı süt ninelik veya çocuk balcım işle
ri aramaktadır. Ulus'a Ali Can ru -
muzu ile ve mektupla müracaat. 

iş verenler : 

Aranıyor - Kırıkkalede otelde ça· 
lışabilecek bir işçiye lüzum vardır. 
Kırıkkale otel şark sahibi Rizaya mü· 
racaat edilmesi. 2693 

Aranıyor : 

Aranıyor - İşlek tütüncü, bakkali
ye dükkanı dcvredeceklerin veya ser
mayeli ortak arıyanların Y. hal İzmir 
Bakkaliyesi Ahmet Çubukçuya mü -
racaati. 271S 

Aranıyor - Acele satılık mümkünse 
kaloriferli ve parkeli apartman aranı
yor. Kızılay - Bakanlıklar civarı Ulus 
a İrat rumuzu ile mektupla müracaat 

2723 

Sotıhk : 

. Satılık - Ycniıehirde havuzbaıın 
da halk partisinin yanındaki tahsil ıu 
besinin oturduğu bina 840 M2 arsası 
ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 
No. Tel: 19S3 2634 

Satılık arsa - Yapılmış bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M2 i· 
mar parselli inşaata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. No. 1 2659 

Satılık arsalar - Cebecide tren hat 
tı yanlarında pazar yerine yapılacak 
stada nazır manzaralı imarca ufak 
parselli Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 2660 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul
varı, Yeniıehir; Demirtepe, fdaltepe, 
Cebecide iratlı konforlu Tel : 2406 

Küçük ilôn şartları 
Dort satırlık küçük ilinlardaıu 

Bir defa için 30 K1lnll 
İki defa için 50 K1lnll 
Uc defa için 70 Kurıat 
Dört defa için 10 K.111'111 

Devamlı küçük ilanlardan ber de
fası için 10 kuruıı alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir il1ıı için. 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müsteana, 30 barf 
itibar edilmiştir. Bir kliçfik Ula 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her utır lcba 
beher seferine ayrıca oa kurut alı· 
nır. 

Küçük illnlann 120 harfi ıeçm .. 
mesı Jizımdır. Bu miktan ıeçen i
lanlar aynca pul tarifesine tlbldlr. 

Satılık ev - Bahçeli evlerde D. 
tipi 24 No. ev satılıktır. Tel: 3173 

2681 ... 
Satılık arsa - Çankayada ufalt . 

zerinde 1800 metre murabbaı ana i~ 
de Ankara taşı olduğu halde uy(J 
fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

Satılık apartman - Çıknkçılar yf 
kuşunda 4 katlı konforlu yanında at! 
salı senevi 2SOO lira iratlı bol 
manzaralı acele Tel 2406 Bayram 
No.1 2 

Satılık apartman - Şehirde Kın 
han civarında 5 katlı senevi 2700 r 
iratlı 1 apartmanlık arsalı manzar 
tel 2406 Bayram caddesi No. 1 2 

Acele satılık arsa - Yeniıehi 
Özenli sokağında çift daireye mil 
blok başı 452 metre arsa emsaline 
re çok ucuz Tel: 2406 Bayram C 
No. 1 2685 

Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 
katlı bir ev 530 M2 arsası ile atılı 
sanayi caddesi 82 No ya müracaat. 

Tel. 1953 2700 

Acele satılık apartıman-Maltepe 
asfalt üzerinde 4 daireli 200 lira ira 
lı kullanışlı bol güneş geniı hah 
her tarafa nazır konforlu Tel. 2406 

2701 

Acele satılık ev eşyası - Mobil 
No. 9 Çankaya Cad. Emniyet anı 
civarında. Her gün görülür. ._ 271 " 

Acele -tılde ı.ı-•: _ Y-'-•ttf 
- • l - ... : •• :ı; ••. 1.- , T°"\ -r••u..a 
hisse devren satılıktır. T~İefon: ı · 

2714 

Satılık Motosiklet - A~ kul~ 
mış D. K. W. marka 97 ccm. kuveti 
de Bayram caddesi, Türkiye oteli 
tibi Ali'ye müracaat. Telefon: (177 

2719 

Acele satılık - Yatak odaları gri 
mofonlu Marconi salon radyosu ço 
cuk banyosu çocuk spor arabası Kı 
zılay karşısı Soysal Apartmanı kap 
3 daire 4. 2733 

Satılık - Sepetli motosiklet ve kat 
yon ehven fiatla satılıktır. Soiukkıı 
yuda Ülken sokak No. 29 dilkkinl 
müracaat. 27:1 

Satılık - Yenişehirin en güzel ye 
rinde bahçe içinde kapılan ayn i~ 
daireli 12 odalı bina ve ayrıca 41 
metre bir arsa. telefon: 3384 2744 

Acele satılık - Ön Cebecinin et 
mutena yerinde kargir iki katlı ev • 
cele satılıktır. Senelik icarı 660 lira 
dır. Ön cebeci Ozanlar S. 99 2741 

Satılık otomobil - Az kullanı~ 
935 model Fort tenezzüh otomobi 
Eskişehir garajında Hilmi ustaya ıd 
racaat edilmesi. 2746 

