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Kamutay polisimize 1 Doyçland h&disesinden sonra 
.. dün_ s~vsıi ve . Alman harp gemileri 

guvenını gosterdı I Al • 
35 milyon liralık f ahsisaf spanyanın merıa 

kanunu kabul edildi limanını topa tuttular 
Kamutay dün B, Refet Canıtez (Buna) nın reisliğinde toplan

mıtbr. 
35.846.000 liralık fevkalade tahıisat verilmesine dair olan kanun 

projesiyle, kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanunun 71 inci 
maddesinde yazılı müddetin aıkeri ihtısaa mahkemelerine miinhuır 
Dlmak üzere uzatdmaıı hakkındaki kanun projeleri aöriifülerek kabul 
~dildi. 

l··ı;·· i;ı;;··&;k·~~;;··i 
F evkalide tahsisat projesi ıö

rütülürken iakin ifleri üzerinde 
Sıhat Bakanımız f U izahlarda bu
lundu: 

&;~ 1:;; / Almanya ve it~lya kanşmazlık ve 
ZJ:~!!:k l ıkonfrol işlerine iştirak efmiyecekler 

~ nutkundan parçalar ~ 
~ X Zabıta teıkilôtı, ~bıta kuvveti : 
i bir memleketin bayrağı 11ibi, 
f kanunu gibi istiklal ôlômetle· 
i rinden bir ôlamettir. 

.:::.: 

•• ~ X O milletin ve halkın namusunu, 
hayatını, haysiyetini ve malını 

kötü emelli, kötü ruhlu adam· 
lara karıı kanunun kalkmıı bir : 

: kalkanı gibidir. f 
i X Polisin feragati daima fedai I 
f nefsle nihayet bulur. ~ 
·························································· 

Güne/elik 

"- İskan meselesi hakkında, sıhhat 
büdcesi müzakere olunurken bendaıize 
bir arkadaşım sual sormuş, bendemz de 
bu tahsisatın müzakeresi esnasında ce. 
vab vereceğimi arzetmiştim. Şimdi arzu 
buyururlarsa bu izahatı vermeğe ama
deyim. (Hayhay sesleri) 

İskan meselesi hakkında sayın arka· 
daşım general Şefik bendenizden bir 
sual sormuşlardı. Tahsisatı geldiği sa
man arzedeceğimi vaad etmiştim. Onun 
için huzurunuza geliyorum. 

iskan vaziyeti 

Fransız filosu 
Akdenize açıldı 

Valansiya hükümeti 
milletler cemiyetinin 
toplanmasını istedi 
Valensiya, 31 (A.A.) - Milli müda

faa bakanlığı teblig ediyor: 
Almeria askeri kumandanı milli mü

dafaa bakanlıgına aşağıdaki haberi ver
miştir: 

"Bu sabah saat 5.30 da bir almaa 
zırhlısı ile dört torpido muhribinin Kar
tagena'dan Almeria'ya doğru gelmek .. 

( Sonu J. üncü sayfada ) Sayın 
Misafirimiz 

Şarki Ürdün Emiri Alte3 Ab 
dullah dündenberi cumhuriyet hü
kümctinin misafiri olarak Anka
ra' da bulunmaktadır. 921 cienl:eri 
emirlik makamında bulunan muh
terem misafirimiz, Hicaz, FHist?n, 
Irak ve Suriye memleketleri ara
sında pek nazik bir vaziyette bu
lunan Şarki Ordünü sulh ve emni
yet içinde idare etmeğe muvaffak 
olmuıtur. Hicaz komıusunun ge • 
çirmit olduğu ve Filistin'in henüz 
içinde bulunduğu buhranların çe· 
tinliği göz önünde tutulursa, bu 
muvaff akiyetin delalet etmekte 
olduğÜ azim ve tedbir hassaların· 
dan dolayı Emir Hazretlerine hür
met duymamak imkinıızdır Altes 
Abdullah Hicaz Kıralı Majeıte 
Hüseyin' in ikinci oğludur. Yeni ia· 
tiklaller tarihi, arab milletlerinin 
bu aileye borçlu olduğu büyük 
minneti daima hatırlatacaktır. 

İskan iileri vilayetimize devrolunduğu 
zaman Trakyaya Bulgaristandan gelmiJ. 
8152 hanede 31.535 nüfus. Romanya· 
dan 7443 hanede 28.557 nüfus, Yugos· 
lavyadan 278 hanede 1167 nüfus, ve A
nadolunun muhtelif yerlerine gelmiş 

752 hanede 2659 nüfus, ki ceman yekun 

16.62 5 hanede 63. 936 nüfus vardı. Bun
lara yapılan evler 6739, tevzi edılen çift 
hayvanatı 3570, alınan pulluk 1440, a
raba 59 olup tevziatı yapılmıştır. Ben. 
deniz bu vaziyette tese1lüm ettim. Bu 
suretle bu gelmiş ailelere verilmiş olan· 
!ardan maada, 9886 ev, 12.803 hayvan 
ve 12.803 pulluğa ihtiyaç vardır. 

Şarki Ordün _Emiri 
Altes Abdullah geldi 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

~Atatürk Altes 
• 
: A hdullalıı 
• 
E Kabul ettiler 

• • • • • • • • • • • • • 

Kemalist Türkiye'nın osmanlı 
imparatorluğu topraklan dttande 
teıekkül eden kardet hükümetle
re karı ı düt ünce ve duygusu ne ~1-
duğunu burada tekrar etmek hıle 
istemeyiz. Hepsinin refah, sükun 
ve hürriyetlerini sevinçle karşıJa • 
rız ve oniarrn medeni inki§atları • 
m derin bir haz ile takib ederiz. 
Halk yığınlarının bahtiyarlığında 
liderlerin vazife ve hizmeti ;ıe oJ • 
duğunu bildiğimizden, onla~·m. yük
sek idaresini elde tutan azımlı ve 
asil tahsiyetlere karşı hürm~t oe~
leriz. Türkiye Atatürk'ün ıdealı
ne sadık kaldıkça. ki bunun ha • 
kiki tabiri ebediyen':iir, - bu md • 
Jetlerle bizim milletimiz arr..aınc!a 
kardetlikten gayri hiç bir hiı h&.: -
küın süremez. . 

Şa.ıld Ürdün Emiri Altes Abdul· 
lah'a bütün halkımızın selim ve 
sewisini sunarız. Türkiye'de ~en· 
di memleketinde ve Ankara da, 
evindedir; tek istec:iiğimi:ı ıey, 
kendisinde bir hot hatıra bırak -
maktan ibarettir. Türkiye "'"tan · 
daşları, Şarki Ürdün arablarına 
Emir hazretlerinin !dare~nnde, sa· 
adet dilemektedirler .. 

1 us 

Emir A bdullalı 
akşam şeref ine 

törenle karşılandı 
bir suvare verildi 

• • 
: Ankara, 31 (A.A.) - ! 
! Reisicumhur Atatürk, lJgiin ! 
! Şarki Ürdün Emiri AJt,,• Ab- ! 
: dullah'ı kabul etmiftir. Bu lra- ! 
! bul eınuında, Haric:ye V eM-! 
! Jeti vekili de hazır buluamut- ! 
: tur. : 
! Reiıicumhur Atatürk, Altea : 

936 senesi zarfında Köstenceden eve· 
la 939 evde 3819 romen ve 4.200 hane· 
dede 16.295 gene romen ve 2794 hane· 
de 11.381 bulgaristanlı olmak üzere 
7333 hanede 31.495 nüfus memleketimi· 
ze kabul edilmiştir. Malumunuz olduğu 
veçhile bunlar doğrudan doğruya devlet 
elile ve devlet teşkilatiyle Köstenceden 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Şarki Ürdün Emiri ltea Abdullah dün sabah ,ehrimize ıelmit ve 
~ Ordün ve .. türle bayraklariyle ıüsle~~if ol~n ~.staayond~a Baıba
kan lamet lnönu, Dıı lıler Bakanı Vekıh B. Şukru Saraçoglu, ~nk~
ra Vali ve Belediye Reiıi B. Tandoğan, ~arici~e Vekaleti ~mumı ~·· 
tibi vekili, mevki kumandanı, Camhur Rıyuetı Baıyaven B. Celal, 
Protokol dairesi Reisi, Birinci daire Reiıi, Baıbakanlrk Huıuıi Kal~ 
Müdürü, Merkez Kumandanı, En.niyet Direktörü ile Irak Elçisi ve ır. 
ıiliz elçiliii erkanı tarafından kar1ılanmııtır. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Sarıkışlada parlak 
yeni askerlerimiz 

ir törenle 
nd içti 

Dün Sarıkııla'Ja Ankara garni~n_una !,eni g!· 
ren erler, and içmiflerdir. Bu veıile ile . guzel .b!r 
tören ve geçid reımi yapılmııtır. Buna aıd tal~ılat 

• l r 6 ıncı ıaylamıztlatlır. Yukardakı re· ve reıım e 

ıimde 32 inci alay komutanı albay Kemal Yaıın
kılıç'ı konuıurken görüyorıu~uz .. Yeni erlere ıer4;1· 
li vazifelerini anlatan bu degerlı konuıma da aynı 
ıaylamıztlatlır. 

• • • Abdullaha Ankara Palub z •. : 
! yaretini iade eylemiıtir. : 
••• •• ••••••••••••••••••••••••• 

Yeni emniyet 
teşkilatı 

Kamutayın yeni emniyet tefkilib 
hakkındaki görütmelerine bafWluf ol -
mumdan istifade ederek bu ebemiyetll 
mevzu üzerine tekrar dönüyoruz. 

Poliste kemmiyet ve poliste keyfi .. 
yet: bu iki esas, elbette, bu tün görüf • 
mele re hakim olacaktır: nasıl olmuua 
ki, bundan önceki yazımızda uzun boy
lu bahsettigimiz gıbi, bazı vilayet mer
kezlerimizin polis kadrosunda ancak on 
memur vardır. ve bunlardan • mucib se

bebler layıhasında izah edildiği üzere -
ancak yedisi iş başında bulunabilmek
tedir: hastalık. izin, kurs, mekteb, geri 
kalan üç memuru, zaruri olarak, vazıfc
den uzaklaştıran sebeblerdir. Hall.ıı..&i 

polisin inzıbati vazifesi dışında bulu .. 
nan idari, siyasi, adli bir takım vazife. 
leri de vardır. Bu vazifeler yedi memu
ru dörde ve bazan üçe indirir. Bu, f'l 
demektir ki bir vilSyet merkezinin in
ııbatı bazan üç dört kişiye mevdu kal
maktadır. Bu vaziyet, ihdas olunacak 
polis muamelat sınıfına mensup olan .. 
Jarın bürolarda çalıştırılması, ünifor -
malı ve sivil polis memurlarının asıl lf 
sahasına sevkedilmesi suretiyle ııılab 

olunacaktır. 

Poliste kemmiyet, öyle ehemiyct' ve 
o nisbette de iyi anlaşılmı§ bir meıelc-

(Sonu S inci sayfada) 



1 stanbul mektubu 

kıraliçesi 
Hususi komite; temmuz sonunda başlıyacak olan İstanbul sezonu 

porgramını hazırladı. Program zengin ve güzeldir. Sergiler konserler, 
temsiller, danslar, balolar, mehtab alemleri, gezintiler, her türlü spor
lar, tarihi tetkikler .. ilh. ilh. 

Komite bir aylık bir eğlence programı içine ne koymak kabilse hep
sini koymuş ve eğlencelere komşu Balkan milletlerinin güzide mümes
silJerle iştiraklerini temin etmiştir. Bir ay İstanbullular ve misafir
leri cidden eğleneceklerdiı. 

* İstanbul sezonunda bir de güzellik müsabakası yapılacaktır Galiba; 
önce Suadiye' de, Büyükdere' de, Büyük Ada' da ve daha bir iki yerde 
mıntaka güzelleri seçilecek, sonra Beylerbeyi sarayındaki garden par
ti de bu güzeller arasından bir festival güzeli ayrılacaktır. 

Kimbilir komite azalan programa bu maddeyi koyarlarken ne ka-
dar heyecanlanmışlardır? . 

Vücud tekamülünü tam yapmamış bir genç kızın yarı çıplaklığını, 
dişi etten anhyan tecrübeli jüriye, bir kısrak itaatiyle verişini, göğsü
nü, karnını, kalçasını, bacaklarım ölçdürüşünü ve yaptığına gittikçe 
alışarak ortada eli beline dayalı bir aşağı bir yukarı dolaşqım dü
fÜnünüz ! 

llk tecrübe büyük gazinolara denizaşırı memleketlerden bile müşte
riler getirmişti. 

* Festival komitesi azalarının güzellik müsabakaları hakkında bizde 
ve başka memleketlerde bilhassa terbiyeciler tarafından yapılan neş
riyatı okuyup okumadıklarını bilmiyorum. Belki okumuş da inanma
mışlardır. 

Şahsi kanaat! kanaatime yahud kanaatimize göre! 
Kim ne diyebilir? takdir hürriyeti! 
Türkiye' de değil de, Montekarlo'da imitiz gibi bir teY! 

Orta mektepierde 

Oğretmenler 
için imtihan 

açılıyor 
Kültür bakanhğı orta mekteb kadro

Janndaki boşluğu doldurmak üzere ge

çen sene açılan imtihan gibi bu sene de 

bir imtihan açacağını evvelce bildirmiş

tik. İmtihanlar bu ayın on beşinde ba.Ş,

layacak ve öğretmen mektebi mezunla. 

n arasmda yapılacaktır. Bakanhkça tes

bit edilen imtihan proğramını yazıyo-

ruz: t 

Nqet Halil ATAY 

1 Memurlann 
Haziran maaşı 

Finans bakanlığı devlet büdcesinden 
maaş alan memurların haziran aylıkla
nnın 1936 finans yılı kadrolarına göre 
verilmesini ilgililere bildirmiştir f 

Ankara bedesteninde 
bir müze açılacak 

Kültür Bakanının Ankara Be-
desteni hakkındaki beyanatı gazeteci
lere yanlış aksederek İstanbul bedes-
teni müze olaoaktır. şeklinde in. 
tişar etmiştir. İstanbul Bedesteni. 
nin müze olması hakkında bir ta
savvur yoktur. Ankaranın bir arkeoloji 
müzesine olan ihtiyacı göz önünde tu
tularak Fatih Mehmet ricalinden Mah
mut paşa vakfından olan Ankara Bedes
teni mütehassıslara tetkik ettirilmiş ve 
müzeye elverişli olduğu anlaşıldığından 
tamiri için yeni sene büdcesine tahsisat 
konmuştur. 

ULUS 

Maliyede 
yeni leyin 
ve terfiler 

Kayseri muhasebe direktörü BB. 
Şevki Ozdin Zonguldak muhasebe di
rektörlüğüne, Demirköy malmildiirü 
Sırrı Önce Meriç malmüdürlüğüne, Sil
van malmüdürü Tahsin Duru Karapı

nar malmüdürlüğüne, Ödemiş malmü
dürü Sami Davaz muhasebat genel di
rektörlüğü muhasebe memurluğuna, 

Muğla muhasebe direktbrü Aziz Özbek 
Marmaris malmüdürlüğüne, Marmaris 
malmüdürü Haydar Tunç Fethiye :nal
müdürlüğüne, Pınarbaşı iskan memu
ru Mehmed Öztekin muntazam borçlar 
genel direktörlüğü memuP namzcdlıği
ne, hesabat direktörlügü memuru Ra
miz Pelister Bilecik tahsil kontrol me
murluğuna, muhasebe memur nazmedi · 
Şerif Tuluncak maliye muhasebe me
murluğuna, Kültür Bakanlığı muhase
be memuru Şemsettin terfian aynı ba
kanlık muhasebe ikinci mümcy:ı izi; ği
ne, Milli müdafaa Bakanlığı muhasebe
si memurlarından Necib terfian aynı 

muhasebe ikinci mümey yizliğine, mu
hasebat genel direktörlüğü memuila
rından İhsan Ertem terfian ikinci mü
meyyizliğe, Dış Bakanlık muhaseôesi 
ikinci mümeyyizi Faiz Gökmen terfian 
muhasebat genel direktörlüğü memur
luğuna, açıktan Baki Seyhan kazanç tet
kik itirazı komisyonu azalığına, İstan
bul kazanç tetkik itiraz komisyonu ka
tibi Hikmet İçel varidat genel direk
ötrlü~ü buğday koruma memurluğuna, 
İstanbul eski defterdar muavmi Zeki 
İstanbul kazanç itiraz komisyonu ra
portörlüğüne· Amasya tahsilat kontıol 
memuru Hayreddin Çorum tahsilat 
kontrol memurluğuna, Hasankale mal
müdürü Niyazi Erzurum tahsilat kon
trol memurluğuna, Ankara L3.hsilfıt 

kontrol memuru İhsan terfian İzmir ta
hakkuk kontrol memurluğuna, Maraş 

tahsilat kontrol memuru Turgud Bur
dur tahsil kontrol memurluğuna, An
kara tahsil kontrol memuru muvaffak 
terfian aynı yer tahsil kontrol memur
luğuna, Alemdar bina ve arazi ?ubesi 
memuru İrfan Ersöz Zonguldak tahsi
lfıt şefliğine, Çorum tahsil kontrol me
muru Ali Ulvi Kastamoni tahsil kon
trol memurluğuna, Kastamoni tansil 

kontrol memuru Asım Balaban Amas

ya tahsil köntrol memurluguna, Erzu

rum tahsil kontrol memuru Şevki Er
dem Ağrı tahsil kontrol memurluğuna, 
Bolu tahsil kontrolörü Ricai Bilecik 

Hava yollan tarif esi 

Biletleri alıpta seyaha 
etmiyenlerin vaziyeti 
Altı ayda beş defa seyahat eden altıncı 

seyahati bed~va yapacak 
Hava yolları devlet işletme idaresince tatbik edilmekte olan yolcu 

ve eşya ·nakline aid tarife ve şartlara en uygun olmak üzere yeni bir 
tarife hazırlanmııtır. Bu tarif eye göre: bilet ücretlerinden yapılacak 
tenzilat sigorta bedeline şamil olmıyacakbr. Kiralanan tayayreden alı
nacak ücret yalnız seyahat içın alrnacak boş gidiş ve dönüş için ayrıca 
ücret tahakkuk ettirilmiyecektir. 