Satılık- Mamak'ta muke yolu' 
zerinde çeşme başında 6 oda, banyf 
mutfak ve saireli bir ev satılıktır. A1 
nı evde Bay Behçet'e müracaat. 27' 

Esnaf cemiyetleri 

umumi kôtipliğinden 
Hırdavatçı, camcı, saatçi ve ku 

cular cemiyetinin 1939 yılı 1enel 
aza intihabı 30 temmuz 1939 puar 
nü saat 10 da Samanpazarındaki 
cemiyetleri binasında yapılacaiınd 
mezkQr cemiyete mensup bilumum 
zanın muayyen olan gün ve ... tte 
miyet binasına teşrifleri rica olun 
Saygılarımla. 2S. 7. 939 

Umumt Jatir 
R. Bilıen 

Zayi - Ankara belediyeainden 
dığım tek atlı arabamın 644 numar 
plakamı kaybettim. Yenisini ala 
ğımdan eskisinin hükmü olmadıit 
lan olunur. İlyas Gediz 2750 

Zayi - Ankara bclecliyelinden 
dığım 30 No.lu köpek markamı 
bettim. Yenisini alacağımdan 
nin hükmü olmadığı na, ...... r. 
niıehir Düzenli sokak 
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lı saatten bir saat evelinc kadar Tun- A - Eksiltme şartnamesi teklilerin bedeli keşfin elli bin liraya 

Vilôyetler - · 
celi nafıa dairesindeki eksiltme komis B - Mukavele projesi kadar% 7,5 ve fazlası için % 5 ola· 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde C - Bayındırlık işleri genel şart - rak 7516 lira 92 kuruşluk teminat mek 

Mahmuz inşaatı 

teslim edilecektir. Posta ile gönderi- namesi · tup veya makbuzu ve bundan başka 
lecek mektupların nihayet 3 cü mad • D - Yapı işleri umumi ve fenni aşağıdaki vesikaların kapalı z~rf usu· 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması şartnamesi. lü veçhile zar~lara koyn:ıas~ _lazımdır. 
ve attırma eksiltme ve ihale kanunu - E - Vahidi fiyat listesi husust şart Siirt vilayetınden bu ış ıçın alınan 

Edirne Su işleri Meriç Şubesi Mü- na uygun olarak mühür mumu ile iyi- name keşif hülasası cetveli ehliyet vesikası 1939 mall senesine ait 
dürlüğünden : . ce kapatılmış olması lazımdır. Posta- F - Projeler istekliler ihale günü- ticaret od~sı vesik.ası. . 

1 - Eksiltmeye konulan iş Edırne da olacak gecikmeler kabul edilmez. ne kadar Siirt defterdarlık ve nafıa 6 - Ehlıyet vesıkası talebınde bu -
civarında Bosna köy Meriç sağ sahi (3101) · 13066 müdürlükleri dairesinde ve nafıa ve - nanlar ihale gününden en az sekiz 
Ende yapılacak on adet mahmuzun •• ..., kaletinde projeleri görebilirler. gün eve] istida ile vilayete müracaat 
yeniden inşasiyle dört adet mahmu Çam ve koknar agOCI 3 _Eksiltme 17. 8. 939 perşembe edeceklerdir. Bu zaman zarfında. vesi-
zun tamirine ait olup bedeli keşf günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda ka talebinde bulun~11yanlar eksıltme-
19370 lira 84 kuruştur. satışı sında müteşekkil komisyonca yapıla. ye giremiyeceklerdır. Bu suretle ve-

2 - Eksiltme 31. 7. 939 tarihine mü caktır. sika talebinde bulunanlar o zamana 
d . Çankırı Orman Çevirge Müdür· 

sadif pazartesi günü saat 11 de E ır- 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle kadar yapmış oldukları işlere dair ve-d ·· 1.. lüğünden : 
nede su işleri Meriç şubesi mü ur u - 1 - Çerkeş kazası dahilinde vaki yapılacaktır. . . . . . sikası lef e~ilecektir. 
ğünde toplanacak eksiltme komisyo - 5 _ Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs- 7 - Teklıf mektupları yukarıda 3 

1 k Çit devlet ormanından bir sene zar • 
nunca kapalı zarf usuliyle yapı aca - teklı"lerin bedeli keşfin elli bin liraya üncü maddede yazıl saatten bir saat fında kat ve ihraç edilmek üzere 3308 
tır. M3 çam ve (123) M3 küknar ağacı kadar% 7,5 ve fazlası için % 5 ola - eveline kadar komisyon. _riyasetine 

3 - İstekliler bu işe ait eksiltme şart rak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mek getirilecek makbuz mukabılınde ve -l k · 11. 8. 939 cuma günü saat 14 de kapah 
namesi mukavelename bayındır 1 ış- tup veya makbuzu ve bundan başka rilecektir. Postada. vukua gelecek ge-• f • zarf usuliyle bir ay müddetle arttır • 
leri genel şartnamesi hususı ennı aşagvıdaki vesikaların kapalı zarf usu- cikmeler kabul echlmez. 