MALiYEDE 

Tasfiyeye tabi 
memurlar 

Finans bakanlığında teşkilat kanu

nunun muvakkat ikinci maddesine göre 

tasfiyeye tabi tutulacak memurları tesbit 

etmek üzere maliye memurlarının sicil

lerini tetkik etmekte olan komisyon ka_ 

nunun tayin ettiği bir senelik müddet 

dolduğundan dün vazifesine son vermiş

tir. Komisyon bir senelik çalışma müd

deti içinde 300 ze yakın maliye memu

runun tasfiyesine karar vermiştir. Ko

misyonun tasfiyesine karar verdigi me

murlara aid son liste dün akşam baka

nın tasvibine arzedilmiştir. Tasfiyeye ta

bi tutulan bu memurlara hizmet müd

detlerine göre tekaüd maaşı bağlarunak. 

tadır. 

tahsil şefliğine, Ordu tahsil kontrolö

rü Mustafa Akman terfian Çorum tah

sil kontrolörliiğüne, Samsun tahsil kon

trolörü Celil Öncel Ordu ve tah:;il kor.· 

trolörlüğüne, Mara§ Hususi muhasebe 

tahsil müfettişi Hasan Maraş tatıtoil 

kontrol memurluguna, İstanbul 12 inci 
ilk mekteb muallimi Halid Akpınar .at 
işleri muhasebe memur namzedlıgme, 
merkez bankası sabık murakıbı Cemil 
Akok kırtasiye direktörlügüne, vari
dat genel direktörlüğü şut>e direktör 
muavinlerinden Niyazi Dikbaş levazım 
direktör muavinliğine tayin edilmi~ler

dir. 

Gidiş ve dönüş için tayyare ki· 
ralıyanlar, tayyarenin gideccğ! ye
re varmasından başlıyan 24 s at 
içinde dörunek mecburiyetinde o
lacaklardır. 24 saatten sonrası için 
beher gün için, gidiş kira bedeli
nin yarısı alınacaktır. 

Gdiş - dönüş bileti alıpta gidi~ hak

kını kullanmıyarak sadece donüş hak

kından istifade etmiş olanlara gidi~ bi

let bedeli iade olunmıyacaktır. Seyahat

ten vaz ge~enler i~in; bılet alanlardan 

hareket saatinden 24 saatten evci hiç 

seyahat yapmıyarak bileti aldıgı gıbi 

iadesi şartiyle seyahatten vaz geçtıkle

rini bildirenlere sigorta aynen ve y.,1. 

cu ücreti yüzde yirmi noksaniyle geri 

verilecektir. Bilet alanlardan, hareket 

saatinden 24 saaatten daha aı: evel mü

racaat ederek seyahatten vaz geçtikle

rini bildirenlere yerleri atılırsa sigor

tası aynen ve bilet ücreti yüzde kırk 

noksaniyle geri verilecektir. Yerleri 

satılmazsa geri verilmiyecektir. Haf'e

ketini geri bıraktırmak istiyenler ha

reket saatinden 24 saatten daha cvel 

tehir isteğinde bulunanların hareket

leri bir gün tehir olunacaktır. 24 saat-

ten daha az evel müracaat edf'nlcrin 

yerleri satılırsa hareketleri bir gı.ın ge

ri bırakılabilecek satılamazsa bilet > a

nacaktır. 

15 haziranda türkçe, 16 haziranda ta
rih - coğrafya, 17 haziranda riyaziye, 18 
haziranda fen bilgisi ve bioloji grupları
nın yazılı imtihanları yapılacaktır. Her 
grupun imtihanları iki kısma ayrılacak, 
bir kısmı ögleden önce, diğer kısmı öğ
leden sonra yapılacaktır. Öğleden 

evel ve ögleden sonra yapılacak imti
han sualleri ayrı ayn .zarflar içinde ba
kanlıkça gönderilecektir. Zarflar imti
han komisyonu reisleri tarafından aza
ların önünde açılacaktır. Komisyonlar 
kültür direktörlerinin reisliği altında ve 
kültür direktörünün uygun görecegı 

muallimlerden ayrılacak azalardan mü
teşekkil olacaktır. imtihan suallerine ve· 
rilecek cevablar en geç haziranın 21 ine 
kada.r kultür bakanlığma gönderilmiş ola
caktır. 

: .. . . ., . . ·• . : . . . ', ~ ' . . . ·. . . ·.. ~-
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Hava bozuklugu gibi fevkalade se

beblerden dolayı tayyarenin hart"ketın

de vaki olacak gecikmelerden dolayı 

seyahatten vaz geçenlere sigortası ay

nen ve yolcu ücreti yüzde yirmi nok

saniyle gerı verilecektir. Fena hava 
yüzünden veya herhangi bir ı:;ebeLle 
tayyare yolcuları, idarece gıdecekleri 

yerlere tayyare ile sevkedilemezlerse 
vermiş oldukları bilet ücretleri tama
men kendilerine iade olunacaktır. Gi
diş - donüş biletinde mukayyed son dö
nüş tarihinde idarece tayyare hareket 
ettirilmediği takdirde yolcu müteakib 
ilk tayyare seferine kadar hareketini 
tehir etmek istemezse tam gidiş bilet 
ücreti tenzil edilerek kalan ücret yol
cuya iade olunacaktır. 

Kültür bakanlığı imtihan evrakının 
tetkikini bitirdikten sonra kazananları i
lan edecek, ayrıca şifahi imtihanların 

günlerini de tesbit ederek kültür direk
törlükleri vasıtasiyle kazananlara bildi
recektir. 

Parlamentolar ticaret konferan
sından dönen mebuslarımız 
Paris parlamentolar ticaret konfe

ransına istirak eden mebuslarımızdan 

B. Kem:ıl Ünal, B. Halid Bayrak dün 
şehrimize dönmüşlerdir. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 

X I rnar programı - !ç işler bakan
lığı şehir ve kasabalarımızın imar plan
lann•n muayyen bir zaman i~nde bitiril
mesini temin maksadiyle bir imar prog
ramı hazırlamaktadır. 

X Atlı tahsildarlar: - 1936 yılı fi_ 
nans yılı içinde atlı olarak istihdamları 
tensil> edilerek kendilerine hayvan yem 
bedeli verilen yaya tahsildarları kadro
ları bugünden itibaren atlı tahsildarlığa 
tahvil edilmiştir. Bunlara aid kadrolar i
le ayda onar lira hesabiyle tahakkuk e
decek bir senelik yem bedelleri tahsisat 
finans bakanlı~ınca bugünlerde defter 
darlıklara gönderi1ecektir. 

Dikkate çarpan bir 
kaç nokta ... 

Evvelki gün, Ankara stadyomun
da, bir zat sinirli sinirli, ve sinir • 
lenmiş olduğu için de tabii olarak 
yuksek sesle, yanındakine :ınlatı

yordu: "Merdivenin ba:jı geçilmez 
halda dolu idi ve inzıbata memur 
olanlardan biri de, bu kalabalrğı 

dağıtıp yolu açacak yerde, oyunun 
seyrine dalmı~tı. Kendisine müra -
caat ettim "ne yapayım?!,, cevabım 
verdi. 

- Sırtrnızdaki elbiseyi bana ve
riniz, ne yaprlabılecegıni size ögre
teyim! ,r diyecektim: sustum ve, 
tribünlere do ru zar zor ilerledim. 
Fakat bu sefer de, oradaki merdive
ne birçok gençler dizilmişlerdı. 

- Lutfen yol verir misimz? 
- Buradan geçilmez! 

- Halbuki burası gecilmeğe 

mahsustur. 

Biraz kımıldandılar; hiddetleri 

çehrelerinde okunuyordu. 

Tribünün bir krsmı boş, fakat 

yağmur altrnda idi. L-0caların önün

de durabilirdim; onlarr işgal etmiş 

olanlarrn görmelerine engel olmak 

pahasına .•• 

Bu sözlerin muhatabı olan zat 

cevab verdi: 

- Bu hiddete ve bu nezakete 

lüzum var mı idi? Her kes gibı sen 

de, ite dürte geçer ve locaların ö

nünde değil, batta içinde kendine 

yer bulabilirdin .. 
Sinirli zatın hiddeti, birden bi -

re hayrete inkılab etti. Kalktı; 

''gideyim!" dedi, ve, yağmur altın
daki boş geçidden yürüdü, göuıen 
kayboldu. 

Bu sessiz protestonun manasını 
acaba ka~· kişi anladı? - N B. 

iki yüz elli liraya devrialem 

Bayan Doroti Vittcnlcrgcr bir ame
rikalı genç kızdır. Cebine iki yüz dolar 

koyarak, geçen t~rinde, dünyayı dolaıma
ğa çıkıru§tır. Amerikalı genç Bayan § 0 

-

diye kadar dünyanın yarısını dolaıDUJ, 
en büyük devlet adamlariyle tanıımış, 
hizmetçilik, terzilik, öğrebncnlik, gnze· 
tecilik etmiı ve timdi sergiyi görmek Ü

zere Parise gelmiitİr. Orada geçinecek 
parası yoktur, fakat iyiniyeti ve çalııma 
karan vardır. Bir lokantaya bulaııkçı o

larak gİnneğe, hem beslenmeğe ve hem 

de rneıhur Fransız yemeklerini öğren

meğe arzetmiıtir. Zira İyi aıçıhk kazanç· 
b bir aanattır. 

Bayan Vittenberger'in öğrene kaza
na, yaza çalııa dünyayı gezeceğine ve 
memleketine daha olgun, hayata daha 
çok hazır bir hn!de döneceğine inanma

lıyız. 

Yeni ôtletler. 

Avusturalyahlar, turizmin batka bir ca-

2.ibcsini kqfetmiılerdir: Avusturalyaya 

yalnız başlarına gelen seyyahların 1'ıkıl

mamalan için bir kulüb kurmuşlar ve 

adına: "misafirperverler kulübü,, demif

lerdir. Bu memlekete giden seyyahlar 

1 
Hatırlıyor musunuz? 

1 - Japonyada 200.000 kişi

nin ölümüne sebeb olan büyük 
:z.clzele hangi tarihte oldu ? 

2 - Roma İmparatorluğu ne 
zaman inkira:z. buldu ? 

3 - Kudüsteki Ômer camii 
ne zaman yapıldı ? 

4 - Jan cl'Ark İngilizler tara. 
lından ne :z.aman yakıldı ? 

5 - Yahudiler ispanyadan ne 
zaman koğuldu ? 

Dünkü suallerin ce.vabları 

S - Kağıd ve şişe fabrikaları
nın inşas na ne zaman başlanıldı ? 

C - ıs ağustos 1934 de. 
S - İkinci dil kurultayı ne za

man toplandı ? 
C - 18 ağustos 1934 de. 
S - Türk dili tetkik cemiyeti 

ne zaman kuruldu ? 
C - 12 temmuz 1932 de. 
S - Romalılar paytahtlarını ne 

zaman Bizans'a naklettiler ? 
C - lsadan sonra 330 da. 

bu lı.ulübe vaıvurduldan takdirde kendi· 

]erine bir kadın arkada§ verilmektedir. 

Ancak, o mem~eketlerde her iı para ile 

yapıldığı için bu kadın arkadqın Ücreti, 

1eyyaha çayda refakat ederse üç turk li

rası, yemekte ve tiyatroda re!akat eder

se en liradır. Şayed bu arkadaşlık evlen

mekle neticelenirse kulüb aynca bir pa

ra almaktadır. 

Dünyada neler oh.ıyor? 

Aynı iki istasyon arasında yolcu 
tayyareleriyle altı ay içinde bes defa 
seyahat yapan bir yolcudan altıncı se
yahati için bilet ücreti almmıyac k ve 
yolcu meccanen seyahat edecektır. Mec· 
canen seyahatte 15 kilodan fazla olan 
eşya için yolcudan ücret alın caktır. 

Kamutay Çağrılan 
:?: M:;ıarif Encümeni l-vı-l'l37 salı 

gümi grup içtima ndan sonra toplıına. 
caktır. 

::: Arzuhal Encümeni bugtln grup 
içtimamdan sonra toplanacaktır. * Maliye Encümeni bugıin saat 10 
da toplanacaktır. 

:~ Hariciye Encümeni bugün saat 
lG da toplanacaktır. 

::: Milli Müdafaa Encümeni bugün 
grup içtimaından sonra toplanacaktır. 

.................................................. . . 
i HAVA ~ - . .................................................. 

Dün hava kapalı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı geçmiş 

ve ısı 17 derece olarak kaydedilmistir. 
Meteoroloji işleri genel direktörlütt.in
den verilen malumata göre dün yurdun 
Karadeniz sahilleri çisentili. diğer mın.. 
takaları kapalı geçmi§tir. En çok yağış 
Nazillide olmuş ve kara metreye 38 ki
logram su bırakmıştır. Dün en düşük ı
sı Vanda 7, en yiiksek ısı da Diyarbekir
de 32 derece olarak kaydedilmiştir. 
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~~;Z~i DOYÇLAND HAD/SESiNDEN SONRA fLflitltlflii/if!/J 
sermaye münakaşa ruhu A merika yüksek mahkemesmm ıs-

lahı meselesi son günlerde ehemi
yetli bir safhaya girmiştir. Malumdur
ki bir Amerika mahkemesinin teşkilatını 
ıslah şeklini alan bu mesele hakikatte 
say ile sermaye arasında bir mücadele
dir. Say ile sermaye arasındaki münase
betleri yeni baştan tanzim maksadiyle A· 
merika cumhur reisi Roosevelt'in aldı
ğı bir takım tedbirler, yüksek mahkeme 
tarafından hükümsüz sayılmıştı. Bir 
mahkemenin parlamento ve ayan meclisi 
tarafından kabul edilen ve cumhur rei
sinin taııdikine iktiran eden kanunlar 
hakkında na~ıl bu yolda karar verebile· 
ceğini anlamak için Amerika anayasa· 
sının yüksek mahkemeye bu salahiyeti 
verdiğini hatırlamak lazı·mdır. Binaena
leyh Amerikada yüksek mahkeme bir 
nevi ayan vazifesini görmektedir. Her a
dımda yüksek mahkemenin menfi karar
lariy)e karşılaşan Roosevelt için yapa-

limanını bombardıman ettiler 
TAN'da Ahmed Emin Y;ıl ı an, K11-

mutayda müsbet münalcaşa ruhunun çek 
dikkate değer bir surette inkiıaf etmek
te olduğundan bahsederek diyor ki: 

cak iki şey vardı: . 

Fransız donanması da Akdenize açıldı 
(Başı J. inci sayfada) 

te olduğundan haberdar edildim. Saat 
5.45 de beş alman gemisi Almeria üze
rine ilerlemeye devam etmişler ve 12 ki
lometre mesafeden, hiç bir ihtarda bu
lunmaksrzm ve sarih hiç bir hedef tayi
nine teşebbüs etmeksizin Aimeria balla
nın üzerine ateş açmışlardrr. Alman ge
mileri 200 mermi atmışlardrr. Sahil ba
taryalarımız altmış obüs atmakla muka
kabele etmiştir ve görüşünüe göre de 
torpidolardan birine isabet olmuştur. Sa-

Almanya ve İtalya kontrol ve 
karışmazlıK işlerine 

girmiyeceklerini bildirdiler 

''- 1937 büdcesi mıinaseebtiyle mec
liste devam eden münakaşalarda tama
miyle yeni bir ruhun ümid verici eına
relerini görüyoruz. Evvela konuşma tar_ 
zı efendicedir. Herkes, arkadaşının ken
di fikrine zıd düşüncelerine hürmet ve 
tesamüh gösteriyor ve bunları hüsnüni. 
yelle yoğuruyor. Şahsi dedi kodudan u

zak kalınıyor. Yalnız ortadaki mesele i-

1 - Amerika anayasasını değiştir
mek. 

at 6.50 de alman filosu bir duman bulu
tunun arkasına gizlenerek uzaklaşmıştır. 
Müstahkem mevki gözcüleri taarruzcu 
gemilerin üzerinde sarahaten alman bay

rağını görmüşlerdir. 

Londra, 31 (A.A.) - 8. fon Ribbentrop, karışmazlık komitesi 
reisliğine bir mektub göndermiştir. B. fon Ribbentrop bu mektubunda 
Doyçland'ın ateş açmadığını bildirmekte ve bu gibi hadiselerin tekerrü
rüne karşı kafi garantiler almadıkça alman hükümetİ'nin önceden ka
rarlaştmlnuş olan kontrol planına V<! görüşmelere iştirak eyliyemiye
ceğini ilave etmektedir. 

le uğraşılıyor. Bu meseleler üzcrind~ 

çok temiz alakalarla duruluyor. Millet 
malının i.;rafına karşı büyük bir titizlilc 
var. Sonra ara sıra hadiselere hissi ölçü
lerle bakanlar bulunsa bile meclisin u
mumi heyeti, katiyen hisse kapılmıyor# 
ilme, ihtisasa, müsbet işe tam kıymet ve
riyor ve ilk bakışta çok ağır görünen fe.. 
dakarlıkJarm manasını anlayıp di~edik

len sonra müsbct gidişi kuvvetle tutu
yor. 

Vekiller, meclisin fikirlerine çok sa
rih bir hürmet gösteriyorlar. Haklı ten· 
kid kar§ısmda kusurlarını itirafdan ~
kinmiyorlar. Mebus arkadaşfarnıda tam 
bir kanaat hasıl etmek için uğraşıyorlar, 
ter döküyorlar. 

2 - Yüksek mahkemenin teşkilatınt 
ıslah etmek. 

Birinci şık çok külfetli bir yol olacağın
dan Roosevelt, Amerika mahkemesinin 
azalarını gençleştirmek suretiyle hedefi
ne varmaya karar vermiştir. Bu maksad
la hazırladığı bir kanuna göre, yüksek 
mahkemenin yetmiş yaşına ba.;an her a.. 

zası, itsifa etmediği takdirde cumhur re
isi heyete yeni bir aza ilive edebilecek
tir. Mahkemenin dokuz azası arasından 
altısı yetmi§ yaşından fazla olduğu için bu 
kanun meclisten, ve ayandan geçecek o

lursa, heyet derhal on beşe baliğ ola
caktı. Roosevelt'in bu teklifi, Amerika
da büyük heyecan uyandırmıştır. Deni
lebilir ki aylardanberi, Amerika efkarı 
bu mesele ile meıguldür. Bir zümre fj. 
kirler, Amerika mahkemesinin olduğu 
gibi bırakılmasına tarafdardır. Bazdan, 
anayasanın değiştirilmesi daha doğru 
bir hareket olacağına kanidir. Üçüncü 

Bir çok binalar tahrib olunmuştur. 

Ölü ve yaralıların sayrsını tahmin etmek 

şimdilik imkansızdır. 

Alman gemileri, geçenlerde bir ingİ·· 
liz torpidosunun bir mayna çarptrğı böl· 
gede mayru toplayan gemileri de topa 

tutmuşlardır." 

Bu mektub aynı zamanda al
man hükümetinin, kendilerine yak
laşan İspanyol gemilerine ve tay
yarelerine karşı ateş açmak ıçın, 
alma·n harb gemilerine emir ver
miş olduğunu teyid eylemektedir. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-~ . K . . ; onseyın i 
• • 
!toplanmasıJ 
i • t d. i t ıs en ı t 

iftiharla görülen bir manzara ela her 
vekilin işine tam sahib olduğu ve haber
sizce ortaya atılan her meseleye cevab 
verecek mevkide bulunduğudur. 

bir zümre cumhur reisinin fikrini ter-
viç ediyor. Fakat herkes münakaşada 
iken RooseveJt, kanun layihasını hazır
lanuş ve ayanın adliye encümeninde 

müzakere edilirken, belki de layihanın 

mukadderatı Üzerine amil olacak dere
cede eheıniyetli iki hadise vuku bulmuş-
tur. 