1. · 0 mıya konulmuştur. 
şartname vahidi fiyat cetve ını ve pr ıu·· verhile zarflara koyması lazımdır. (3150) 13119 · ··d·· 1.. 2 - Beher gayri mamul metre mik- .. 
jeleri su işleri meriç şubesı mu uru sı·irt vilayetinden bu iş için alınan ş h" t lb"k t ,.. t 1 k 

l ap çamın tarife bedeli (460) köknarın e ır a 1 a p anı yap ırı aca ğünde bedelsiz görebilir.er. . . . ehlı"yetıvesikası 1939 mali senesine ait 
1 k da (400) kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebı me ıçın ıs- tı·caret odası vesikası. Sıvas Belediyesinden : 
k kk t t 3 - Muvakkat teminat (1178) lira 

teklilerin 1452,81 liralı muva a e- 6 _ Ehliyet vesikası talebinde bu - Sivas şehri tatbikat planının yaph -
1 ·h· (16) kuruştur. 

minat vermesi ve eksi tme tarı ın • nanlar ihale gününden en az sekiz rılması işi ıs gün müddetle açık ek -· ·a ·1 4 - Şartname ve mukavelename pro 
den en az 8 gün evel bir ıstı a ı e na- gün evel istida ile vilayete müracaat siltmcye konulmuştur. 

d k 15000 jeleri Çankırı orman çevirge müdür • 
fıa vekaletine müracaat e ere edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesi- 1 Bu işin muhammen bedeli 4500 li-

k b·ı f lüğü ile Ankara orman umum müdür-
liralık su işleri veya bu a ı . ~a ı~ ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme- ra ve muvakkat teminatı 337,5 lira -• k b l tı lüğünden istenilir. 
işlerini başarmakta fennı a ı ı~e k ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve- dır 

f k 1 5 - Müzayedeye iştirak edece ler · 
olduğuna dair bu iş için na ıa v~ a e- sı·ka talebinde bulunanlar o zamana 2 Bu icı.e talip olanlar bu işteki ih -·k k 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanu- ., 
tinden alınmış müteahhitlı vesı ası- kadar yapmış oldukları işlere dair ve- tisaslarını resmi vesaik ile tevsik ve 

d e nu hükümlerine göre evrakı müsbite-
nı ve 939 senesine ait ticaret 0 ası v - sikası lef edilecektir. arttırma ve eksiltme kanunu mucibin-·d· teriyle ve teminat mektuplariyle be -
sikasını ibraz etmesi mecburı ır. 7 _ Teklif mektupları yukarıda 3 ce iktiza eden vesaiki ibraza mecbur-

! ]. f kt plan raber ihalenin yapılacağı gün ve sa -
5 - steklilerin tek ı me u • üncü maddede yazıl saatten bir saat durlar. 

t b. atte Çankırı orman idaresinde hazır 
nı ikinci maddede yazılı saat en ır eveline kadar komisyon riyasetine 3 _ Bu işin yapılmasına ait şartna-

k bT bulunmaları lazımdır. 
saat eveline kadar makbuz mu a ı ın getirilecek makbuz mukabilinde ve - me parasız olarak belediye fen işleri 

M · b s· ·· 5234 /3126) 13097 
de Edirne su işleri erıç şu e 

1 
mu- rilecektir. Postada vukua gelecek ge- müdürlüğünden alınabilir. 

dı.irlüğüne vermeleri icap eder. Okul binası yaptınlacak cikmeler kabul edilmez. 4 _İhale 31 temmuz 1939 tarihine 
Postada vuku bulan gecikmeler ka- (3148) 13117 müsadif pazartesi günü saat 14 de Si-

bul edilmez. Yozgat Valiliğinden : vas belediye encümeni huzurunda ya-
(5131/3071) 13053 1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat Hükumet konag~ ı inşası pılacaktır. 

1 . f I k dahilinde yapılacak (17564) lira 63 (
531113188

) 
Gö~men ev en yap iri aca kuruş ke§if tutarlı Boğazlıyan ilk o - Siirt Defterdarlığından : 13148 

Sıvas lskan Müdürlüğünden: 
1 - Hatik kaza merkezinde yapıla · 

c.:ık 100 göçmen evleri (keresteleri 
hariç) bilumum malzeme müteahhide 
a t olmak üzere kaplı zarf usulü ile 
•, apılacaktır. 
• 2 _ Keşif bedeli 35784 liradır. 

3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - Fenni şartname 
B - İdari şartname 
4 - ı ağustos 939 salı günü saat 

15 te iskan müdürlüğü dairesindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkate miktarı 
2683 lira 80 kuruştur. 'I eminatı mu

• '" vakkate nakten veya tahvil olarak 
komisyonca alınam1yacağından bunun 
dalwk.• ... ı tn:ı.liv .sr..eA.n .... ~.......,.t.ır..ı-u. 

sı. 

6 - İstekliler fenni ve idari şartna
melerle planı tatil günleri hariç her 
gün Ankara'da iskan umum müdürlü· 
ğündc, İstanbul, S1vas, Samsun, Kay
seri iskan müdürlüklerinde görebilir
ler. 

7 - Teklif mektuplarını 4 üncü 
maddede yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığırıa vermeleri lazımdır. 

Postada ve muayyen saatten sonra ge
cikmeler kabul edilmez. Kanunun ta· 
rifi dairesinde hazırlanmış ve mühür
lenmemiş olan zarflar kabul edilmez. 