1 - Mahkemenin en yaşlı azaların
dan biri olan Bay Devanter istifa etmiş
tir, 

2 - Arkasından yüksek mahkeme, 
ekseriyeti ara ile ehemiyetli kalkınma 
tedbirlerinden biri olan içtimai sigorta 
kanununun anayasaya muhalif olmadığı 
hakkında bir karar vermiştir. 

Bu iki hadise Roosevelt'in muhalif
lerini takviye ebniştir. O kadar ki aya• 
yanın adliye encümeni sekize karşı on 
rey ile layihanın aleyhine karar vermiı
tir. Gerçi bu karar, ayan meclisinin layi
hayı tetkikine mani teşkil etmiyor. Fa
kat ayanın nihai kararı üzerine amil o
labilir. Çünkü Amerika ayanın doksan 
altıya baliğ olan azaları arasında kırk 
beş azanın layihaya muhalif olduğu ma
lumdur. Şimdilik ancak layiha lehinde o
tuz sekiz aza vardır. Binaenaleyh layi
hanın mukadderatı, geriye kalan on üç 
mütereddid azanın elindedir. Yüksek 
ınahkemenin içtimai sigorta kanunu hak· 
kındaki kararı değilse de her halde De
vanter'in istifası, bu mütereddid azalar 
Üzerine tesir yapmak için tertib edilmiş 
bir işe benziyor. Roosevelt'in muhalifle· 
ri diyorlar ki: 

ita/yanın müracaatı 
Londra, 31 (A. A.) - B. Grandi, Almeria bombardımanı 

alman/arca teyid ediliyor 
Berlin, 31 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Demirli bulunan Doyçland zrrhlısına 

karşı kızıl bombardıman tayyareleri ta
rafından yapılan caniyane suikasde bir 
mukabele olmak üzere alınan deniz kuv· 
vetlerinin bu sabah Alıneria müstahkem 
limanım bombardıman ettiklerini res· 
men bildirmektedir. Limanın tesisleri 
tahrib ve kızıl hasım bataryaları susdu· 
rulduktan sonra misilleme durdurulmuş 

ve bitirilmiştir. 

B. Edeni ziyaret etmiştir. Karışmazlık 
komitesi reisi vekili B. Vallaç italyan 
hükümetinin de alman hükümetinin ay
nı tedbirleri almayı kararlaştmnış ol
duğunu, yani bu gibi hadiselerin teker
rürüne karşı kafi garantiler alınıncaya 
kadar kıontrola ve görüşmelere iştirak 
etmiyeceğini takarrür ettirmiş bulundu
ğunu bildirmiştir. 

i i ; Cenecre, 31 (A.A.) - Va- • 
i lenaiya hükümetinin murah· : 
; haaı del Vayo, Milletler Ce- i 
t miyeti konaeyinrn derhal fev- i . . 
! kalide olarak toplanmasını iı- ! 
! temiştir ! 

...• Mecliste olgun ve müsbet bir mİİ• 
nakata rubu inkişaf ediyor. Bunu yap
mak ve duyurmak için gazetelerimiz. TL 

zifelerini tam bir surette yapmayorlar. 
Bütün hallan meclisin faaliyetini pkm
dan takib edebilmesi, memlekette de
mokrasi ruhunu ilerletmek için çok IEı)r. 
metli bir amil olacakbr. Gazeteler her 
halde bu noksana çare aramalı, me
buslarımız da bu hususta yardımlanm 
ekıik etmemelidirler." 

Gene resmi bir kaynaktan bildirildi
ğine göre, ispanyol sularında bulunan 
alman deniz kuvvetlerini takviye etmek 
üzere bazı alman harb gemileri derhal 

yola çıkarzlacaklardır # 

lbiza adası ve Almerya limanı 
ULUS - Doyçland kruvazörünün 

bombardıman esnasında demirli bulun· 
duğu İbiza adası, Balear adalarından 

biridir ve mecmuu nüfusu 25.000 kişidir. 
Merkezi, 7 .500 nüfuslu İbiza şehridir. 
Bura halkı bilhassa meyvacılık ve zey

tincilik ile meşguldür. 
Dün beş alman harb gemisi tarafın

dan bombardıman edilen Almeria şehri 
ise, ayni adı taşıyan İspanyol eyaletinin 
merkezi ve Akdeniz üzerinde bir liman· 
dır. Eyaletin nüfusu 345.000ı şehrin nü
fusu 45.000 kişidir. Fakat bu son rakam. 
geçenlerde asiler tarafından işgal olunan 
Malaga'dan kaçan mülteciler Almeria 
ya sığındıkları cihetle, çok artmıştır. 

Almanyada infial 
Berlin, 31 (A.A.) - Doyçland zırh

lısına karşı yapılan ve vahim neticeler 
verebilecek olan taarruz, politik mahfil
lerde ve bütün Almanya ahalisinde in.. 

fial uyandırmıştır. 
Halk, pek şiddetli misilleme tedbir

leri alınmasını istemek hususunda mat· 
buatla tamamiyle müttefiktir. Rayş hü
kümetinin dünkü beyanatmda bildirdi· 
ği ve karışmazlık komitesine tebliğ edile
cek olan tedbirlerin neden ibaret olduğu· 
nu öğrenmek için halk büyük birsa. 
hırsızlık göstermektedir. 

Karıımazlık komteıinde ve 
Avam kamarasında 

Londra, 31 (A.A.) - Almanyanın 

ve İtalyanın aldıkları vaziyet üzerine 

karışmazlık 1!;omitesi toplanmıştır. 

I 
B. Eden, Avam kamarasında demiş

tir ki: "- Bu sabah Almanya işgüde-

du. 
Ôlü ve yaralıların hakiki miktları 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman istihb:ı-
rat bürosunun bildirdiğin~ göre, Doyç
Iand zırhlısının kurbanları 23 ölü ve 19 
u ağır yarah olmak üzere 83 yaralıdan 
ibarettir. 

Ölenlerin cenaze töreni 
Londra, 31 (A.A.) - Doyçland bah

riyeJilerinin cenaze töreni, bugün Cebe
lüttarik'da yapılmış ve bu törende Ce
belüttarık valisi general Sir Evans ve a
miral Velles de hazır bulunmuştur. Ay· 
rıca Cebelüttarikda bulunan İngiliz ge
milerinden ve halen burada bulunan bir 
türk torpid~ muhribi, bir hollanda deniz
altı gemisi ve bir amerikan torpido muh· 
ribinden birer heyet de bu törene iştirak 

etmişlerdir. , 

Doyçland Almanyaya dönüyor 
Londra, 31 (A.A.) - Royter ajan-

sına göre Cebelüttarik'dan bildiril<liği

ne göre, Doyçland zırhlısının kumanda· 
nı derhal Almanya'ya dönmek emrini aL 
mıştır. Zırhlı, öğle zamanı hareket et

miştir. 

Fransız donanması da Akdenize 
açıldı 

Londra, 31 (A.A.) - Valensiya'dan 
Royter ajansına bildirildiğine gÖre, fran
sız harb gemileri Tulon'dan Akdeniu 
doğru haıeket etmişlerdir. 

Bayon'dan da bir kaç harb gemisinin 
hareket ettiği bildirilmektedir. 

l-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-~ 
rinden, İngiliz hükümetinin, Almanya
nın esasen vahim olan vaziyeti daha 

ziyade vahimleştirecek bir harekette 

bulunmıyacağını ümid etmekte oldu-

ğundan hükümetine bildirmesini 

ettim.,, 

rica 

Cephelerde 
vaziyet 

Londra, 31 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Üniversite 
mahallesinde kuşatılmış olan asilerin 
"fransız köprüsü,. bölgesindeki şiddetli 
taarruzları püskürtülmüştür. Asi top
çuları Madridi bombardıman etmişler, 
şehrin şimal banliyösü bilhassa hasara 
uğramıştır. Birkaç ölü ve yaralı vardır. 
Hükümet tayyareleri Guadanama böl
gesinde birçok asi mevzilerini bombar
dıman etmişlerdir. Hücuma 18 avcı tay
yaresiyle 24 bombardıman tayyaresi iş
tirak etmiştir. Asi tayyarelerle hükü
metçilerin tayyareleri arasındaki muha
rebe hiç bir netice vermemiştir. Aynı 

bölgede hükümetçi kuvvetler hücuma 

geçmişlerdir. 

KONTENJANIN KALDIRILMASINA 
DOCRU 

SON POSTA'da Muhiddin Birıea. 

ekonomi bakannu.zın Kamutayda kon
tenjan ıisteminin kaldınlacağı halduncbı

ki izahlarını tefsir ederek, hu hareketin 

dış ekonomllnizi normal!eştirmeye doğ

ru atıhnıf bir adnn olduğunu anlabyw 
ve eliyor ki: 

"- Celil Bayar'ın çok muvaffalıiyeL 
le idare etmiı olduiu bu aiyasetİll .... 
l'Ün, kontenjan rejiminin kaldınlmuı 

imkinlannı vermiı oldufu vakı..,.. .._ 
rada memnuniyetle kaydederken f11 mi· 
lahazalan da kaydetmeyi unutınay.bm: 

A - Kontenjanın kallGması beynel
milel tam bir serbest mübadele rejimi
ne girmek demek olmayıp bu istikamet
te yeni bir adımdır. Serbest rejime Y ..... 

mak için bu adımı, diğer yeni adımlana 
takib etmesi lazımdır. 

B - Kontenjan rejiminin kaldınL 

masını mümkün kılan sebebler bir t.nıf. 
dan mahsulatımızın mikdarca çoğ ....... 
ve bunların kıymetlerinin arbnasr, diğer 
tarafclan da bir kısım sanayiimizin o!
sun yerleşınit bulunmasıdır. Şu halde, 
kontenjan rejiminden tam serbest mü
badele rejimine geçebilmesi için toprak 
mahsullerimizin artmasını ve bir laum 
idhalat c9yasının da dahilde yapılmaya 
başlanmasını beklemek lazım gelecektir. 
Mesela Karabük fabrikaları iılemeye 

baş)adığı zaman memlekette mühim bir 
Jöviz tasarrufu temin edilecektir. Bu ne
vi tasnrruflar bir araya ge!ince aerbeat 
nıübltdele rejimine geçmek daha çok ko· 
lay taşacaktır." 

Neşet Atay'ın 

verdiği konferans 

- Mahkeme azalarının gençliği ihti· 
yarlığı anayasanın tefsirinde amil olan 
bir mesele değildir. işte içtimai sigorta 
kanunu hakkındaki karar meydanda! 
bundan başka mahkeme azasının en yaf
L olanı da istifa etmiştir. Yerine genç 
bir aza seçilebilir. O halde kanuna lü
zum kalmamıştır. 

Ancak Roosevelt, kararından vaz geç· 
miş değildir. Muhaliflerinin sözlerine 
karşı verdiği cevabta kanunun ya!nız bu
günün zorluğunu halletmek için değil. 
Yarın karşılaşılacak olan müşkilatı da 
önlemek için laznn ve zaruri olduğunu 

bildirmiştir. Bununla beraber, Devaa• 
ter'in istifası ve mahkemenin son kara-

Cebelüttarık, 31 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Doyçland zırhlısın· 
da yaralananların sayısı oldukça mü
himdir. Fakat yalnız 20 kişi hastaneye 

yatırılmıştır. 

Anlaşılıyor ki, geçen cumartesi gü
nü hükümet tayyareleri İbiza üzerine 
baskın yaparken Doyçland orada bulu· 
nuyordu ve ön taraftaki yüksek kısmı 
bir infilaktan hasara uğramıştır. Ami· 
ral Fishel de Doyçland da bulunuyor· 

riyle Jiyihanm mukadderatı hakkındaki 
§Üphelerin arttığı da inkar edilmemek

tedir. 

iki hükümetçi şilep batırıldı 
Valensiya, 31 (A.A.) - Milliyeti 

meçhul bir deniz altı gemisi barselon 
civarında zorrora ismiPdeki İspanyol 

nakliye gemisini torpillemiş sonradan 
saat 13 30 da 110 yolcu ile harkct halin-
de bulunan curdada de barselona vapu. 
runu batırmıştır. Bu vapurun batma
sı üzerine boğulanların mikdarı ::nühim 
sanılmaktadır. Vapur MasiJyadan gel
mekte idi. Ron ismindeki petrol gemL 
si de hücuma uğramış ise de bu gemiye 
bir şey olmamıştır. 

Bask cephesinde Amorebicta bölge

sinde asiler hükümetçilere taarruz et
mişlerse de zayiat vererek döndürül
müştür. Asi tayyareler birkaç hükümet
çi mevzunı, hedeflerine varamadan, 
bombardıman etmişlerdir. Oviedo böl
gesinde hükümet topçuları bir kışla ile 
bazı binaları tahrib etmişlerdir. Hükii
met dinamitçileri Pozo Blanko'nun ce
nubunda bir asi cephane trenini bom

bardıman etmişlerdir. Mungcria halii 
hükümet milislerinin işgali altındadır. 
Asiler iki aydanl.ıeri şiddetli taarruzlar 
yaptıkları halde hala Bilbaıo'yu müda· 
faa eden demir çembere varmış değiller

dir. 

Habana vapuru 1.000 miiltcci ile 
Fransaya hareket etmi!)tir. 

7 İspanyol mültecisi Fransaya sığın
mışlardır. Bunlar Barselon'da h<ıla a
narşistlerin hakim olduğunu söylemek· 
tedirler. General Franko tarafından 

serbest bırakılan 2~ İngiliz dün ak;.am 
Londraya gelmi~lerdir. 

Arkadaşımız Neşet Atay dün ak· 
şam İstani>ul yunan kulübünde ve ku
lübün kalabalık azaları arasında türk • 
yunan dostluğu hakkındaki konferan
sını vermiştir. Arkadaşımız konferan
sından önce etilerdeıı müstakil türk ve 
yunan devletlerinin teşekkülüne kadar 
olan 60 asırlık müşterek tarihin bir hü
Jiisasını yapm:ş, sonra iki millet tarihin· 
de Atatürk devriyle başlıyan iş · birli
ğinin teessi.ıs ve inkişaf safhalarını anlat· 

A. Ş. ESMER 

ANKARA BiRASI 
. ~ 

~ 

Mevsinıın 
temiz 

m.ıştır. 

en güzel ve 
içkisidir 
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Kamutay po isimize sevgi ve güveni~i gös~erdi 
(B · · a fada) Personel hususunda müşkülat çek- böyle olmakla beraber, geçen gün de paradır. Adananın lımaru Mersındır, ıç Bakam Şukru Kaya şu cevab[ 

aşı ı. ıncı s y . ha . • · · k 1 · · S d' 
t . ·1 · ı d' B'Hl um mua miyoruz Fakat herhalde dikkatle çalıs- arkadaşmıa ccvab verirken söyledim, Sıvas valısının :ıs e esı ıse amsu~ ver ı: 

Urlaya ge ın mış er ır. ı m - . •. . . .. ·.. . . . .. .. .. .• . t b 1 kl' " A k d l A k . .. 
meleleri burada ikmal edildikten, tathi- maklığımız luzumuna kaılım. Çunku Eskişehır atelyesı bugun butun vagun- dur. Tabıı Sıvastan sta~ u a. na ı~t - r a aş arım, n ara ımar mu. 

ld k · kA · · tahsis bir zamanlar 1800 • 2000 kilometre o- }arımızı ve lokomotiflerimizi tamir et- yapılırken kara yolu tercıh edılmek ıs.. dürlügü Ankara devlet merkezinin pllL 
ratı yapı ı tan sonra ıs an ıçın · . . . . . . · tb'k · · ku lm b" 
1 l d 1 t r le sev lan hat bugu"n 6 700. 6 800 kılometreye mektedır Ecnebılerden kalanlar tamır tenılırse bu, pahalı olur. Orta mesafe- nını tanzım ve ta ı ıçın ru uş ır 

0 unan yer ere gene eve e ıy • · · . . . . • • . . . . . .. d' A k bel a· · · · 
kedilmislerdir. Bu suretle sevkolunanlar balig olduğu vakit bunun ıd:ırcsı ıçın yapabılecek kabılıyette kurulmuş olan- l~r ıç~. kırk -~radır. KıSl mesafele_r 1- muesscse ır. n ara • e ıyesının nı-

ilA 28 887 "f tur. Gelenlerin lazım olan personeli tedarik etmek cid- larmdan da az bir nisbctte istifade c- çın Jcafı tenzılat yapılmıştır. Heyeti u- hayet ne büdçesi nede teşkilatı ve ne de 
15 v ayete · nu us . . . .. .. · · · 'b · ı h b b · • · d h' l::L· t' I · · bö' l b- ··k b' 

1J. r·ı kaaln 2608 nü. den bir meseledır. Bunun ıçın mumkun diyoruz. Bunu tevsi etmek ve mevcud mumıyesı ıtı arıy e u u at ışını a ı u .uııye ı ennıyesı Ye uyu ır 
yeli.ununa nazaran ge 'h 1 .. d. d" .. .. .. d" "k" .. . la k •--b·ı· tt 1 
f k d·1 · b 'k f · t dikleri olan tedbirleri almaktayız Teknik ele. malzemeyi ıslah etmek, yenilemek mec- ı ma etmemışız ır, uşunmuşuz ur IYU u uzcrınc a ca ıw& ı ıye e o nıa.. 
us, en ı en ser est ı ame ı ıs e · . ·· · d t d M f'h k dı<Tı irin devletin yakından alfikadar ol. - · · d"kl • l d t k - ere manlarmuz azdır Bunları tedarık ve buriyetindeyiz ki bu da oldukı;a mü- ve uzerın e ça ışmışız ır. ama ı ar a- .. :ıı: 

ıçın ıste ı erı yer er e 0 urma uz · - w d - kd' f d kA i kt bul d 
k 1 1 d Ş · t a ıslaha ulıttıyoruz 4 000 küsur radde- him bir masrafa muhtaçtır. daşlanmnın arzularını mumkun oldugu ugu ve na 1 e • aJ'. 1 a un ugu 

~erbest bıra ı mış ar ır. u vazıy e n - r- T • • • • • • • • b · · h · · b' d ı t 
35 936 1 • d 95 431 sinde· istasyon memurları ambar me- Sıvasta ikinci bir .atelyeye başladık. kadar yerme getırebılmek ıçm bır kerre u ışı şe nn ıman ıçın ır eve zaran 934, 9 , sene erın e · • ' . . . . k k t b' ri · "l 

• ·• 1 k • · R d B lga murlan ve saire ve saire bunların işgal 'Modern bir şekilde yapmak için ona da daha esash surette tetkik ettirırım. (Te· org.anı urma a 11 ve .zaru goru -
kışı meme etımıze omanya an u • • .. . . mu"şt"r Dostla ve L-p: ... : 

1
·n 

· k kı d y la ettikleri mevki ve vazife itibariyle da- mühim bir mikdarda para tahsis etmek şekkur ederız seslen) Bu hususta ve- u · rrmızrn De ~z 
rıstandan ve ro az smı a ugos v- _. . ~ . .. .. .. "ld · A '-- .,". halı" · n :ı: • ı · l f ·ı ha münevver olmasına lüzum vardır. mecburiyetindeyiz. Binası yapılmı,tır. recegım ızahatın bu kadarla kafı gele· yuzunu gu uren n ..... rlU&&n 
yadan getırı mış ve yer erme yer eş ırı - hazırı, milletimiz.in bÜyük ie.. 

· Bunların biraz daha münevver olarak Makineleri üzerindeyiz. O da yapıldıgı ccğini zanediyorum. 
mış bulunuyor. dakarlığınm eseri olmakla beraber kıs-

- f d t ~ · şaat yeti<:melerine de çalışıyoruz. vakit 4 - 5 milyon liralık bir fabrika Kömür mael.esi 
936 senesı zar ın a yap ıgımız ın r·· men de bu müdüriyeti umumiycnin ese. 

Trakyada 4118 ve, Kocaelide 808, diğer Mühendis ve len menuırlart olacaktır. B. Hüsnü arkadaşım. Linyit kömü. ridir denilebilir. Ankara. Türkiyeniıı 
vilayetlerimizde de 418 ev olmak üzere Diger cihetten mühendis ve fen me Yapılması gerekli §eyler rü yakmak meselesinden bahsettiler. ilk planı yapılan ve şehir b.ayatı yaşa.. 
5344 ev yaptırılmıştır. 15.000 pulluk a- muru itibariyle de mektebden yetişen- Şimdi şimendifercilik böyle büyük Buna geçmezden evvel bir noktayı ha.. dığı halde tatbik edilen bir şehirdir. Ta-
hnıp tevzi edilmiştir. 7966 çift hayvana- terden sen.den seneye biraz daha fazla kütleleri nakletmek rolünü yapmakla tırlataymı ki ton kilometre ımsrafı yü.r: bii bir çok ruhi, itiyacli, kanuni ve hu-
tı dağıtılmıştır. 1664 araba tevzi edil- olarak oraya yardım etmekteyiz. Bir de beraber sürat ve suhulet cihetındcn paradır. Her ne nakledersek edelim ton kuki müşkülata maruz kaldı, bir çok 
miştir. cer işlerimiz vardır. Esası budur. bahsettigim malzemenin tamamen bir başş na lcilomctrıe masrafmın yüz para safhalar ge~irdi. Fakat gerek ankarah. 

Diğer yardunlar Bu da makine işletmesini te. intizam altında olması ve eksıksiz fm- olduğunu ve bu harekete nisbet edilme- tar ve Ankarada ali.kadar olanlr ve ge-
Bunlardan başka sanatkarlara döner min etmek ve makine hususun lunması zaruridir. Bir taklm rötarların sini arzetmif oluyorum. rek hükümetin ve imar müdüriyetinin 

sermaye oimak üzere 11.102 lira veril- da lazım olan malumatı iktisab etmiş olması ve lstanbula fazla sürat vereme- Kömıirde linyit kullanmak mesele- mütekabil süplesleri zaman zaman had 
miştir. Verilen yemeklik 10,811,403 ki- olmak hususunda da ihtiyacımı:ı v.ır.~11r. memiz hundan neşet etmektedir. Ve de- si: Bunu maalmemnuniye yapınaXtayız. bir şekilde olasa bile bu müşkülatı or-
lo tohumluk mikdarı ise 4,709,349 kilo. Maalesef bunda biraz zaifiz. Almanya- diğimiz gibi aletleri ve ötesi berisi, ma- Mümkiin olan nisbette ikarıştırıyoruz. tadan kaldırdı. Ve bugün bir kısmını 
dur. Kendilerine verilen arazi 88.777 li- ya talebe gönderekek okutuyoruz. Bir kineleri tanzim edildiği v3kit daha Teknik noktada daha imkam oJsa daha gördüğümüz güzel Ankaramız meydana 
ra kıymetinde 35.049 dekardır. Gene is- taraftan da ayrıca altı ay bir sene de muntazam daha iyi çalıftırmaga mu- Ea~la karıştırırız.. Şimdilik %30-3S ni"°' geldi. Ankaramızın böyle güzel bir nu. 
kan dairesi vasıtasiyle tevzi edi1miş o- sıtaj yaptırıyoruz. Bu dolayısiyle rr:a. vaffak olacağız. Şimdi daha fazla izah betinde linyit yakma'ktayız. mune olması bize, şehirlerimizi de An-
lan araziden sürdürülen arazi mikdan kine ve vagonlarımızın munt.ızam işle. etmiyeyim, heyeti umumiyesi hakkın- Sonra sürat meselesi ÜRrinde dur· karaya yakın ve Ankara gibi, temiz, gü.. 
29 bin dekardır. Bu göçmenlerin tevzi- mesine ve trenlerin rötar yapmart'asına da bir fikir verebildigimi zannecliyo- dular. Daha fazla sürat olabilmesinin zel, havalı bir şehir yapmak ihtiyacını 
atı dolayısiyle Geliboluda, Keşanda tazım olan bir hizmettir. Bunu da temin rum. ArkadaJların sözleme ce\'3b vere- eS&Sı, evvelce arzettiğim gibi, mevaddı ve hevesini vermiştir. Her belediye ga. 
Çorulda hususi dispanserler açılmıştır. ediyoruz:. Ondan başka bilhassa hatla. yim. müteharrikenin ve rayların daima iyi .yet tabii olarak bunu tatbik etmekle 
Hastalan gerek devletçe idare edilip rnnmn mezcü terkib edilebilmesi me. Tarifeyi ıslah işlemesi ve iyi bir halde buhınmasiyle meşguldür. 
ve gerek idarei hususiyelere aid hasta- selesi vardır. Bir taraftan kendi yaptı. Nafıa Vekaletine geçtiğim günden- kabildir. Saatta 7~0 kilometre katet· Geçen sene büdçeleri mavzu bahis 
hanelerde ve gerekse yeni açılan dis- ğımız hatlarımız 3000 kilometreye yak- beri takib ettijimiz siyaset Başveldli- melı: irnkinı vardır. Fakat hiç bir wkit olurken Ankaraya aid olan kısmın An-
panserlerde tedavi ettik. laşmaktadır. Diğer taraftm muhtelif mizden aldığım ilk emir ve i~aret üzerine bu sürati veremiyoruz. Rayları değiş. kara belediyesine bağlanması ve DahL 

Arazi tevziatı Trakyada 618 700, ecnebi ellerden çıkmış sistemlerdir, mal tarifeyi mümkün olduğu kadar islah tirdiğimiz vakit buna muvaffak o~ca- liye vekaletinde diğer bütün bclediylerin 
Anadoluda 47 500 olmak üzere 1,229,200 zemesi başka başkadır, hatta lokomotiL ederek tenzilat yapmaga ve bunu lıaj- ğu:. işleriyle uğraşacak bir te~kkül yapılma 
dekar arazi tevzi ettik. Bunlar tevzi e- leri başkadır. Bunlarala umumi}'1=t iti- km tabiatiyle hükümetin de mütekabil Aziziye tüneli sı hususi mütalea olarak .görüjüldü. En .. 
dilmekle beraber tescil edilmiş ve tapu. bariyle hatların sabit kısımları da ta- vaziyetlerini mezcetmeğe çalı~tık. Gt-ne Refik İnce arkadaşımın Aziziye tü- cümenlerde, karar denemezce de, bir ce. 
ya raptedilmek üzere tapu idaresine bil. mamcn yıpranmış bir vaziyettedir. Ge. bu nası takib etmekten geri füırtncldık. Mn hakkındaki fikirlerine gelince: A- reyanı efkar hasıl oldu. Bendenizde bıı 
dirilmiştir. rek va.gon lokomotifleri vesaire ve ge. ve takib ediyoruz ve ihdas ettiğimiz bir ziziye tünelinin irtifa. meyli 0,026 nisbe kürsüden arzederek, gelecek sene imar 

Yerli topraksız halka 936 se rekse rayları, istasyonları anbarları haf- takım tenzilatlı seyahatler üzerinde:.Ci müdüriyetini Ankara belediyesine bağ-. ı~L tindedir. Ve kendileri daha iyi bilirler ki nesinde şarkda kars dahil ve orta Anado tan aşağıya kadar elden geçirerek ıs cuı tarife belki başka memleketlerde tat- ltyacağımı arzetmiştim. Bu kanun layL 
luda (2272 ev ve dükkan yeri) verilmiş. etmek, ve bütün bir hale getirmek zaru. bik edilı:oeJctedir. Fakat biz .her tq;eb- iki defa da raosfor yapacak trenler gc- hası o müzakerelerin neticesidir. Bu te. 
tir. Şark ve orta Anodluda (1,127,958) reti vardır. Bunun için de uzun zaman büs ettigimizde daima muvaffak olouk çer. Bu tünel 1856 senesinde Aydın hat- şekkülü Ankara belediyesine bağlamalC 
dekar arazi tevzi edilmiştir. Bunlar da uğraşmak mecburiyetinde bul~nuyoruz. ve olacağız, ümidimiz budur. tının inşaşma başlandığı zamanda yapıl- demek, miiessesenin şahsiyeti hükmü-
tapuya verilmiş ve bir kısmı da tapu. Büdçemizi ve hatta tarifelerimizi tan- Hububaı me.ele.i mış olan ilk tüneldir. o vakit yapılan yesının vecaibi hukukiyesinin ka-
tarını almışlardır zim ederken, hangisinde ne derecye .ka. tarak bağlanması demektir. Bunda za.. 

Arkadaşlarımız hububat 5zerinJe tünelin bugünkü şeraiti fenniyeye uy-
Keza 936 senesinde devletçe goru- dar tadilat yapacağımızı düşünürken ruret vardır ve gittikçe artmaktadır. 

l k durdular. Bir defa şunu söy!iyelım ki gun bir surette yapılmamış olduğunu )en lüzum üzerine 2575 kişi muhtelif bu cihetleri de nazarı itibara a ma Ankara planının 1a1bikl. 
garb vilayetlerine nakil ve iskan ediL mecburiyetinde bulunuyoruz ki şebe. umumiyetle halk ve köylü h~abına 1-cr binnetice gördük. Tetkikat yapıldı. mü- Çünkü Ankara planı tamamanmıi 
miştlr keyi Büyük Millet Meclisinin tam arzu ne lazım geldi ise miımkün oldui:u ka- nakasaya konuldu, yapılmasına başlan- olmakla beraber tatbikatı tamamlanma-

937 senesinde yapılacak işler. 10,000 suna muvafık bir surett~ hazırlamış ve dar yapmak siyasetini takib etmetkcyiz. dığı vakit de tünelin bir takını tuğlalan-

göçmen Bulgaristandan 15000 göçnen tam bir müessese haline gctirmit olabi- Köylü işinde mesela hiç kimse tar:ıfm- wn yapılmış olan kısımlarının esasen 
de Romanyadan olmak üzere 25,000 lelim. Bunu yapmadığımız ve düşünme. 
goçmcn getirilccelrtir. diğimiz takdirde size karşı, memlekete 

Bunlann 15,000 ni Trakyaya, 5;ZOO karşı olan vazifemizi eksik yapmış olaca 
ü Eğe sahillerine, 4,800 rli Sivas, Bur. ğımıza kaniim. Dağınık ve eksik parça. 
sa, Bilecik , Niksar, TC Amnya vilayet- lar, tabiidir ki günün birinde, bir sefer 
lerine gönderileceklerdir berlik ve10air hizmet günlerinde bir arı. 

E~ iftlaatını bittabi elimizdeki büd- za gösterir. Bilhassa 936 senesinde hu-
çenin vüsati nnbctinM yapacağız. !skin bubat nakliyatı biraz kızıştığı vakitte 
idarnincc kurulması liznn ~len köy. müşkülata uğradığımızı da huzu•unuz. 
lerin hiç bir uman yüı haneden az ol. da itiraf edebilirim. Bunun için çok zah-
maması nası kabul cdilmiırir. Çünkü met çekmişizdir, Çünkü lokomotiflerin 
bu suretle bir şahsiyet tqlc:il cdi~ ~n- bir taraftan fabrikalara gidip ıslah edil-
dilerini idare edebilmeleri düıüni:lerek mesi.. Günler ve sırasını geçirmesi 13. 
bu mikdar hane. asgari bad olarak ka. zımdır. Diğer taraftan günü gününe 
bul edilmiştir. toplanan zahirelerin Hmanlaı1l nakline 

Çift haynnatı ve diğer malzcmcle- mecbur oluyorduk. Ve vagonları h.cr 
ri biidçcmiı: ııisbetinde temin edeceğiz semtin ihtiyaç ve vaziyetlerine göre 
Maruzatım bundan ibıarettir. tevzi ve taksim ederek, S[raya koymak 

GI. Şefik Türsan (Denizli) ~efCC- bir meseledir. Bunu, mümkün olarak 
~r ederiz müşkülatla mücadele ederek yapmağa 

Devld clemiryollmı çalıştık. Fakat şunu arzedebilirim ki 

Bundan 11onra devlet demiryollan günün birinde büyük bir trafik yapmak 
enet direktörlüğünün yeni yıl büdce- mecburiyetinde kaldığımız zaman va. 

li görüşmelerine ba~landı. BB. Hüsnü gonlarımız, lokomotiflerimiz ihtiyaca 
itabçı, Emin Sazak ve Refik İncenin kafi derecede değildir, bunları bari teda 
azı mütalealarmdan sonra Bayındır- rik edip yapmak mecburiyetindeyiz. 

k Bakanımız kürsüye geldi ve şu izah- Raylar değişecek 
ıırda bulundu: Sonra arkadaşlar, bir hattın, bir ra-

"- Evvela demiryollarımızın umu- ym ömrü traversi ile beraber teknik 
i vaziyeti hakkında kısa izahat nazardan 40 senedir. Haydarpaşadan, 
rdikten sonra arkadaş.larrmın sualle- Dil iskelesinden itibaren Eskişehıre, 

ine cevab vereceğim. Konyaya kadar bir defa Anadolu hat-

Büdcemizin heyeti umumiyesi eli
zdedir. Mütalea buyurdunuz. Orada, 

dir buyuracağınız veçhilc, şimendi
tr işletmesinde idaremiz günden güne 
kişaf etmektedir. Büdçede oldukça 
niş bir terakki ve inkişaf vardır. Bun
n S - 6 sene eveline nisbetle hazine

n açığı kapatmak suretiyle yapılan şi. 

endıfer büdcesi bugün 1936 senesin-

4 000 000 fazlası ile senelik vazife-

tıi yapmış bulunuyor. Bundan sonra 

umudumuz inkişaf edeceği merke

dedir. Bunun için elimizden geldi

kadar calışmaktayız. Şimendifer ida-

i in b'r b 'tünlük gösterebilmesı için 

1 itib riyle, materyel itibar:yle 

... i ve , lalı edilmesi IAzımdır • 

tının rayları ondan sonra İzmir - Ka.. 
saba, lzmir • Aydın hattının raylar. ıle 
yeni aldığımız Şarkdemir yolları rayla
rını sırasiyle degiştirilmek mecburıye. 

tindeyiz. Dil iskelesinden Geyveye ka
dar 102 kilo metrelik bir hattm degiş
mesi 1.600.000 liradır. Geyve, Vezirhan, 
Karaköy, Bozöyük, Bozöyük - Eskişehir 
arası 123 kilometre olup 1.968 000 hra
lık raya ihtiyaç vardır. Bunların bir 
kısmını sipariş ettik, seneden seneye 
yapacağız 

Eskişehiı - Konya arası 434 kilo-

metre olup 6.950.000 liralık yalnız ray 

ve traverse ihtiyaç vardır. lzmir - Ka

saba, Manisa hattı şark demiryolları 

bu nisbette büyük masrafları mucib hat

larının degişmesine lüzum vaıdır. Bu 

dan telkin edilmcmış, söylerıınemiş ol

duğu halde hemen sırasiyle hütun ·s-

tasyonlarda hangarlar altındaki toı: ve 

toprağı gözümüzle gördük ve banu lht· 

gün hemen yarıyarıya asfalt ıapt·r<l.k 

ve bakiyesini de yaptırmaktayu. Biitün 

istasyonları gözden geçirdik.. remi •it:t-

tirdik. Medeniyet ve intizam nümt1 nc

si olacak şekilde ihtar edeı e1< te•niz 

tutulmasını ve ağaç yetiştirilme.sini, 

temine çalışıyoruz ve bwıu ~ :ldetlt! t3-

kib ediyoruz. 

Pancar meselesinde vaki olan ufak 

tefek müracaatlar üzerine lüzumlu Y.Ör

düğümüz rampaları, mühim mikda:da 

bu husus için fedakarlık yaptık. Pan-

car tarifesi meselesini aza:ni hadrle in

dirdik. Pancar mıntakasında lunan 

köylerin tama.men menfaatlerine. olar.ı.k 

azami fedakarlık yaptıgımızcı -.cı.,\iz. 

Bu İ§ ihmal edilme •.• iftir 
Arpa ve çavdar gibi hububat üzerin-

de bunların ihracaat maddesi olduğunu 

nazarı dikkate alarak %40 nisbetinde 

tenzilat yaptık. Arkadaşlarıma daha iyi 

izah etmiş olmak için şunu söyleyeyim 

ki tarife kanununda ton kilometre ha-

şına birinci sın.f eşyanın nakliye ücre

ti 5,25 tir; yam beş kuruş on paradır. 

İkinci sınıf eşya için dört kuruş, hu-

bubat gibi mevaddın ücreti ise, 3,30 dır. 