13059 

Yol inşaatı 

kul inşaatının ikinci kısmı kapalı zarf 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Koz - İtfa iy_e kamyon U 
usuliyle ve bir ay müdetle eksiltmeye luk kazasında hükümet konağı 23156 -
çıkarılmıştır. liradan ibaret inşaatın tamamı 939 ma-

2 - Bu işe ait şartname ve evrak li yılında ikmal edilecek ve bedeli ö- ve saire allnacak 
sunlardır: denecektir. İstanbul BelediyeJinden : 
J a) Eksiltme şartnamesi 2 _ Bu işe ait şartname ve evrak İtfaiye için alınacak 4 adet pompalı 

b) Muvakkat mukavelename proje· şunlardır: kamyon 2 adet su tankı 2 adet arabasız 
si A - Eksiltme şartnamesi motopomp k~palı zarfla eksiltmeye 

c) Bayındırlık işleri genel şartna • B _ Mukavele projesi konulmuştur. 
mesi. C - Bayındırlık işleri genel şart İhale 7. 8. 939 pazartesi günü 

d) Yapı işleri umumi ve fenni şart- namesi saat 15 de daimi encümende yapıla -
namesi 

f) Keşif hülasası ve tahlili fiyat. 
g) Proje. 
3 - İstekliler bu evrakları vilayet 

daimi encümeninde her gün görebi -
lirler 've müracaat ederek bedelsiz is ~ 
tiyebilirler. 
günn saat 14 e vilayet daimi encü • 
meninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin % 7,5 hesabiyle (1317) lira 
35 kuruş muvakkat teminatını verme
leri ve ihale gününden en az 8 gün e
vell~i tarihle vilayet nafıa müdürlü -
güne müracaat etmek suretiyle bu işe 
mahsus müteahhitlik vesikalarını is • 
tihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat eveline kadar encümene 
getirilerek eksiltme komisyon reisli -
ğine verilmesi lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

(5258/ 3130) 13100 

Okul binası yaptınlacak 

D - Yapı işleri u~umi ve fenni caktır. Muhammen bedel 38.700 lira ve 
şartnamesi ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. Şart-

E - Vahidi fiyat listesi hususi namesi İstanbul belediyesi itfaiye mü-
şartname keşif hülasası cetveli dürlüğünden 87 kuruşa alınabilir. Ta-

F _ Projeler !iplerin il:~ teminat makbuz veya mek-
İstekliler ihale gününe kadar Siirt tupları ile 2490 numaralı kanuna göre 

ıttf~•thhımrw&l~ı\i!...ı~i'ofe"İeTı ianu·lıü'IA~1~E!' Jlriffl· Ufih~ı'ı'1'6~;~ı -
görebilirler. diyesi daimi encümenine vermeleri. 

3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe (5243/3151) 13158 
günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda 
sında müteşekkil komisyonca yapıla - İnşaat münakasası 
caktır. İzmir Vilayeti Nafıa Müdürlü· 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ğünden : 

yapılacaktır. Eksiltmeye konulan iş: Kız ensti • 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is- tüsü birinci kısım ikmali inşaatı keşif 

teklilerin bedeli keşfin_ ~lli bin liraya bedeli: (27778) lira (5) kuruş. 
kadar% 7,5 ve fazlası ıçın % 5 ola - Bu işe ait evrak aşağıda gösteril -
rak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mek miştir: 

tup_ vey~ ma~buzu ve bundan başka A _ Kapalı eksiltme şartnamesi 
a.~agıda~ı vesıkaların kapalı z~f usu- B - Mukavele projesi 
lu veçhıle zarflara koyması lazımdır. C - Bayındırlık işleri genel şart • 

Siirt vilayetinden bu iş için alınan namesi 

ehliyet vesikası 1939 mali senesine ait D - Keşif cetveli hususi şartname 
ticaret odası vesikası. umumi fenni şartname ve proje 

6 - Ehliyet vesikası talebinde bu - İstekliler: bu evrakı İzmir, Anka _ 
Yozgat Valiliğinden : 1 'h 1 ·· ·· d · 

nan ar ı a e gunun en en az sekız ra ve İstanbul nafıa müdürlüklerinde 
Tunceli Nafıa Mudürlüğünden: 1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat gün evel istida ile vilayete müracaat görüp inceleyebilirler. 

Ek .1 1 · T n dahilinde yapılacak (13739) lira 82 d ki d" B f d · • ı - sı tmeye konu anış: u - e ece e.r ır. u zaman zar ın a. vesı- .. Eksiltmenin yapılacag~ı yer tarih 
• · d k S "th kuruş keşif tutarlı Sorgun ilk okulu- k 1 b d b 1 1 k 

celi vilayetın e yapılaca eyı an · a ta. e ın. e u unm. ıyan ar e sıltme· gun. ve saati: İzmir nafıa müdürlügvü 
M k . t nun ikinci kısmı kapalı zarf usuliyle kl d B 