Böyle olduğu halde bugün naklattigi. 

miz 300 ila 500 bin ton zahirenin tari-

fe, fiat vasatisi 28 ila 30 paradır •• 

Vakıa uzak mesafelerden nakledildi

ği vakitte bu, belki daha yüksek rakam-

lar gösterir, şunu da arkadaşlarımıza 

hatırlatmak isterim ki, hububat naklin-
de deniz vesaitiyle nakil esastır. Bir 
yere kadar kara vesaiti ile nakledilir. 

ondan sonra deniz vesaitiyle nakline 

lüzum hasıl olur. Me ela Adanadan 

Haydarpa aya kadar nakledildiği za
man - üç kuruş diyorlar • degil, 60 • 70 

çürük olduğu ve bunun üzerinde esasen 

gayrı fenni bir şekilde duran tüneli de-

ğiştirmeye karar verdik. Tünelin bir de-

fa irtifai meyli itibariyle bizim tünelle-

rimize uygwı değildi. Sonra kenarları 

tamamen daireleri gibi çevrilmiş Tazi

yette idi. İlk defa heyeti fenniyemizin 

verdiği raporlar, ayaklarını biraz geni'° 

lctmck suretiyle bu tünelin ıslah edile-

ceği kanaati idi. Fakat hat kafi de

recede irtifaı alabiliyorsa da bizim tÜ-

nellerimizde kullandığımız nisbet dahi

linde değildi. 4.5. Halbuki bizim tünel-

terimizin yerden irtifaı 6 metre idi. Ya

ni ne cihetten bakılırsa bakılsın, yapıl-

sa dahi gene eksile bir vaziyette brıakı-

lacağma kanaat hasıl oldu. Bunu. bir da-

ha. yüksek mühendis mektebinden sala

hiyettar fen adam1annı getirterek iki 

üç defa daha tetkik ettirdikten sonra di
ğer bir tünelin aynı masrafla yapılacağı 
kanaatma vardık. Heyeti fenniyenin ra. 
poru üzerine bu kanaat hasıl oldu. Bu 
sefer yapacağımız tünel tabii şimdi yap
makta olduğumuz tüneller gibi son sis
tem ve daha emin ve kuvvetli olacaktır. 
Ayni zamanda meyil nisbeti itibariyle 
de binde 20 ye indirdik. Masraf itibariy
le de hemen hemen hiç bir fark yok gi-

bidir. 
Aziziye tüneli hakkında yaptığım[z 

iş bundan ibarettir.'' 
Bakanın bu izahatmdan sonra mad. 

delere geçilerek proje kabul edildi 

imar müdürlüğü tc§kilat vazif elc
rinin Ankara Belediyesine Jer.Jri 

Bundan sonra Ankara şehri imar 
müdürlüğü teşkilat vazifelerinin An
kara belediyesine devri hakkındaki ka.. 
nun projesinin görüşülmesine başlan. 
dı, 

B. Hüsnü Kitabçı "- İmar direk. 
törlüğü Ankara belediyesine bağlanıpta 
tabii şeklini bulunca artık büdçe ve 
dahiliye encümenlerinin kabul ettigi 
şekilde ayrıca bir hükmü şahsiyeti haiz 
olmasına lüzum varmı dır?,, diye sordu. 

mıştır. Ondan sonra Ankara haricinde 

blan kıamı dahi bir plina bağlamak 

zarureti basıl olmuştur. Bu planı yap-

tırdık, Heyeti vekilede tasdiktedir. Ke-

za onun da tatbiki icabeder. Planın tat• 

biki eski şehre doğru tevessu ettiği 

için buradaki işler daha çoğalaaktır. 

Halkın ihtiyacı veaircai orada daha 

fazladır. Binaenaleyh onlara yol gös· 

termck kolaylık göstermek zarureti ha

sıl olacak, bu da bir ~kküle ihtiyaç 

gösterecektir. Bizim ilk kanunda bu 

maksad ifade edilmediği için dahiliye 

encümeninde diğer arkadaşlarla görU§.. 

tük. Ve dahiliye encümcniqde madde 

madde mutabür lı:alarak Ankara fehriniı 

gerek imar noktasından ve gerek halkm 

i~inin süratle ve hakkaniyet dairesinde 

görülmesi için bu şekli tercih etmekte 

muztar kaldık. Büdçe encümenine in

tikal ettiğimiz vakit Kitapçı ark.adaşı
mmn fikirleri orada da vaki oldu. Mü-
nakaşalardan sonra büdce encümeni ar
kadaşlarımız da dahiliye encümeninin 
fikrine iltihak ettiler. Ufak ufak bazı 
tashihle aynen kabul ettik. Bendeniz 
tekrar arzederim ki iırrır müdüriyetin 
Ankara belediyesine devredecek olur
sak Ankara belediyesinin fehir için ya. 
pacağı ve yapmakta olduğu işleri işkal 
etmiş olacağız. 

Ankara belediyesinin imarın tatbika
tında baz[ vazifeleri vardır. Kanunun 
kendisine tevdi ettiği bu vazif leri yap
makla mükelleftir. Fakat bu dogrudan 
doğruya plan tatbikatına aid işlerdir. Ve 
Ankarada bina yaptıran arkadaşların en 
çok alakalan bu müdüriyetledir. Bunu 
belediyeye intikal ettirdiğimiz vakit be
lediye tabii diger vazifelerle de alakadar 
olacağ[ için kadrosu bugünkü gibi çalı
şarnıyacaktır. O halde Ankara belediye. 
sine vermekteki gaye ve menfaat ne
dir? Ankara b:!lediy sıne vermekteki g. 
ye ve menfaat eveıa 7-8 senedenberi de
vam eden bu tatbikat esa 1ı ş '·tini ~e
hirde alını tır. Artık hü :um t n ve hü
k:imet müm sili olar, ;: '!iye v ... k li-

(Sonu 5 ınc: yfa· a) 
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Kamutay polisimize sevgi 
ve güvenini gösterdi 

. • (Baş' 4. üncü •aylada) Polis teşkilôt kanunu meskID mahsus ve bir fen o!muıtu.. Bfa 
nm b~zz.at bu işin tefcnütiyle uğ.aşma· Bundan , 0 nra polis ıeşki!3t kanu- buna hHgi ilo yani pofüin keyfiyetôni ar· 

1 

sına ıhtıyaır kalmamıştır~ bu bir. nunun bazı maddelerinin değiştirilme- tumakla işe başlam ş oluyoruz. Yaptı-
ikinci i§ si hakkındaki kanun projesinin görüşü!- ğmıız şeyin başmda polis cnsetitüsü ge-

lkineisi; demin de amttiğ;m o;sbab m"ine başlanfü. fü. Ondan sonra poliste en çok lizm> o.. 
dolay<si}·le eski şeb" intikal ettikten B. Ziya G<vher Etili (Çanakkale) lan şey disiplindir. Dediğim gibi feda· 
sonra gmk .akaklann tanziminde, ge- - Projenin ebemi yetine ip,..t ederek kfu'hğ>: c=cti nnlli bir ..,,.. olarak 

rek evlerin avlularına kadar girerek ada· zab<ta 1<nvvetlerimizin bizim humr ve karonda taş>yan bir polise bilgi verildik· 
lar yapdma" şekli belediyelerle bunlar sükUnumuzu sağl-1< i?n katland<k· ten ve di'1plin talim c<hldikten '°""' o 
aras<nda bir tak= tatbikat il>til'1lar< do· lan zorluklan anlatu: :- Polisin hu· polisin bugUn vcrdigi misall<rdcn dah.a ğurabilird;. Onlar bugün riya•ctc geç· gün gelen kanunla yalmz idari ve asa· çok mi"'11." vermesi elbette her giln bek· 
mek itibariyle, bn t"i"kkül or•ya bağh yiş noktai n,.anndan değil bir de iç· lcne<ek b<r hfidisc olur. Biz evola poli· 
bulunmak itibariyle bu gibi U>tiliOar da ümai bakandan büyük bir ilerleme ol- '1mize bu itibarla başladd<- Koyduğu-
daha hidayette halledilecek ve mbikatta duğunu gömek'1niz. Polisimiz yüksek muz maddelerde bir talam tah•il de>· 
suhuleti mucib olacakbr. vas<flan dolay.,iyle, bilek kuvve<ine releri aymhk. Ve burada bir en•titü kur-

Bu kanunu bu kanaatle; hem güvenerek değil, vicdanına güvenerek duk. ilk kademe 
Ankara .şehrinin imarına daha ziyade vazife görmüş olarak da büyük bir te· 
hadim olmak ve planları s_huletle tat.. rakki göstermektedir. Bu kanunun Da-
bik edebilmek hem de Ankara halkının biliye Bakam disiplinli, kuvvetli, o de-
ve Ankara ile alakadarların işlerini ka- rece fedakir ve kahraman olabilecek, 
nun ve usullere nazaran bugünküne nis- memlekette yeni. kuvvetli lıir unsur da
betle daha iyi ve maddi menfaatler nok- ha yaratıyor. :M.cmleket bu yeni polis 
tasından daha müsaid olacağı kanaatile teşkilatiyle lıir kat daha kuvvet kesbc-
getirmiş bulunuyoruz. Esbabı mucibe diyor. Bu cihetten de sayın Dahiliye 
bundan ibarettir. Binaenaleyh kanunun Vekilinin irfanı ve enerjisinin mahsu-
bu esbabı mucibesinin aııkadaşlarım ta· lii ve hediyesı olarak bu. kanunu kabul 

rafından da kabul edilmesini rica edi- ediyorum.,, dedi. 
yorum. Çünkü bir defa hükümet uzun Bundan sonra İç Bakanımız kürsü-

süren ve az çok iztirab vermiş olan bir ye geldi. 
tecrübeye istinad etmektedir. Onun i- .. _ Ge~en gün ve bugün bu kanun 
çin :zannediyorum ki Kita~ı Hii5nü ve münasebetile söz alan hatiblerin naçiz 
diğer arkadaşlarımın :zihinlerinde basıl şahsım hakkmdaki teveccühlerine te-
olz.cak olan bu şüpheyi iuleye kifi gc- şek.kür ederim. Bu teveccühü vazifem· 
1ecektir. de ve mesuliyetimde bir eseri teşvik ve 

lmaT planı nasıl tatbik ediliyor? gayret olmak üzere telakki ederim. Bü-
B. Refik foce (Manisa) - !mar p• tün gayretimle Büyük Millet Meclisi-

1anları noktası noktasına takib edili· nin tavsiye ve itimadını kaybetmeme-
yormu ?. İşitiyoruz ki bazen bozuluyor- ğe çalışacağıma emin olmalannı rica 
muş. ederim. Bu sözler içerisinde beni en 

lç Bakanı B. Şükrü Kaya (Muğla) çok mütehassis eden cihet hatiblerin 

- Arzedeyım. Benim mesleğim değil, bilhassa polislerimiz hakkında göster-
tclı:nik bir iştir ar.aa bu münasebetle dikleri muhabbet ve şefkat hisleridir. 
alakadar oldum. Şehirlerin evveli Hatiblerin bu muhabbet ve şefkat dolu 
bir ideal plan olarak, tasavvuri ola- sözleri söylenirken meclisin gösterdi-
rak yapılıyor. Bu tasavvuri planlar diği güzel tezahürler, hem polisleri, 

1.400. 1,2000 gibi büyük paftalar üzerin· hem memurları hem de milletimizi se-
de yapıldığı için araziye tatbikinde vindirecek tezahürlerdir. Çünkü sız 
az çok değişiyor. Evler yıkıldığı altın- her zaman olcfuğu gibi bugün dahi 
da ne çıkacağı yolun ne manzara ala- memleketimizin, milletimizin samımı 
cağı, hatta parke döşense bile, kabili kanaatlerinin tercümanl oluyorsunuz. 

tasavvur olmadığı için tatbikatta her Zabıtanın değeri 
vakit ve her yerde bir takım değisiklik- Arkadaşlar, zabıta teşkilatı, zabıta 
ler oluyor. ' kuvveti bir memleketin bayrağı gibi, 

Bizim burada da böyle değişiklikle- kanunu gibi istiklal alametlerinden bir 
re tesadüf ettik. Her yerde de böyle :alamettir. (Bravo sesleri) Bir memle-
olurmuş. Misalleri vardır. Yalnız bu de· kete göz dikildiği ve parçalamağa karar 
ğ~şiklikler keyfe ve arzuya tabi değil- veridiği vakit evvel emirde hatırlanan 
dır. Bir yerde tatbikatta değişiklik ha- şey, polis kuvvetidir. Evvela onun mu. 
sıl olduğu vakit, evvelemirde bu deği. rakabesiyle işe başlanır ve polis ele a-
şiklik kendisine bir mukavele ile bağ- lnır. Osmanlı imparatorluğunun hazin 
lı bulunduğumuz mütehassısa gider, o, akibeti bunu gösterecek manzaralarla 
tetkik eder, ondan sonra §imdi mevcu- doludur. Zabıta kuvveti bir memleketin 
diyetini mevzuu bahsettiğimiz komis- ~kli idaresinin de bir ifadesidir. Ve o, 
yona bir avan proje verir o da tetkik efradı milletin karakterinin numunesi 
eder ve mahalline gidilir. Bu şekilde o olarak durur. Eğer türk polisi fedakar. 
komisyon dcı mutabık gorürse ilk plan· Jıkta, cesarette, fedailikte diğer mettlek 
da olduğu gibi heyeti vekileye gelir. O- erbabı gibi büyük varlıklar gösteriyor. 
radan tasviben ç.kar. Yalnız ufak tefek, sa ve göstermişse bu, kendilerinin da-

~· "kl.kl marlarmda taşıdıkları türk milletinin 
göze görünrniyecek kadar degışı ı er 
oluyorsa onu bilmiyorum. Ben, şimdi- asil kanının eserdir. (Bravo sesleri) 
ye kadar bu kaidelerin haricinde bir de- Zabıtada ve poliste feragatı nefis fe-
ğişiklik olduğunu zannetmiyorum. Fakat dakarlık fedayi nefisle tevem bir şey-
ba 

. dir. Polisin feragatı daima fedayi ne.. 

:zı binaların genişliği, uzunluğu ve ır Iisle nihayet bulur. Polis destanında ve 

tifaı hususunda şurayı devletin karar-ları vardır. Buna da itaat edilmekte- edebiyatında böyle ;;ehitlerin mıkdarı 
dir. Bu kararlar da, plan icraatı diye 

pek çoktur 
o şehitleri anarken huzuru alinizde 

telakki edilmektedir. 
hürmetle eğilirim. Arkadaşlar; polis 

Y aprlmakta olan bir bina denilen kuvvet, zabıta kuvveti daima 
Refik 1nce (Manisa) - Halkevi- sinsi ve gizli, arkadan vuran kuvvetler-

nin önünde, tayyare cemiyetinin arka- 1e uğraşan bir heyettır. Onu daima pu. 
suda bekliyen kötü emelli adamlar en 

sına tesadüf eden yerde bir inşaat var-dır. Bu halkevinin güzel manzarasını dalgın bir zamanda onu arkadan vur:.ır. 
bozmaz mı? Ve bu inşaat imar proğra· lar .• 
miyle kabili telifmidir ? Kanunun kalhmr§ halkam ~ O milletin ve halkın namusunu, ha-

Dahiliye vekili Şükrü Kaya (Mug
la) - Evet: halkevinin öniıne ve tayya· yatını, haysiyetini ve matını kötü emel. li. kötu ruhlu adamlara karşı kanunun 

cemiyetinin arkasına tesadüf eden yer 
1 

kalkmış bir kalkanı gibidir. Bu kalkan 

planda da inşaat mahallidir. Yalnız ha - daima sinsi kuvvetlerin attıkları kur~ 

kevini mümkün mertebe kapatmamak şunların hedefi olmaktadır. Sonra, po-

için irtifa o nisbette verilmi-=tir. h:aldır1-,. Jis memleketin iktisadi bir elmanrdır. 
Çiınkiı arkadaşlar, asayiş ve inzibatı ol. lan kayalar da o sebebtendir. 

Geçenlerde zannedersem nafia ve· 
kili arkadaşımıza bir sual sormuşlardı, 
ben de burada idim, demişlerdi ki; "Bu 
gençlik parkına dökülen toprak nedir? 
ileride burasr park olacaksa bu toprak 
tekrar kaldırılmak icabetıniyecekmi ? 

O toprak oraya gençlik planı ikti

zası olarak getirilmekte ve orası iınla 
edilmektedir. Diğer b:ızı inşaat dolayı
siyle artan topraklar da buraya getiril· 
diği için fazla bir masr:ıfı mucib olnw 

yacakhr.,. 

mıyan bir memlekette, istihsal de ol. 

maz. 
Polisimizin güzel şöhreti sınırla. 

rımızm hududunu aşmıştır. Polis memle 
ketimizin diğer faal unsurl:ırı gibi mem 
]eketimizin içinde oldugu gibi haritcc.. 
de bir şeref bayragı gıbi elden ele, dıl-
den dile dola maktadır. 

BarJı basına bir ilim 
Polisin bu ""ünkii teknigi tamamen c 

hn'~ katen b" ~ ba na bir ıljm olmus ır 

İkincisi, polisin bizatihi maddi haya
tıdır. Biliyorsunuz ki bugün "ilk kade
meyi arzediyorum" ilk kademe bugüne 
kadar hayata kafi olımyacak bir maaş 
almakta idi. Budce zarureti meı:rileketin 
umumi iktisadi hayatı kendisini bu feda
karlığa katlandınyordu. Faka büdccde 
biraz inşirah hasıl olur olmaz kendisini 
terfih yolu gözetildi. Hükiimet icabe
dcn fedakarlığı na.zan dikkate alarak bir 
kanun layihası hazırladı. Şurasmı söyle
meme ve alenen teşekkür etmeme mü
saadenizi rica ederim ki, bu kanun ld
yihası büdce ve dahiliye encümenlerin
de tekemmül etti. Onlann verdiği karar
larla bizim mütevazi attığımu adımlar 
kuvvet buldu. Huzurunuza gelen ve bu
gün biıtün meclisi sevindiren ve milleti
mizi sevnidirecek olan kademeler ancak 
dahiliye ve büdce encümenlerinin karar
ları sayesinde alnımıştır. Müsaade buyu· 
rursamz burada alenen kendilerine huzu
runuzda teşekkür edeceğim. Bu itibarı.. 
en küçük rütbeli polisten en büy"ük rütbe· 
liye kadar hepsi birer terfi payı al
mışl.:I dır. Ve kendilerinin birtr derece 
terfı. tesbıt edilmi;.tir. Şirr.diı i halde 
b.idcc-nin bugünkü ihtiyacı dairesinde, 
Devlet polisine ic.ıbeıien {cdakarlıgı yo'.lp· 
mış hulunuy:>r. Etili arkadşurun dedi
ği gibi tabiidir ki polisin maddi ve ma· 
nevi refahının temini için yapılacak ve 
düşünülecek işler pek çoktur. 'Gerek ken

dilerinin ve ailelerinin birlikte bulunma
sı için ba~Ka. memleketlerde gördüğü· 
müz gibi toplu binalar dahilinde otur
malarını gerek hastalarının ve çocuklarc· 
nın bakılması gerek hayatlarının sigor
ta edilmesi gibi işler vardır. BinaenJ
leyh bunlar hakkında :zaman zaman ya· 
pacağınuz işler ~oktur. Cumhuriyetimiz 
her davasında olduğu gibi bu davasın
da da adımlarını daima mütezayid bir 
~urette müsbet ve muayyen bir pro~
ram dahilinde atacaktır. Meclisi alinizin 
~rzu ettiği ve hükümetinize verdiği di·. 
rektif az zamanda füiyat sahnmda su· 
but bulmuş olacaktır. Eğer bu i~in b:ı
şında ben bir vasıta, bir ~ile olursam, 
bu benim için madamelhayat, hatta hcm

şerilerim için madamelhayat devam ede
cek büyük bir şereftir. (Bravo aeSleri) 

(Alkışlar). 
İç bakanımızdan sonra B. Duran Sa-

karya (Gümüşhane) - Eski bir mcs· 
Jek mensubu sıfatiylc polisliğe aid hatı
ralarını anlatan B. Duran Sakarya; po
lisin vazifesinin ~kluğuna, buyük.lugü-

ne, çeşidliligine işaret etti: 
"- Herkes sıcak döşeğinde U} ur

ken polis gece yansı ifayı vazife eder. 
Polis sinsıleri takıb eder, kurşunun ö. 

nüne çıkar. anar tlcrle mücadele ede •• 

Y ğmurda, tipide polis vazifesi başında 
dimdik durur. Halk her hangi bir vazi-

yette polisten istimdad eder. Her har.-

gi bir adam yatağına yattığı zaman ~ 
vimc hırsız girecek, beni öldürecekl·r 

diye korkmaZ çiınkiı o uyurken vazife-

sini ıfa eden polis. devriye geziyordur:' 

Bu proje ile poli in hakkının tama-

ıniylc vcrilebıldıgi sualine ''hayır" ceva

bını veren B. Sakarya; polisin eline ge· 
cen 50-51 lira ıle yapmak zorunda oldu. 
gu işleri anlattı. Vazifesi böyle ağır ve 
nazik olan bir memura elli lira yeter 
mi?'' dedi ve bu paranın ileri de büdce 
imkanlanndan faydalanılarak arttmlaca 
gı hakkmdaki ikanaatini söyliyereK ka
nunun üç ay sonradan değil; neşri tar:
hinden yuriirlü c girmesini istedi. 

Vakit çok g ç oldugundan projenin 
ma deleri onümuzdcki celsede goriışulc· 

cekfr-. 
Kamutay yarın toplanacaktır. 

Yeni emniyet 
teşkilatı 
(Başı 1 inci sayfada) 

dir ki mevcud kadroyu genişletmeyip 
olduğu gibi bırakmak kimsenin zihnini 
zerrece işgal etmemektedir. 

Poliste keyfiyet ise, bütün alakalı • 

ları uzun ve derin düşündürmege la • 
yıktır. Mucib sebebler layihası bize şu
nu öğretmiştir: l\'Iaaşmın azlığından do
layı polis mesleğine rağbet gösterc-nle· 
rin ekseriyeti ancak millet mektcblerin
de okuma yazma öğrenmiş olanlardır: 
polis memurları arasında orta tahsil gör
mlış olanlar ckalliyettedir. Halbuki po
lislik orta tahsillileri bile kendıne 
kifayetsiz bulabilecek kadar bilgi iste
yen bir meslektir. Mesela, siyasi polis
te ilk ve orta tahsillilerin vazifelerini 
hakkiyle yapabileceklerini tasavvur e -
debilirmizini z? 

Layiha, bu cihetleri gözonune .ala • 
rak polis maaşlarını yükseltmiş ve ter
fi hususunda kıdemden önce tahsil de
recesini, polis enstitiısı.inde yctişmegi, 
sicil ile tesbit olunan liyakati esas tut
muştur. Lise ve hatta üniversite tahsi
li görmüş gençlerin dahi bundan boyle 
polisliği meslek ittihaz etmemeleri için 
sebeb kalmıyacaktır. Polise intisab ede· 
cek gençler icab ettikçe, emniyet teş
kilatı hesabma bazı yüksek mckteb -
lerde okuyacaklar ve enstitüde ihtisas 
kazandıktan sonra adli ve siyasi kısım -
larda amir olarak ?)ışacaklardır. 

Bu münasebetle bahsettiğimiz po • 
lis enstitüsüne geline : önümüzdeki 
15 eytiildc açılacak olan bu müessese, 
mütehassıs polis memuru yetiştirecek -
tir. Bu, bir polis mektebi veya akade • 
misi değildir. Burada polise aid mes • 
leki bilgiler, nazari ve ameli olarak, ve· 
rilmekle beraber polisle atakalr çcşid 
çqid i~ere aid tetkikler, tahliller, t& • 
hatTiler de yapılıp neticeleri teş'killita, 
bunlarla münasebcttar idarelere, vila • 
yctlere, hatta diğer hükümctlen: tamim 
olunacak, böylece memleket ve cihan 
emniyetinin temini husu unda tiirk poli· 
sine düşen teknik vazifeler kolaylaştı • 

ıılacaktır. 
Bir misal verelim: bu sene piyasa· 

ya çıkarılan bir kasa hırsızlığa karşı 
müemmendir. Fakat önümüzdeki yıl • 
larda bu emniyet zail olabilir. Zira, 
bugünün hırsızları da modern teknik

ten istifade etmekte, sağlam bir kasa
nın açılması yolunu bulmakta, paraları 
inanılmaz surette taklid etmekte, ma • 
biyeti kolayca anlaşılamıyan mahirane 
cürümler işlemektedir. PoHs, bu gibi 
cürüm sahiblcrine karşı daha üstün bir 
tekniği emrinde bulundurabilmclidir ki 
faaliyeti müessir olsun. İşte, kurula • 
cak olan enstitü, birçok Avrupa memle
ketlerinde mevcud eşleri gibi bu vazi -

feleri görecektir. 
İyi tahsil, yüksekçe maaş, modern ens-

edecek titü ... Polise keyfiyetini temin 
olan esaslardan bir kaçı bunlardır. 

Layihayı ilkönce tetkik eden dahi -

Jiye encümeni bu esaslarla da iktifa et· 

memiş, emniyet teşkilatına ç?k faydalı 
olacak bir yenilik getirmiştir: emniyet 

komisyonu. Bu komisyonun mesaisi J>'l

lis. jandarma, muhafaza teşkilatı ve di
ğer benzer kunımlann faaliyetinde bir
lik temin edccelttir. Memleketin asayişi 
ile alakalı teşkilatın biribirinden haber
siz çalışması kadar zararlı ne olabilir? 

Yeni teş.kilat kanunu kabul edil • 
dikten sonra polis kadrosu genişliyecek, 
adliyemizlc poli imiz ve jandarmamız 
arasında çalışına iştiraki temin oluna -
cak, adli dosyalar tesis edilecek, hula
sa. emniyet teşkilatımız dah .. i} i şan
lar içinde vazifesini yapacak ve ılerle
mekte olan memleketin asayişini boza
bilecek bütün kifayctsizlıkler ortadan 

kalkacaktır. 
Polisimizi şimdiden ebrik ~ e ken -

disine eberniyctli vazifesinde muvaffa

kiyetler dileriz. - N. BAYDAR 

B. Çemberleyn başbakan 
sıf atiyle ilk nutkunu 

verdi 
Londra, 31 (A.A.) - Muhafazakar 

parti liderligine ittifakla seçilmesi u. 
zerine B. Nevil Çcmbcrleyn parti kon· 
fcransında başbakan ve lider sıfatı:;le 
ilk nutkunu vermiş ve demıştir ki : 

"- B. Baldvin'in pol tikasını gude
ceğim. Hükumet içinde uç partinin bır
Jcşmesi, en iyi politikad r. Ve b:.ı ida
me edilecektir. Hı.ikümet, silahlanma 
programım sadık kalacaktır. Ziraat ve 

5 

İş bankası genel 
direktörü geldi 

Ekonomi Bakıınımız B. Muammer Erişi 
karşıla yor 

Turkiyc 1ş bankasını alakadar eden 
bazı işler hakkında tetkiklerde bulun· 
~ak .uzere l.ıir muddet evci Londraya 
gıtmış olan Turkiye t bankası genel dı
rektörü Muammer Eri dün şehrimize 
dönmüştür. 

Muammer Eriş'i Ankara garında kar· 
şılayanlar arasında ekonomi bakanı B. 
Celal Bayar, banka idare meclisi reısi 
Fuad Buka banka erkanı ve dostları ger 

rülmekte idi. 

1 K ı,çt)K DIŞ HABERLER J 

X Roma - Papa, 80 yaşına girmış· 

tir. 
X Şikago - Bir çelik fabrikasında 

grevcilerle polis arasında yeniden çar· 
pışma olmuş, 4 kişi ölmuı 66 kişi yaıa· 

lanmıştır. 

X Londra - İmparatorluk tayyare 

bayramındaki kazalarda 17 kişi olmuş· 

tur. 
X Mor.kova - Şmid'den gelen h.ı· 

bcrlere gore, Mazumk'un tayyaresiyle 

kutub istasyonu arasında irtibat temin 

olunmu§tur. Tayyare iyi bir vaziyett • 

dir. Hava elverişli olunca yoluna devam 

edecektır. Kutub istasyonunda da vazi. 

} et iyidır. tlmi tetkikler devam etmek· 

tcdir, 
Parİ• - Dün Anıı.rıkan · ô1 ıilcr. 

faniı doJayııtiyJc Fransımın bir çok 
yerleı inde toren yapılmıiıır. 

X ?aria - 1671 korr.un ihtılalinde 
ıhtil5Jcilt.ıin kurşuna dızıldıklcı i dıvarın 
önünde dıin tôren yapılmıştır. 

X Loa<lra - B. Makdonald"ın sami· 
mi dostlarından iskoçyalı zengin mütc
fcvva Grant, mumaileyhe kaydıhayat 
prtiyle .f0.000 ıterling irad baglanuştır. 

X Sidaey - (AvusturaJya) - Şid
detli :zelzelelerden dolayı Bismark ada
larından biri ortadan kaybolmuş, bunun 
yerine bir çok ufak adacıklar peyda ol· 

mu tur. 
X Tokyo - Yeni diyet meclisinin 

ekseriyeti Haya i kabinesine muhalif ol. 
dugundan, kabine istifa etmiştir. 

X Sofya - Geçenlerde bır ko}'luye 
ameliyat yapılarak karnından buyuk bir 
ur çıkantınış. bu urun içinden de 6 kilo
gram agırlığında bir cenin ıknıı ur. 
Köylünün vaziyeti iyidir. Yakında kar.· 
siyle çocuklannın yanına dönebilecek· 

tir. 
~-···R···A··c;···:;;/·c;·····ı 
·········································· 

ANKARA: Ögle ne ri} atr: - 12.30 
. ı 2.50 Muhtelif plak n~riyatı. 12.50 -
13.l 5 Plak: Turk musıkisi ve halk r
kılan. 13.1 5 • 13.30 Dahilı ve haricı ha· 

berter. 
Akşam neşriyatı. 18.30 - 19.00 Muh· 

telif plak n~ri} atı. 19.00 - 19.30 Turk 
musıkisi ve halle şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaştan). 19.30. 20.15 Turk 
musiki5i v halk şarkılan (Ferid Tan ve 
arkadaşları). 20.15 - 20.30 Sıhhı konuş
ma (Doktor Nusret Karasu). 20.30 • 
21.00 Pl kla dans musıkisı 21.00 - 21.15 
AJans haberleri. 21.15 • 21.55 Stud}O 
salon orkestra . 21.55 - 22.00 prınkı 
program ve l tikl 1 marşı. 
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• • • e 1 as er 1 iZ ·ç ie 
Türk askeı·inin parolası bir daha tekrarlan_dı 

Dün Sarıkışlada yeni askerlerin and 
içme töreni yapılmıştır 

İsmi, nesiller boyunca türk ordusu
na kahramnlar yetiştiren bir yiğitler 

kaynağı olarak kalacak olan bu şanlı 
asker yurdu; dün askerliğin en şerefli 
gününe yakışacak bir dekor içinde idi. 

Törene tam saat 14 de İstiklal mar. 
şiyle başlandı. Sarı kışlanın yeşil ya. 
maçlarını dolduran binlerce er, birer 
heykel harektsizliği içinde fakat kalbleri 
ve ruhları muzikanın sesine gönül ver
miş gibi idiler. 

İstikla~ marşı, bayrak ve askerle be. 
raher dinlendiği zamandır ki varlıkları 
kaplryan ve tahlil kabul etmiyen bir 
mana oluyor .• 

f stiklal marşından sonra 32 inci a. 
lay komutanı albay Kemal Yaşınkılrç, 
asker ocagına yeni girmiş olan bütün 
erlerin omuzu silah taşıyacak anlarına 
kadar, onlara, namuslu, merd, yurdse. 
ver, ve bir tek kelime ile bir Atatürk 
çocugu olmak sırrını ögretcek değerde 
olan şu güzel konuşmayı yaptı. 

"- Alayrn genç erleri: 
Bugün buraya neden ötürü toplan

dığımızı bir iki giindiir sub3yfarrn1z 
ve shden evvel bu ünlü ve şerefli ocaga 
girmiş olan eski arkadaşlarınız hiç 
şüphesiz ki size anlatmıştır. Ben de 
bundan kısaca size bahsedeyim: 

"Bu mübarek yurdun ve yüksek u. 
/usumuzun selametini, saadetim·, haysi. 
yet ve !ierefini muhafaza vazifesini omuz 
Jarına almı~ olan orduya her giren and 
içmekle mükel/eftir. Bu and içme de 
alayın huzurunda ve şu gördüğünüz ve 
her şeyden üstün tuttuğumuz sancağı. 

mızın önünde yapılır. 
"Sancağı orduya millet verir ve 

onu siz erlerin namusuna amanet eder. 
"Sancağın şan ve şöhretini yükselt· 

mek her askerin en yüksek ve mukaddes 
vazifesidir. Her asker sancağın şöhret
li tarihi ile iftihar eder. 

'"Şu gördüğünüz sancak türk mille. 
tinin şeref ve namusunun timsali olan 
Albayrak renğini güneşten ve üstünde
ki ay yıldıu da o gökten almıştır. 

SANCAÔINI KORU 

" Cumhur Reisimiz, baş tacımız Ata
ıürkümüzün işaret buyurduklau gibi 
tarihten çok önel' var ola11 ulusumuzun 
sancağı kadar hiç bir milletin bayrağı 
yüksek bir şerefe ve maziye ve yüksek 
ifadeli bir manaya sahib değildir. Sanca 
~rnırzın yeri daima yüksekler ve daima 
baş üstüdiir. 

" Son nefesimize kadar onun uğrun. 
da döğüşmek vuruşmak ve ölmek biz 
askcrl<'re bir hazdır ve şereftir ve yurd 
borcuduı. 

"Eğer aziz yurdunun bir harabe ha
line düşmemesini istersen eğer ak saç
lı ninenin, gül yüzlü eşinin, nurlu de
denin düşman ayaklat1. altında sefil ve 
peri.şan kalmasını dilemezsen bayra
ğm<J dört el ile sarıl ve onu namusun 
gibi koru. Zira onu korumasını bilmi
yen mil/erin ne ırzı, ne malı, ne canr e. 
mindir. Onu korumasını bilmiyen 
milletler daima başkalarının esıt1 

olarak yaşarlar. hiiriyet zevkinden mah
rum kalırlar kendi evlerinin ülkelerinin 
efendiliğini kaybederler ki buna hiç 
bir zaman türk razı olamaz. O sancağı
nı nasıl korumak lazrm geldiğini iyi 
bilir ve cihana da A tatürkün büyük i. 
şareti ile bildirmiştir. 

Beşinci bölük takım aizamrnda Geçid resmine bir bakış 

f-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-"-·-·-·- ·-·-1 ! Hazerde, seferde, karada, denizde, havada, her zaman ve heı ı 
ı yerde millete ve cümhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet, ! 
! kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, askerliğin ı 
ı namusunu, türk sancağının şanım hayatımdan aziz bilip icabında ! 
! vatan cümhuriyet ve vazife uğruna seve seve çanımı feda ı 
i edeceğime namusum üzerine söz veriyorum. ! 
• • 
~~ ·~ ·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· . .. . '~·~·~·~·~·~·~ ·~ ·~·~ ·~·~·~·~·~·~ 

BU ALAYIN ŞEREFLİ TARİHİ ! Bütün ömrünce sözlerine ! adamlar verdiklerı sözden ne bahasrna ·o· 

"Askerler; ı sadık kal. Bu yüksek gü- ! /ursa olsun dönemezler ve dönmezler. 

'"Size demiştim ki her asker sanca. i nü unutma. Bu yemin !t " Çocuklar, çünkü dönen ~erefsiz. 
dir. Namussuzdur. ğının tarihi şöhreti ile iftihar eder. Bu. ! yalnız askerlikte değil i 

gün saflarına katıldığınız bu alayın ! Ö lünciye kadar kulağında i Türk böyle bir zillet altında yaşa-
yüksek bir tarihi ve şeref dolu bir ma- t k lb• d . E • yamaz o ölür fakat sözünden dönmez • 

• ve a m e yer etsın. c- • lşte :ıimdi burada, icabında göziımüzü 
zisi vardır. Bugün bundan uzunboylu 
bahsetmiyeceğim. Fakat bir kısa vaka· 

sını anlatayım : 

"içinde bulunduğun bu alay tam 

! dadın gibi namuslu kal ! kırpmadan ölmek için bu yurd uğrun
! ve namuslu öl ! da, cumhuriyet yolunda pervasuca yü

!,_.s'ôzLERi'NE.SADİK.KA4t:·- ·! rümek için and içeceğiz. Namusumuz 
üzerine söz vereceğiz. 

'
1And içme : 

11Evet and içmek ne demek olduğunu 
hep bilirsiniz. And demek, insa-
nın namusu 
mesi demektir. 

üzerine söz ver-
N amuslu ve şerefli 

"Asker: sana son sözüm 

"Bütün ömrünce sözlerıne sa
dık kal bu yüksek günü unutma. 
Köyünde eşine dostuna ve böyle 
günleri bilmiyenlere anlat. Bu ye-

min yalnız askerlikte değil ö]ü& 
ceye kadar kulağında ve kalbim\o 
yer etsin. Ecdadın gibi namuslıa 
kal ve namuslu ol.,, 

Ortaya üzeri bayraklarla örtülmÜJ 
büyük bir masa konulmuştu. Masannı 
üstünde bir çok tüfek ve iki tarafında 
birer top vardı. 

işte and içime bu masanın etrafında 
yapıldı. İki posta halinde gelen erler; bie 
elleri bayrakta bir elleri silahta olduğa 
halde şu andı içiyorlardı: 

"- Hazerde, Seferde, Karada, De. 
nizde, ve havada, her zaman ve her yer.. 
de milltime ve cumhuriyetime dogruluJC 
ve muhabbetle hizmet ve kanun· 
lara ve r.izamlara ve amirlerine 
itaat edeceğime ve askerliğin na• 
musunu, türk sancağının şanını 

hayatımdan aziz bilip icabında vatan 
cumhuriyet ve vazife uğrunda seve s 
canımı feda edeceğime namusum iıze.. 

rine yemin ediyorum., 
Yemini yapan asker döniıp S'!nca.. 

ğa selam veriyor ve yerine gidiyordu. 
Yemin bitiketen ::;onra alay komu~ 

nı erlerle konuştu ve güzel bir ge~id 
resminden sonra törene nihayet verit. 
di. 