Pülmür - utu öprüsü yolu ınşaa ı- y.e gıremıy. ece er ır. u suretle ve· eksıltmc komisyonunda ıı Ag· ustos 
ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl k 

dır. sı a talebınde bulunanlar o zamana 939 cuma günü saat ıı de kapalı zarf 
Bu işin muhammen bedeli 600,000 mıştır. kadar yapmış oldukları işlere dair ve- usuliyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak "k 1 liradır. sı ası ef edilecektir. Eksiltmeye girebilmek için: İzmir 
2 _ Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: . 7 .-. Teklif mektupları yukarıda 3 vilayet makamından bir ehliyet vesi _ 

a) Eksiltme şartnamesi \j dd d 
şunlardır. 1 ncu. ma e e yazıl saatten bir saat kası almış olmak mühendis veya mi • . b) Mukave ename projesi 1 k d 

A - Eksiltme şartnames1 eve. ın. e a ar komisyon riyasetine mar olmak, veya bu ehliyette kimse. . c) Bayındırlık işleri genel şartna - 1 k 
B - Mukavele projesı g.etırı e~e makbuz mukabilinde ve - lerle teşriki mesai edeceğini noterlik-
C - Bayındırlık işleri genel şart · mesi rılecektır. Postada vukua gelecek ge- çe musaddak taahhütname ile tevsik 

namesi d) Yapı işleri umumi ve fenni şart- cikmeler kabul edilmez. etmek 939 yılına mahsus ticaret odası 
namesi ( 

D - Hususi şartname A h f' 3149) 13118 vesikasını haiz olmak lazımdır. • f) Keşif hülasası ve ta lili ıyat. 
E - Şose ve köprüler fenm şart · Muvakkat teminat: (2834) liradır. 

namesi. i)!~~{:kliler bu evrakları vilayet H ükO met konağı inşası Teklif mektupları: yukarıda yazılı 
F - Seridöpri daı·m·ı encu··menı·nde her gün görebilir s·· t D f saatten bir saat eveline kadar İzmir 1 k ur e terdarlığından : f 
G - steyenlcr bu işe ait evra tan ler ve müracaat ederek bedelsiz istiye 1 Eksilt k 1 . s·· t na ıa müdürlüğünde müteşekkil ko -

şose ve k:Sprtiler fennı şartnamesiyle vilayet merkem.eyde h~~~. an ış :k ıı~ misyon reisliğine makbuz mukabilin-
bayındırhk işleri genel şartnamesin- bi~rler Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 125338 lira 31 zın e u ~met . onagı de verilecek ve postada vaki gecikme-
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ı Hasan, Kibar, Veysel, Ali, Gülzar, E
min, Haydar, Gülzar, Mehmet. 

2 Selver, Cennet, İbrahim, İsmihan, Ha
lil, Ahmet, Hanife. 

3 Zeynel Kara. 
4 Sünbül, Mustafa Yılmaz, İsmihan. 

Fatma, Altun. 

5 Hasan, İbrahim 
6 Cennet, Selver, İsmihan, Halil, Ah· 

met, Hanife. 
7 Yeter, Kibar, İbrahim, Zeynel, Vey • 

sel, Hüsnü. 

8 Halil, Osman, Veli, Senem, Teslime, 
Mahmut, Hüseyin, Duyduk, Hatice, 
Zöhre, Nazlı, Yeter. 

9 Selver, Cafer, Elif, M. Ali, Yusuf, 
Çiçek, Zöhre, Temam, Hüsnü, Memet, 
Gülüstan, Zöhre. 

10 Teslime, Veli, Senem, Mahmut, Hü • 
seyin duyduk, Hatçe, Zöhrc, Nazlı 

Yeter. 
ıı Cennet, Mahmut, Veli, Senem, Tesli

me, Hüseyin duyduk, Hatice, Zöhre, 
Nazlı Yeter· 

12 Memet, Muharrem, Ali, Zöhre, Türk
men, Temam, Hatem, Gülüzar. 

13 Hasan, Muharrem, Ali Zöhre, Türk
men, Memet, Temam, Hatem, Gülü -
zar. 

14 Muharrem, Ali, Zöhre, Türkmen, Me
met, Temam, Hatem, Gülüzar. 

15 Halil, Hüseyin duyduk, Hatice, Zöh· 
re, Nazlı, Yeter. 

16 İsmail, Ali, Mustafa, Yeter, Mübin 
Şimşek. 

17 Muharrem, Mustafa, Ahmet, Mübin 
Korkmaz. 

18 Memet Yıldmm. 

19 Sarı Hüseyin oğlu Osman ~ 

20 Yusuf, Dursun, Musa, Nazife, Zey • 
nep, Zöhre, Çiçek, Şehriban, Göher, 
Fatma. 

21 Musa, Duraun, Karip, Nazife, Zey • 
nep, Yusuf, Zöhre, Çiçek, Şehriban, 
Göher, Fatma. 

22 Karip, Dursun, Musa, Nazife, Zey • 
nep, Yuiuf, Zöhre, Çiçek, Şehriban, 
Güher, Fatma. 

23 Bagciat, Fatma, Şehriban, Dursun, 
Musa, Nazife, Zeynep, Yusuf, Zöhre, 
Çiçek, Güher, Karip, Güller. 

24 Mustafa, Süleyman, İsmihan, Fatma, 
Altun. 

25 Fatma, SünbüJ, Mutsafa. Süleyman, 
İsmihan, Altun. 

26 Teslime, Veli, Osman 1 

27 Mahmut, Osman, 

28 Halil, Osman. 

29 Mahmut, Osman, 

30 Mahmut, Sait, Fatma, Riza, Şemsi, 

Zeynel, Cennet, Yeter, Aydoğmuş. 

31 Mustafa, Süleyman, İsmihan, Fatma, 
Altun, Yılmaz. 

32 Mustafa, Yeter, Nazlı, Zöhre, Hatice, 
Duyduk Hüsne, Senem, Teslime, Ve
li Demir. 

33 İsmihan, Halil, Ahmet, Hanife, İbra-
him türk. 

34 Hasan türk. 

35 Osman, Mahmut Aydoğmuş. 

36 Osman, Halil Hakverdi. 

37 Osman, Teslime, Veli Demir. 

38 Ali, Nazlı, Zöhre, Kibar, Gazi, Pa • 
muk, Teslime, Hatice duyduk, Hüse
yin, Yeter, Cennet, Osman, Elif, Ri
za, Şemsi, Zeynel, Fatma, Hasan, Yıl· 
dırım. 

39 Sarı Hüseyin oğlu Osman. 

!LAN 
Etibank namına belediyemizce Kilisecik köyü ahalisine ait 39 parça ara

zinin evsaf ve istimlak kıymetinin yukarda yazılı olduğu ve bu kıymete 
karşı bir itirazı olanlar varsa sekiz gün za ,rında Divrik belediyesine mü -
racaat etmeleri ilan olunur. (3940) 13306 

2490 numaralı kanunun 2, 3 madde· 
!erinde yazılı belgeler ve bu gibi iş
lerle iştigal ettiklerine dair vesika
larını ihaleden üç gün evel beheme
hal encümene bildirmeleri lazımdır. 

ıir, Manisa, ve Akhisarda kurumun 
şşubelerine müracaat etmelidir. 

(3113/2482) 13082 

den madasını 5 lira mukabilinde Tun ·ı· d · • ·· kuruştan ı~aret ınş~a • ler kabul edilmez. (2579/ 3241) 
g ünil saat 14 de vı ayet aımı encu - tın tamamı olup 14 d km l d le 

celi nafıa müdürHiğünden satın alabi- k d . ay a 1 a e. ı - 13214 R" · 
. meninde yapılacaktır. ce ve be elı 939 ve 940 senelerınde K" 1 k • Vezirköprü Belediye ıyasetin • 

lirler. Şose ve köpruler fenni şartname 5 - Eksiltmeye girebilmek için is ödenecektir. --------------- 1 ra 1 Si nema den : 

13041 
Harta yaptınlacak 

sini ve bayındırlık işleri genel şart - teklı"lerin % 7,5 hesabiyle (1039) lira 2 B . 
namesini görmek isteyenler Tunceli ıc - u ışe ait şartname ve evrak (80) hektar meskun (30) hektar gay 

49 kuruş muvakkat teminatını verme- şunlardır: Akhisar Türk Hava Kurumu Şu- h · d'l nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö - .. d 8 ·· ri meskun vüsatinde ta mın e 1 en 
b·ı· 1 !eri ve ihale günun en en az gun e- A - Ekıiltme şartnamesi besinden : Vezirköprü kazasının hali hazır har-

re ı ır er. velk1· tarihle vilayet nafıa müdürlü - B M k 
3 _ Eksiltme 7. 8 939 pazartesi gü - u avele projesi 1 - Yazlık ve kışlık kısımları ve si tası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

nü saat 15 de Tunceli nafıa müdürlü ğüne müracaat e~m.ek sur.etiyle bu· işe C -: Bayındırlık işleri genel şart - ı• nŞQQt m "u" na kasa Si gara salonlarını· muhtevi ve sinema - konulmuştur. 
mahsus müteahhıtlık vesıkalarını ıs - namesı 

g~u·· bı'nasında kapalı zarf usuliyle ya· 1 · cılıgvın son tekemmülatına uygun şe - Muhammen keşif bedeli (2300) lira tl.h.,al ve ı"lıraz etme erı me~ruttur. D y · 
k ~ 3 

- apı ışleri umumi ve fenni kilde techiz edilmi<> olan (Akhisar dır. Muvakkat t<9ninat akçesi (172) li pılaca tır. 6 _ Teklif mektupları ihale saatin- şartnamesi Çay Belediyesinden : Y 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- k d ·· tayyare sineması) (3) sene (8) ay müd ra (50) kuruştur. ten bı·r saat evetine a ar encumene E Vahidı· r· t ı· . h A ) 1. (1000) 
teklinin 27750 lira muvakkat teminat - ıya ıstesı ususı Keşif bedeli (1200 ıra ve detle kiraya verilmek üzere açık art - Kati ihalesi 29 temmuz 1939 cumar-
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz getirilerek eksiltme !om~yon ;eis;i • şartname keşif hülasası cetveli metre tulünde Hatay yolunun kenar- tırmaya konulmuştur. tesi günü saat 10 da Vezirköprü bele-
olup göstermesi liizımdır. ğine verilmesi ıat1~·t· osta a 

0 
an i - Projeler ları adi arnav•ıt kaldırımı ve keşif 2 - Teklif edilecek bedel haddi la- diye daimi encümeni tarafından yapı-