Sarı Kışla tarihi vazifesine devam 
etmektedir. Yurdun dört tarafından gel 
miş olan bu binler burada yalnız silah 
kullanma ve bomba sallamayı değil, re. 
j imin ana davalarından biri olan ça&' 
daş telakkilere uygun ileri bir vatandaJ 
olmanın da sırrını öğreniyor. 

Yazma, okuma, spor, yurd bilgisi, 
hayat bilgisi, tarih ve nihayet bu mem.. 
leketi kalkındıracak olan vücud ve kafa 
ahengini... 

Kültür Bakanımızın geçen gün Ka.. 
mutaydaki sözünü, bu vesile ile de na
sıl hatırlamıyalım? Ordu en büyük 
mektebimizdir. 

Ordu; kafa ve vücud ~eli~inıiyle 

inkılab kadrosuna hazırladığı M'ehmed· 
ciği ziraat, ekonomi, bayındırlık bilgi· 
teriyle de cihazlıyarak türk köyüne bir 
kalkınma unsuru olarak göndc~ •• ıekte
dir. Mehmed köyüne şehir ve mesud 
hayatın mümessili olarak dönü;.:ır. An
kara bozkırının üzerinde yesil bir şe.ı
rin nasıl kurulduğunu, toprak al.ı .• dan 
kaçan suyun vatanda~ emrir.e nac;ıl ve
rildiğini, ileri ve modem hayatın bü
tün icablarını, içinde yaşı yarak ~ ğ1 e
nen ve böyle yaşamak onda ahı ak ve 
şuur haline gelen Mehmedcik köyü
ne de aynı hayatı yaratmak iymaniyle 
gitmektedir. 

Bugün Sarıkışlada vatan !nıdu<lla· 
rının bekçiliğini yapmak sanatını o~· 
renen çocuklarımızı hep beraucr kut
layalım: onların şahsında Kemalist 
Türkiyenin ideal tiplerini sel mlıyoruz. 

yarım asra yakın yani aşağı yukarı el. 
li senelik bir zamandır bu millete hiz

met etmiş, mil/eti için yurdu için dö

ğüşmüş vuruşmuş harbetmiş binlerce 

şehit vermiştir. Belki bu alayda senin 

atan, belki baban veya bir akraban da 

vardı. 

r---------------------------------------------------------------------------·-----------------------------

"Cihan harbinde yani umumi harb. 

de kanal seferleri yapılırken Katyede bir 

duşman süvari alayı alayımrzla karşı 

karşıya gelmiş ve muharebe bütün hızı 

ile başlamıştı. Fakat cesur alay duşma. 

nı tamamiyle imlıa etti, bunlardan yüz

lerce esir aldı bir sürü eşya, tüfek, hay
van, iğtinam etti. Bir alayın bir alayı 
mohvetme:)i tarihte ender yazılı va. 
kalardandrr. Alayınızın ne kadar kahra
manca, merdce erce döğüştüğüne delil
dir. 

Şarki Urdün Emiri Abdullah geldi 
(Başı ı. inci sayfada) 

Başta bir bando mızıka olduğu 
halde bir ihtiram krtası selam res
mini yapmış ve mızıka Ürdün ve 
istiklal marşlarını çalmıştır. 

Altes prens Abdullah, istasyon 
iç ve dışında toplanan kalabalık 
bir halkın samimi tezahürleri ara
sında Baıbakan ismet İnönü ile 
birlikte otomobile binerek ikamet
• . :ne hususi daire ayrılmış olan 
Ankara Palas'a gitmişlerdir. 

Şarki Ürdün emiri altes Abdullah 
saat onbir otuzda dış işleri bakanı ve. 
kili B. Şükriı Saraçoğlunun ve saat 12 
de Kamutay reisi Abdülhalik Rendayı 
ziyaret etmiş ve 12,30 ve 12,45 de bu zi
yaretler iade edilmiştir. 

Altes Emir Abdullah öğle yemeği
ni dairelerinde yemişlerdir 

Dış işleri bakanı vekili tarafından 
Ankara palasta gece Altes Emir Abdul~ 
lah şerefine mükellef bir ziyafet evril
miş, bu ziyafeti parlak bir kabul resmi 
takib eylemiştir. 

Altes Emir Abdullahın şahsiyetleri 

1904 senesinde 1stanbul"da evlenmiştir. 
Üç kız ve iki erkek evladı vardır. Veli
ahd, büyük oğlu Emir Talal'dır. 1911 
de Mekke'de doğmuştur ve evlidir. 

Şarki Ürdün'ün nüfusu, mes.:.ı!ıcr:-.ı 
ve meşhur şehir ve kasoblıla• ı 

Ahalisi Sünni'dir. Resmi dili arapça· 
dır. 1930 senesinde yapılan tahrire na· 
zaran umumi nüfus 260.000 dir. Bunun 
30.000 i hıristiyandır. Nüfusun 6.700 ini 
de kafkasyalılar ve çerkezler teskil eder. 

Memleketin mesahası 42.000 kilo
metre murabbaıdır. 

Şarki Ürdün memleketi bir Emirliktir. 
Merkezi 12.000 nüfuslu Amman şehridir. 
Diğer şehir ve kasabaları 15.000 nüfuslu 
Es Salt, 4.000 nüfuslu El Kerak, 3.000 
nüfuslu El Maan, 2.000 nüfuslu Malıe
da, 2.000 nüfuslu İrbid, 1.500 nüfu::;lu 
Çeraşe ve 200 nüfuslu Akaba'dır. 

idare şekli ve hududları 

2 haziran 1934 tarihlerinde Kudüs'de ak
dedilen İngiliz • Şarki Ürdün muahede· 
leri ile tanzim edilmiştir. Filistindeki in· 
giliz fevkalade komiseri ayni zamanda 
Şarki Ürdiın fevkalade komiseridir. Am. 
man'da yarbay rütbesinde bir mümessili 
vardır. Fevkalade komiser mümessili dış 
işleri idare eder ve hükümete her husus
da müşavirlik yapar. Emir'in gene 
lngilterc'nin nazareti altında teşrii ve ic
rai kuvveti vardır. İcrai kuvvetini bir 
nazırlar meclisi ve teşrii kuvvetini de 
seçimle getirilmiş ve 11 i müslüman ve 
3 Ü hıristiyan olan 14 kişilik bir mecıı 
temsil eder. 

Mülki taksimat noktasnıdan memle
ket dört bölgeye ayrılır; bu bölgelerin 
her birine mıntaka tesmiye edilir. Bu 
mıntakalar birer mutasarrıf tarafından i
dare olunur. 

Demiryolu 
Hicaz demiryolunun 323 kilometre u

zunluğunda olan lıir kısmı memleket da. 
hilinden geçer. 

Askeri kuvvet 
29 u ingiliz olmak üzere 51 zabit ve 

802 küçük zabit ve neferden ibaret hu· 
dud muhafaza kuvveti vardır. Aynca 
(Arab lejiyonu) adiyle 820 kişilik bir 
zabıta kuvveti mevcuddur. Şefi bir ingi• 
liz zabitidir. 

Yeni askerlerimiz and içerlerKtt• 

Errur Abdullah ibni Hüseyin Haşimi 
ailesindendir. Ölü Hicaz kıralı Hüseyin 
İbni Ali'nin oğludur. 1920 sene::;inde E
mir olmuştur. 1882 senesinde Mekke'de 
doğmuş ve Emir Nasir ibni Ali'nin kızı 
Mekke'li Prenses (Emire) Musbah ile 

Şarki Ürdün ingiliz mandası altında 
idare olunur. Filistin"den 25 mayıs 1923 
tarihinde ayrılmıştır. Suriye ile hudud
ları 23 birinci kanun 1923 de Paris'te 
ak<ledilen bir ingiliz - fransız itilafname
si ile tahdid edilmiştir. 1925 de Hicaz'
dan Maan ve Akaba'yı ilhak suretiyle 
denize çıkmıştır. Fakat bu ilhakı Hicaz 
ve Necid tammamı§tır. İrak ile hududla
rı tahdid edilmemiş bulunmaktadır. İn
giltere ile münasebeti 20 şubat 1928 Vı! 

Amman"da bir de tayyade grupu var 
du. 
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Milli lUiidaf aa Vekaleti SatmaJma 
Komisyonu İHiıılan Devlet 

BAŞVEKALET 

l\'leteoroloji işleri 
Devlet Dt•miryolları ve Linıan1arı Umum 

Miidiirliij!ii SatmaJma Komisyourı fl&uları 

--------------- ---------------
BİLİ T 

Bir adet kompile sabit etüv makinesi kapalı zarf usuliyle alına
caktır. İhalesi 3-6.937 perşembe günü saat 11 dedir. Tahmin bedeli 
(5006) liradır. İlk teminatı (375) lira 45 kuruştur. Evsaf ve şartna
nı~sini al~k ve görmek isteyen M. M. V. satın alma kom~~yon~na 
mur~caat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sa.J'.ıl~ kanund.a ~~sterılen 
vesaıkle ve teminat ve teklif mektuplaryle bırlıkte bellı gun ve sa· 

umum müdürlüğünden: 
İ L A N 

Muhammen bedeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton 
bağ teli 16.6-1937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulu ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Daktilo alınacaktır. 

1 - En az orta mekteb mezunu olmak şarttır, 

atından en az bir saat evvel komisyona gelmeleri. (930) 1-1610 
1 - Herbir tanesine biçilen eder 90 kuruş olan 50.000 tane kar 

gözlüğü kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - El yaztsı güzelliği, daktilo yazısında intizam, hastas ıziık 
ve sürat esaslarına göre müsabaka yapılacaktır. 

3 - Ecnebi lisaniyle yazılmış müsveddeleri daktilo etmek ter
cih sebebi olacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1171.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5·19.:ı6 G. ve 
3297 No. lı nüshasında inti~ar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış şvesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraı;ız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay 
darpasada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1336) 

2 - Şartnamesini 225 kl.:ruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

4 - Kazananlar vaziyetlerine göre maaş veya ücretle istihdam 
olunacaklardır. 

2-2378 
t L A N 

3 - İlk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - İhalesi 3-6-937 perşembe günü s~at 15 tedir. .. .. 
5 - Münakasaya gjreceklerin 2490 sayılı kaz;ıunu? ~ ve 3 uı1~u 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ıle bırlıkte teklıf 
mektuplarım ihaie saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 

5 - Müsabaka günü ve diğer hususat hakkında fazla m:ı!Umat 
almak isteyenlerin Ankarada Yenişehirde İsmetpasa caddesi niha
yetinde Kızılrrmak sokağında 30 numaradaki dairede zat işleri mü. 
düdüğüne bizzat müracaat etmeleri. (1402) 2-2397 

ilk eksiltmesi fesh edilen 300.000 adet telgraf bandı. 16-7-1937 
cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare bina. 
sınd:ı sat.n alınacaktır. 

Muhammen bedeli 30.000 liradır. 

Ko. na vermeleri (9.'i5) 1-1677 
BİLİT 

l - Hepsine biçilen ederi otuz iki bin b~ş yüz lira olan 374 
kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksıltmeye konul~uştur. 

2 - İhalesi 17-temmuz.937 cumartesi günü saat 11 dedır. 
3 - İlk teminat 2437 lira 50 kuruştur. 

Tiirldye Büyül{ j)fiJlet 
inşaat koınisyonundan: 

M.ecJi~i 

İnşaat komisyonu için ücretle bir katib alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (2250) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 1-5-1936 giin ve 
3297 nıımaralı nüshasında intişar etmiş olan t:ılimatname dairesinde 
alınmış svesika ve tekliflerini aynı gim saat 14.30 a kadar komls· 
yon reisliğine vermeleri 15zımdır. 

Şartnameler (150) kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde' 
satılmaktadır. (1377) 2-2383 

4 - Şartnamesi 165 kuruşa M.M.V. satm alma ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunı teminat v~ 2~90 sayıl.ı kanu-

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek
tublarmı ihale saatından bir sa at evvel M.M.V. satın alma ko.na 

Türk olmak, askerliğini yapmış bulunmak, 30 yaşından yukarı 
olmamak, daktiloğrafi ve lisan bilmek, lise mezunu olmak, el ya. 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ME. 
MURLUGUNDAN: 

zrsı güzel olmak şarttır. • 

vermeleri. (1371) 2-2382 

l Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 

Bu şeraiti haiz olanların diğer şeraiti anlamak ve isimlerini kay
dettirmek üzere her gün öğleden evvel vesaiklarile beraber Büyük 
Millet Meclisi Daire Müdürlüğüne müracaat etmeleri iJiin olunur. 

1 - İzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
107 pafta, 5!l9 arla, 1 parsel numarasında kayrtlr ve Ankaranın Öz
bekler mahallesinde, Dar sokakto kain ahşap ev aşağıdaki şartlar 

dairesinde aç.ık artırmaya konmuştur: 
(1410) 2-2407 2 - Ev üç kattır. Evin bir avlusu vardır. 55 metre murabbaıdır. 

Komisyonu ilanları _ ---------------- ----------------
t.LAN 

l\farmara Üssübahri 
k:omisyonundan: 

sabo alına 
Bir kömürlügü ve üzerinde bir taraçası vardır. Zemin katında bir 
mikdar taşlrgr, bir oda, bir mutfak bir kömiirliık, bir odıı, ikinci 
katta: bir sofa, üç oda, bir mutfak, bir heHi, üçüncü katta: bir sofa 
ve biı oda vardrr. Heyeti umumiycsine beş bin beş yüz lira kıymet 
konmuştur. 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo kuru fasulya 
4. 6. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alm~caktır. . 

2 - Fasulyanm tutarı 3600 lira olup muvakkat temmatı 270 lı-
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. . . .k Tahmini tutarı clk teminat 

Lir~ 3 - İsteklilerm kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesı ~ a . ~e 
teminat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım amır 1• 
~. 1 1 . (1261) 1-2186 gı satın alma komisyonuna ge me erı. 

İLAN 
1 - Niğde ve Yozgad garnizonlarında bulunan kıtala~".~ birse~~

lik ihtiyacı olan 530 ton ekmeklik un kapalı zarf usulu ıle eksı • 
meye konulmuştur. . 

2 - Tahmin edilen 58300 lira olup ilk temınatı 43 72 lira 5o 
kuruştur. d N'vd 

3 - Eksiltmesi ıı . Haziran. 937 cuma günü saat 1~ e k/g e 
satın alma komisyonunda yaprlacaktxr. İsteklilerin tek~ıf m~ uh· • 
larmı 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun. olarak ~hare ~nv 1

; 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komısyon aş a ıgın 
vermiş olmaları şarttır. 1 

4 - Şartnamesi her gün parasız ofarak komisyonumuzdan a 1
• 

nabilir. (1269) 1-2188 
İLAN 

1 _ Ankara garnizonu birlikleri iç~n 288?00 adet yumurta 7.6. 
937 pazartesi günü saat 15 de açık eksıltme ıle alınacakt~r. • 

2 - Yumurtanın tutan 4176 lira olup muvakkat temınatı 313 
lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda~arası.z gö~ülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesıka ve 
teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1291) 1 -2223 

1 L A N 
1 - Garnizon birliklerinin ihtiyacı için açık eksiltn;ıeye kon.u

lan 14.200 kilo beyaz peynire istekli çıkmadığından yenıden eksılt· 
mesi 7.6.937 pazartesi günü sa:ıt 11 de yapılaoaktır. . 

2 - B · · t tarı 4970 lira olup muvakkat temınatı 327 eyaz peynırın u .. ·T· 
lira 7 5 kuruştur. Şartnamesi komisyonda para~ız go~u u~ 

3 _ ı· t kl"l · k n 2 3 cü maddelerındekı vesıka ve te-s e 1 erın anunu ' • . r v. t ı 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazrm amır ıgı sa ın a • 
ma komisyonuna gelmeleri. (1379) 2- 2385 

i L A N 
K kl l . .. b. J'kl . "ht" 'rı'n kapalı zarfla 50 bin ki-ır are ı tumen ır ı erı ı ıyacı ıJ: 

1 lo sade yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 95 kuruş 0 u~ 
tutarı 47500 liradır. İlk teminatı 3562 lira 50 kuruş~r. Şartnamesı 
her gün satınalma komisyonunda görülebilir. İhalesı 18-~-937 ~uma. 
günü saat 16 dadır İsteklileri kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesı 
ka ve teminat mektublarmr havi zarflarını belli ~n ve saatten en 
az .bir saat evveline kadar tümen satın alma komısyonu~~2~~;ıe· 
len. (1396) 
- 1 LAN .. 70 Tekirdağ kıtaları için 125 bin kilo Malkaradaki

1 
kıtaat ıçTın k' 

b . . f 1. 1 .. kasaya konu muştur. e ır-
ın kılo sıiTır kapalr zar usu ıy e muna d 

1 
.. · d 

dağ etini~ beher kilosuna 28 kuruş muhammen be. ~ ~ze~ın :.n 
muvakkat teminatı 2625 lira ve Malkaradaki kıtaat etıknın e e~ tı-
1 .. · den muvak at temına ı osuna 25 kuruş muhammen bedel uzerın . 

37 
. ·· 

1312 lira 50 kurus her iki etinde ihalesi 18. Hazıran. 9.. cuma .. gu. 
.. · . . k · t' )er her gun ve munanu saat 16dadır. Şartnamesını okuma ıs ıyen d b' t 

kasaya isstirak edeceklerin mektubların ihaled saatın anı .ır(13s9a;) 
1. . . kb ukabilin e verme erı evve ıne kadar komısyona ma uz m 2-2387 

Ankara cezaevi direl{törlüğünden: 
1 - Ankara hapis evinin haziran 937 iptidasından m~t~ıbs . 

9~8 
• • . . 1 beheri 960 gram ı ı arıy e 

sonuna kadar hır senelık ıhtıy~cı 0 a.n. . evi ekmek 21 gün müd 
şartnc.mede mezkur serait dahılınde bırıncı n 
detle ve kapalı zarf 'usuliyle mimakasaya çıkarılmıştır. . .. .. at 

. .hine rastlayan pazartesı gunu sa 
2 - thale 21 hazıran 937 .!arı . ili vinde toplanan komis. 