A _ İhaleden en az 8 gün eve! Tun gecikmeler kabu e ı mez. stekliler ihale gününe kadar Siirt bedeli (682) lira (17) kuruş kargir yik görüldüğü takdirde 31 7. 939 tari- lacaktır. 
celi vilavetine müracaat ederek bu işe (

525913131
) 

13101 defterdarlık ve nafıa müdürlük daire- dört oda bir salon üç idrarhk umumi hinde saat 11 de Akhisarda Türk Ha- Bu işe ait şartnameler Vezirköprü 
girebilmek için alınmış ehliyet vesi . Hükumet konağı inşası !erinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı hala inşası açık eksiltmeye konulmuş- va kurumu şubesinde kati ihalesi yapı belediyesinden parasız olarak alına -
k görebilirler. tur. lacaktır.. bilir. 
a~ı. _ Ticaret ve sanayi odası sicil Siirt Defterdarlığından : 3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe İhaleleri 28-7-939 cuma günü saat 3 - Senelik muhammen kira bedeli İhtisası musaddak taliplerin teklif 

en vesikası. (939 senesi). 1 - Eksiltmeye konulan iş: Baykan günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda 14 de belediye encümeninde yapıla - (1800) liradır. Muvakkat teminat pa- mektupları tayin edilen günde saat 
l ka c _ Bir defada devlete ait 150.000 hükümet konağı 23156 liradan ibaret sında müteşekkil komisyonca yapıla - caktır. rası (495) liradır. 9 a kadar Vezirköprü belediye reisli-
skis liralık yol. köprü ve sair işin muvaf· inşaatı? tamamını 939. ~ali yılm~a ik- caktır. • İlk teminat olarak kaldırımın (90) 4 - Şartnameyi görmek ve tafsilatlğine verilmelidir. Veyahut posta ile 
:. ~ fakiyetle ikmal etmi§ olduğuna dair mal edılecek ve bedelı odenecektır. 4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle lira halanın (51) lira (16) kuruş olup almak isteyenler Ankarada Türk Ha-ıgönderiJdiğinde bu saatte belediyeye 
Ja · 2 _ Bu işe ait şartname ve evrakı .,.,,,ıJacaktır. şartnameyi öğrenmek istiyenlerin va kurumu eenel merkezine, İstan · vasıl olmuı bulunmalıdır. 
:::J..._~~~~~.:..._~ ............. ...-........ ......ı.._:__:....;;._:........:.,_..::..~~~~~..ı..........,,__--...-~~~~~--___.ı..;:.._~~~~~~~~~-'------~~~~~~~~-
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TER 
Kadın zarafeti·nin en 
büyük düşmanıdır. 

DANSTA, 

SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter sizi sevdiklerinizin 
yanından uzaklaştırmı

ya mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

koltuk altı terlemesine 
mani olur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını d.eğiş· 

tirir, elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek· 
ten, vücudunuzu ter kokusundan korur. 5016 

Bir Elektrik mühendisi ve 
bir eczacı aranıyor 

Şarki Anadolunun tren güzergahında büyük ve mühim 
bir Sanayi Müessesesi için, ibate ile tenvir ve teshin Mües
seceye ait olmak üzere, pratiği fazla bir elektrik Mühendi
si ile diplomalı bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin Dip
loma suretleriyle bonservis ve tercümei hallerinin ve isti
yecekleri asgari ücret miktarının üçer nüsha fotoğraflariy
le birlikte İstanbul P. Kutusu 1008 e E. B. işaretiyle gön-
dermeleri ilan olunur. 2710 

Satılık otomobiller 
:Ankara Defterdarlığından: 

Cinai Markası 
. 

Modeli Motor Muhammen bedeli M. teminat 
No. Lira K. Lira K. 

Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 936 5585085 300 22 50 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 936 6721182 300 22 50 
Tenezzüh 
otomobili Şcvrolet 934 862990 250 18 75 

Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 934 1438040 100 7 50 

ı - Yukarıda evsafı yazılı otomobilledn ayrı ayrı ihalesi yapılmak 

ilzere açık artırmaya konulmuştur. 
2 - İhale 3. 8· 93g tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Ankara 

defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin yukarıda miktarı yazılı teminat makbuzu ile adı geçen 

günde komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlcrin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(3120) 13083 

Sade yağı alınacak 
Marmara Ossübahri K. Satm Alma Komiayonundan : 

:insi Kilosu 

Sade yağ 20.000 

Tahmin fiyatı 
Kuruş 

92 

Tutarı 

Lira 

18400 

ı - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından O· 

lup yukarda miktarı yazılı sade yağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko · 

nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1 Ağustos 939 salı günü saat 16 da İzmitte tersane kapı
sındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait ~artnamc komisyonda görtilebilir. Ve bedelsiz olarak alı-

nabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanununun iste· 

diği ticaret vesikalarını ve -1380· liradan ibaret ilk teminatlariyle birlik 
te teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri ilan olunur. (5237-3127) 13098 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. -------- Türk Kurumu Hava ------- ----------
•• •• uyu Piy ngo u _, 

-------- -- ------- Dördüncü keşide 11 ağustos 939 dadır - -- --------- Büyük ikramiye 50.000 liradır 
------ -~ Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye· ;: 

: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : - -- -'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 

Ankara Satı§ Deposu: Yeni Hal Numara 1 - 59 

ULUS 26 - 7. 1"?" 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 22 Temmuz 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 

17.179,910 

LİRA 

24.164.917,95 
20.955.479,50 
1.461.391,27 

Türk Lirası 384.928,84 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram ,9.0SA,321 12.741.252,48 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 14.860,42 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 3.334.247 ,54 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 17.228.027,-

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 128.483.366,44 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakr uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve Tahvilat (İti· 
, baıi kıymetle) 43.470.751 ,47 

B - Serbest esham ve tahvilat 7.517.080,97 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avana 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : ................................. . 
Muhtelif : ...•••••.••.•.•.••.•..•.•....•.•....•• 

6.041.000,-
21.104,42 

7.808.722,-

Yekun: 

LİRA 

46.581. 788,72 

384.928,84 

Hi.090.360,44 

141.520.536,-

128.483.366,44 

50.987 .832,44 

13.870.826,42 

4.500.000,-
16.012.419,72 

418.432.059,02 

PASİF: 
Sermaye : ••........ ·························••ilj 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

L t R A 

4.217 .134,25 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiyt 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 17.228.027,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 141.520.536,-
Karşıhğı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 69.000.000,-

fürk Lirası Mevduatı : ...•...............• 

Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 3.016,46 
Diger dövizler ve alacaklı kliring baki-
yeleri 36.195.190,60 

Muhtelif : •............•.•....•....•.••.•... 

Yekun: 

L ! R A 

15.000.000,-

10.217.134.25 

229.520.536,
"\4.052. 787 ,88 

36.198.207,06 

93.443.393,8S 

418.432.059,0Z 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans %3 

• 

Hafiflik - Rahathk 
J. R o u • ı ı 1 Koreılerlnde -b. __ (Oılnı). ılzl tncltobilecı~ nı 

-~ bıllnı nı de hiçbir tazyik yok. 
tur. Bu korolır, •Dcudunuıu 
1•kmık11rın tınaoObOnOrO in• i ,.?;cıltlr •• g5§a0n0r0 kuv•ıttındlrlr. 

Flratı ı 25 liradan ıtıbuın. 

ISTANBUL, eı,qğlu 
TGnıl meydanı 12 No. lu. 

Mıjoıımırı rlyırıt ıdlniz veya 
Uı No.lıt tırlfımtzl tıtıylnlr. 

Flyıllırımızdı bDyOk tıııılllt, 

nşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul baJCrr · 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki İn· 
şaatın 150,000.- lira kıy· 
metindeki işçiliği münaka
saya çıkarılmıştır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara. 
da Bankamız inşaat şubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda işletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarşamba günr 
saat 15 şe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne veri1miş olmalıdır. 2671 

• 

KUTL 
1 Pasta salonu 

Öğle ve akşam alakart 

1 

yemek servisleri ihdas 
edilmiştir 

Yemeklerde müzik zammı 
yoktur 2734 ..................................................... 

Gencel Bayanlar Terzi evi 
Çocuk Sarayı karşısı Abidin bey 

apartmanına nakletmiştir. 

Ucuz fiyatları ve son usul
leri ile 9 senedenberi sayın 
müşterilerini memnun et
mektedir. 

Muzaffer İbrahim 
Yalıncak 2709 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6458 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyat1 idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

BUGÔN 
KUM6AllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOÇOK EL 

T ahlilôt laboratuarı 
Yeni eczane üstünde, telefon 

1725 Kınacı han pasaj N o. 1 id
rar. kan, balgam, gaita ve diğer 
her nevi kimya ve bakteriyoloji 
analizleri. 2447 , 

YA~IN 
CEK DEFTEQ.INE 

iMZA ATAN 
r,OYOK EL 

OLACAKTlil 

TOR,K(YE 
ıs 

r>ANKASI 
Kirahk gazino ve büfe 

Kızılcahamamda yukarı So
ğuk Suda yapdmı§ olan büfe, 
mutbak için ehven ücretle ve 
müsait şartlarla müstecir aran
maktadır. 

Taliplerin Kızılcahamam Be-
lediyesine müracaatları. 2726 

Diplome MütehasS1s Kupör 

O. Z EK i 
Terzi oğlu 

Ankara için teshilat yapılır. 

YENi. 
BU GECE 

s ·iNEMALAR 
HA·L~K 

sus 
BU GECE 

Büyük ~llgınhklar 
GÜNDÜZ 

İki film birden 

1 - Büyük Çılgınlıklar 
2 - Ömrümce Seninim 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

Ankara Palas 

BU GECE 20,30 Büyük Macera 
ve heyecan şaheseri 

Bakir Ormanlar Hakimi 

uÜNDÜZ - 14,30 - 16,30 - 18,30 da 
iki film birden 

1 - Beyaz Atlılar intikamı 
2 - Görfrnmiyen Casus 

12.15 de Halk Matinesi 
HAYAT MÜCADELESi 

Sallhk hayalet 
GÜNDÜZ 

12 - 14 - 16 - 18 seanslarında 
iki film 

1 DENİZ DEVİ 

2 - Satılık hayalet 
Gece Seansı 20,30 da 