15 de Ankara cumhuryet muddeı umum g 

Cinsi Kilosu Lira 
Kuzu eti 25.000 10.000 
Koyun ,, 20.000 10.000 
Sığır ,, 40.000 12.000 2400 
Komutanlığımız deniz erleri ıçın 26.5-937 günlerinde kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılan yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem 
yiyecek maddelerine verilen fiat yüksek görüldüğünden yeniden 
açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 5 haziran 937 
cumartesi günü saat 10 yapılacaktır. isteklilerin yukarda yazılı 
ilk teminatlariyle birlikte muayyen gün ve saatte İz.mitte tersane 
kapısındaki komisyona müracaatları. 2-2386 

ı Askeri Fabrikalar Umum l\Hidiirliiifü Saıınalnıa 1 
Komisvonu flanlan --

Yevmiye en az 500 ve en çok 1500 kil-0 destere ve 
rende talaşı satışı 

Azami ve asgari mikdarları yukarıda yazılı ve beher kilosu 15 
santim üzerinden tahmini bedeli 792 lira olan talaşlar 14 haziran 
1937 pazartesi günü saat 14 de açık artırma ile Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca satılacaktır. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (59) lira (40) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rinde yazdı vesaikle sözü geçen gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1329) 1-2290 

1 T ON DİFENiLAMİN 2. TON SANTIRALİT. 

Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın a_lm~ ko· 
-misyonunca 19-7-937 pazartesi günü saat ~5 te kapalı ~a~f ıle ı.hale 
edilecektir. Şartname parıasız olarak komısyondan verılır. Tahble-
rin muvakkat teminat olan 605 lira 50 kuruşu hl!vi teklif mektub
larmı mezkur günde saat 14 e kad:-ır komisyona verme.teri v_e ken
dilerinin de 2490 numaralı kıanunun 2. ve 3. maddelerındekı vesa
ikie mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1363) 2-2380 

230 TON ELEKTROLİT BAKIR . . 
Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarda mıktan ve cın

si yazılı malzeme a,skeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~im~ ko· 
misyonunca 21-7-937 çarşamba günü saat 15 de. ~apalı zar~ ıle ıha
Je edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuruş mukalıılınde komıs?'onda.n 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havı teklı~ 
mektublarını mezkur gür.de :,aat 14 de kadar komisyona ver?1eler

1
. 

ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. ınaddelerındek 
vesaıkle mezkı1r gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1328) 

.WO TON 114 LÜK OLEON 
200 TON 105 LİK OLEON 

2-2377 

Tahmin edilen bedeli 21600 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikala~. u.ı_num müdi.ırlügü satın al.ma . ko
misyonunca 21-7.937 çarşamba gu?u saat 16. da kapalı z~r! ıl~ ı~a
le edilecektir. Sartname parasız oıarak komısyondan verılır. 1 alıb· 
lerin muvakkat teminat olan 1620 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 15 e krdar komisyona ve~eler~ ve k:ndilerinin· 
de 2490 numaralı konunun 2. ve 3. maddelerındekı veS3ıkle mez-
kur gün ve saatte komis~ ona müracaatları. (1327) 2-2376 

70 TON ELEKTROLİK TUTYA 

Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlülüğü sat·~ ~lma 
komisyonunca 23-7-937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ıle ıhale 

oy.onda yapılacaktır . .. d 7 5 ruğu olan 2424 lira 
3 - İstekliler muhammen bedelın yuz. e • 'f 

edilecektir. 

33 ,_ 1 k kk . t vereceklerdır, .. 
ıuıruş u muva at temına . .. kalif ve damga resmı ıle 

. 4 - Eksiltmeden mütevellıt ~1:1sumht~ "cret masarifi ve sair 
ılan ücretleri ve indelhace ekmegın ta 1 u 
bilcümle masarif müteahhide aittir. . .. ·· aat 14 e . 937 pazartesı gunu s 

5 - Teklif mektubları 21 ~a~ıran 'k" i maddede yazılı komis
kadar sıra Nolu makbuz mukabılınde ı ınc 
yon reisliğine verilecektir. . h t almak isteyenler mesai 

6 - Şartnamey göremk .ve f~zla .. ı~~ ~üğüne müracaat etmeleri 
saatı zarfında cebecide bapıs evı mu ur) 2-2384 
ilan olunur ( 1378 

Bursa Urayı· ndan: . 
. ınız bütcesinde 250 lıra ay. 

937 mall yılı için tasdik edılen urayı · 
lrk iicretli basmüheııdislik yeri açıktır. 55 den yukarı olma-

... h . ~ . d' 1 malı ve yası 
ıı endıs mektebınden ıp ~ . kl"l ri~ başkanlığa müracaat. 

ma . Ü>:ere m~sleğinde tecrübelı ıste 1 e 2398 
lan il.~ın olunur. ( 1399) ı-

Şartname parasız olarak komisy~ndan. verilir. Talihlerin m_u
vakkat teminat olan 1155 lirayı havı teklıf mektublarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona ver~eleri_ ve k~ndilerini~ ~~ 
2490 numaralı kanunu 2. ve 3. maddelerındekı vesaıkle mezkur gun 

ve saatte komisyona müracaatları. 
(1326) 2-2375 

200 TON ŞİLİ KÖHERÇİLESl 

Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan yukarrd a miktarr ve cin. 
si yazılı malzeme asken fabrikalar umum müdürlüğü satın aJ~a 
komisyonunca 19.7·937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf . ~Je 
ihale edilecektir. şartname parasız olarak komisyondan verılır. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 825 lirayı havi teklif mektubla
rını mezk ur günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri v: ken~i
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindekı vesaık
le mezkı1r gün ve saatte komisyona müracaatları. (1364) 2-2381 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 16..6.J 937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14.16 yakadar icra dairesi gyrimeııkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. · 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah. 
villeri getirilecektir. 

5 - Artırmada gayrmenkul talibine ihale edildikte tapu harcı 
ve ih,:ıle tarihine kadar olan miiterakim vergi ve rüsum ve dellaliyc 
satrs bedelinden ödenir. 

6. - Artırmaya iştirak edecekler 1.6.937 tarihinde 937/ 3 No. ile 
dairmizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi oku-
yabilir. 1-2404 -

Z AY t 
İş Bankasının 24659 Nolu 

küçük hesablar cüzdanımı kay
bettim yenisini çıkartacağ1mdan 

Harb okulu Hilmi 
hükmü yoktur. 2-2405 

!LAN 
Sungurlu maliye hazinesı ve

kili avukat medeni soysal ile sun 
gurlunun kara keçili köyünden 
kör hacı oğullarından Halil " · -
lu Ahmet arasındaki teçhizatı 
askeriye bedelinden (124) lira 
91 kuruş alacak davasından do. 
layı namına yazılan davetiyede 
müddeaaleyhin mahalli ikameti. 
nın meçhul bulunduğu mübaŞir 
nıcşruhatından anlaşılmış oldu. 
ğundan ilanen tebligat ifasına 
karar verilmiş oldu}undan malı. 
kemenin bırakıldığı 5.7.937 pa
zartesi günü saat 9 da sungurlu 
sulh hukuk mahkemesine gelme
si ve yahut bir vekil göndemıesi 
ve aksi takdirde hakkında kanu. 
nı muamele yapılacağı iliin olu. 
nur: 2-2401 

Kira İlam 
ANKARA GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEN:URLUGUNDAN: 

Ankaranın J;atolik kcthudc 
mahallesinde ısıklar caddesinde. 
kaim ve elyev~ muhtelif şahıı: 
ların kirasr altında bulunan bir se 
ne miiddetle açık arttırma ile ki. 
raya vl·rilecektir. Birinci Arttır
ma 10-6.937 perşembe g6nü s~at 
14-16 da birinci artırmada mu. 
hammen kira ve kiranın %75 şini 
bulmadığı takdirde 15.6. 937 salı 
günü yapılacak ikinci artırmada 
e çok artırana 'hale olunacal-
tır. 

Muhammen kira değeri 1320 
liradır. Talip olanlar ınezkiir gün 
de icra dairesi gayrimenkul satış 
memurluğuna muracaat etmeleri 
iliin olunr. 2-2400 

Kiralrk Oda 

il.AN 
Sungurlu maliye hazine,,i ve. 

kili avukat Medeni ile Sun. 
gurlunun türk hamallı köyün
den hasırcı oğullarından Bekir 
oğlu İsmail ar.ılanndaki teçhiza. 
tı askeriye bedelinı.len dokuz li. 
ra elli altı kuruş alacak davasın. 
dan dolayı namına yazılan da. 
vetiyede müddeaaleyhin mahalli 
ikametinin .neçhul bulunduğu 
mübaşir me~nıhatından anl .. şıl
mı~ oldugundau ilanen tebliğat 
ifasına karar verilmiş oldugu~ 
dan 5 • 7 937 pazartesi günü sa. 
at 9 da Sungurlu Sulh hukuk 
mahkemesine gelmesi ve yahut 
bir vekil göndermesi ve aksi hal 
de hakkrıJda kanuni muamele 
yapılacağı ilan olunur 2-2402 

!LAN • 
Sungurlu maliye hazinesi ile 

Sungurlunun Sarıkaya koyün. 
d•n Ömer oglu Nurettin arala~ 
rındaki teçhizatı askeriye l.ıede. 
]inden 23 lira 90 kuruş. alacak 
davasından dolayı namına yazı. 
lan davetiyede müddeaalcyhin 
mahalli ikametinin meçhul bu 
lundugu anlaşılmış ldugundan 
ilıinen tebligat ifasına karar ve. 
rilmiş o!dugundan muhakeme. 
niıı bırakıldığı 5 • 7 • 937 pazar. 
tesi günü saat onda Sungurlu 
sulh hukuk mahkemesine gelme 
si ve yahut bir vekı1 gönderme. 
si ve aksi halde hakkında kanu. 
ni muamele yapılacagı ilan olu-
nur. 2-2403 

ZAYİ 
Ankara niıfus memurlugun. 

dan :ıiyaından aldığım nüfus ka. 
gıdımı kaybettim yenisini nla.. 
cagımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Sanktşla Hamit oğlu Akif 
2-2393 D: 332 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me: 
murluğuna müraca.ıt. 1-2282 

Havuzbaşında bayanlara ki. 
ralrk güzel oda. Tercihen sabah- İşçi Çocuk Aranıyor 
ları 1841 e telefon 2-2406 

BAYAN İÇİN 

Kiralık Oda 
Yenişehirde Kazım Özalp cad

desi fidanlık istikametınde 25 
No: lu evin alt katmda. 

2-2394 

ZAYİ 
Ankara sanatlar okulunun 19 

haziran 926 tarihli şehadetname.. 
mi zayi ettim yenisini alacağım. 
dan eskiı;inin hükmü kalmamış.. 
trr. Keçıörende Bedri Ertuğ 

2-2374 

Çiftlik mağazalarından nial 
alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara fütiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift-
liğine müracaat etsin. 1.2347 

M~ğaza, Depo 
Yazıhane Aranıyor 

Muteber bir müesseseye iyi 
yerde satı~ mağazası, depo beş 
altı odalı bir yazihane arayor. 
Kontrat şimdiden veya bir miıd· 
det sonra yapılabilinir. 

Posta kututsu: No. 65 mu· 
racaat 1~2324 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

Manisa 
birlik: 

I LAN 
sehri 
' 

elektrili 
•• • 

encumenı 

tesis ah 
reisliğinden: 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik tesi· 
satmdan yalnız santral kısmı Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, 
platl ve keşifnameleri mucibince (37825) lira keşif bedeli ile ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. A - Eksiltme şart
namesi ve buna merbut hususx ve fenni şartname, tesisat projesi, 
B • Mukavele projesi. C - Plan ve projeler. 

İstekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde (Manisa şeh
ri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğinden alırlar.. 

3 - Eksiltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
16 da Manisa hükümet konağında (Vilayet Umumi meclisi salo
nunda) toplanacak olan birlik encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış elektrik tesisatı müteahhitli· 
ği vesikası 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması veya bun· 

!ardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve tesisat 
müddetince işi başında bulundurulacağını teahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Manisa hükümet konağı meclisi umumi sa· 
tonunda müteşekkil elektrik birliği reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. (1190) 1-2053 

Memur aranıyor 
Sigorta muhasebe ve muamelatına aşina bir memur aranıyor. 

Kuvvetli almanca bilenler tercih olunacaktır. 
Anafartalar caddesinde 111 numaralı Halil Naci Mıhçıoğlu ma

ğazasına müracaat. 

Ceyhan Belediyesinden : 
1 - 26 numaralı istasyon caddesinin çarşı mebdeinden itibaren 

O + 430 - 1 + 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundaki 
eski şose sökülerek yerine yeni olarak Toprak kale bazalt taşından 
paket kaldırım ve kısmen arnavud kaldırımı yapılacak ve iki yan
larına bordur dizilerek bir taraflı beton tevetuvar inşa edilecektir. 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın keşif tutarı (17832) lira 58 kuruş-
tur. · 

3 - İhale 1.6.937 salı günü saat 14 de belediye salonunda, da. 
imi encümen huzuriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin, Nafıa vekaletinden bu 
gibi işleri yapabileceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikası 
istihsal etmiş olmaları meşruttur. 

5 - İstekliler teklii mektuplarını ihale saatinden önce 2490 nu· 
maralı (artuma, eksiltme ve ihale kanunu) hükümlerine uygun su
rette ihzar ve temhir ederek ihale saatinden önce encümen reisli
ğine tevdi etmi~ olacaklardır. 

6 - Saat 14 den sonra verilece kteklif mektupları kabul edil
mez ve postada vuku bulacak tehirler nazarı itibare alınmaz. 

7 - Bu işin muvakkat teminatı (1337) lira (75) kuruştur. 
8 - Fazla izahat almak; şartname ve projeleri görmek isti yen

ler hergün mesai saati içinde fen işleri bürosuna baş vurabilirler. 
(1307) 1-2242 

~t\nk.ara C. ~1üddeiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evine bir yıllık ekmek ihtiyacı 27.5.937 günün· 

den 11.6.937 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur, 

2 - İhale günü olan 11.6.937 gününe müsadif cuma günü saat 
14 de Konya C. M. U.Jiği dairesind'e icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyaseti
ne vermiş olacaklardır. 

4 - Ekmek yerli unundan has olacaktır. 
Ve talipler bedeli muhamminin yüzde7,Solan 1997 lira 28 kuruş 

teminatı muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte komisyona ve
recektir. 

5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
Konya ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1289) 

1-2226 

Nafia V el{.aletinden: 
16 haziran 1937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada nafıa veka

leti malzeme eksiltme komisyonuodasında cem'an 2317 lira 10 ku
ruş muhammen bedelli galvanize 15 ton 4 m/ m. lik telgraf teli ile 
160 kilo 1.5 m/ m. lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada ve
kalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 16 haziran 937 çarşamba günü 

saat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne vermek. 
ri Hizımdır. (1306) 1-2309 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Muhammen bedeli 24000 liradan ibaret olan Filyos - Ereğli 

hattının kilometre 17 000 - 26 750 arası ve Kilimli makas hat-
tı ray ferşiyatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme 16-6-937 tarihinde saat on beşte demiryollar inşa· 
at dairesindeki eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işin muvakkat teminatı 1800 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık genel 

şartnamesi, fenni ~artname, ferşiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii 
fiat cetveli, profil ve resimlerden mürekkeb bir takım münakasa 
evrakı 120 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden teda. 

rik olunabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mu· 

cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-1936 ta
rih ve 3297 numaralı resmi gazetede ilan edilen talimatnameye gö
re vekaletten verilmiş müteahhitlik vesikasını havi teklif zarfları 
mezkur kanunun tarifatr dairesinde hazırlayarak 16-6-937 tarihin
de saat 14 de kadar demiryollar inşaat dairesindeki komisyona 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (1356) 2-2379 

ULUS 

Her türlü radyo tamirat.! 
1 6 - 1937 

Halil Naci Mıhcıoğlu 

Anafartalar No: 111 

1 REVUE saatları terakkıyatı f en n iyenin en 

son icadlarile mücehh ezdir. 

REVUE 
'saatının bugünkü tekamül hali 

eo senellk tecrübe neti cesi d i r . 

Modeller en son ve zarif şekildedir . . 

Ankara'da satı5 rerl : RIZA GÖZLÜKÇÜ, Bankalar oaddeel 8 

Kapalı zarf usuliyle inşaat münakasası · 
Aldıisar Parti Başk.anlığındaıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Manisa Akhisarda yapılacak parti 

ve Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40000 liradır. 
2 - Bu işe dair keşif şartnamesi ve projeler 3 lira mukabilinde 

Akhisar parti başkanlığından alma.bilir. 
3 - Eksiltme 21-6-937 pazartesi günü saat 16 da parti başkanlı

ğında yapılacaktır. 

4 - İstekliler diplomalı mimar vepa mühendis olacak ve bu gi
bi işleri yaptığına dair temiz kağıdı ve ihale kanunu 3. üncü mad • 
desindeki evrakla beraber 3 bin liralık teminatlarını muhtevi kapa
lı zarflarını ihale saatmdan bir saat evvel Parti Başkanlığına ver-
miş olmaları lazımdır. (1400) 2--.2396 

MERİNOS Y APAGISI SATIŞ İLANİ : 
Karacabey Merinos Yetiştirme 

Çiftliği Müdürlüğünden · 

SEFALI N 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezles:n i 

derhal 

geçirir 

Eczaneler· 

den 

llik ve 12lik 

ambalajları 

arayınız. 

Baş ağrısından çok 
. ızt1rap çekiyordum. 
·sefa/in alClıkfan -
sonra ne rahatım ! 

1 - Merinos yetiştirme çiftliğinin 937 senesi hasılatından 
12500 on iki bin beşyüz kilo safkan merinos yapağısı ile 6200 altı
bin iki yüz kilo yarımkan merinos yapağısı kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya kanulmuştur. 

Kültür Bakanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

Bakanlık binek otomobili için alınacak bir senelik tahminen 
6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartna• 
meyi görmek için her gün Gereç direktörlüğüne ve eksiltmeye gi
receklerin de 7 haziran 1937 pazartesi günü saat 14 de Gereç direk• 
törlüğünde satın alma komisyonuna malsandığma yatırılmış mu. 
hammen kıymet 1680 liranın teminatı olan 126 liralık makbuzla mü-

2 - Artırma günü 25-haziran-937 tarihine müsadif cuma günü 
saat 15 dir. 

3 - Muhammen fiat olarak merinos yapağısınm beher kilo 120 
yüz yirmi kuruş yarım kan merinos yapağının beher kilosuna da 
110 yüz on kuruş tahmin edilmiştir. 

4 - Her ikisi için 1637 bin altı yüz otuz yedi lira muvakkat te· 
minat alınacaktır. 

5 - İsteklilerin karacabey kazası dahilinde merınos yetiştirme 
çiftliği müdürlüğüne ihale gününde ve 2490 sayılı kanun hükümle. 
ri dahilinde teminat ve teklif mektubları ile birlikte müracaatları 
ilan olunur. (2935) 2-2389 

Kırklareli Belediye ReisJ iğinden · 
Kırklareli şehrinın nafia vekaletinden musaddak elektrik pro. 

jesi mucibince mevcud elektrik santıralma ilave edilecek 30025 lira 
bedeli keşifli 160 - 200 - 240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar 
makinesi 12-5-937 den itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usuliy· 
le münakasaya konulmuştur. 

İhale 25-6·937 günü saat 15 de belediye encümeni huzurunda 
yapılacaktır. İsteklilerin bu saatten bir saat önce teklif mektubla
rını encümen riya::;etine vermeleri ve %7.5 teminat akçesi olan 2252 
li11ayı belediye veznesin yatırmaları ve sartnameleri almak istiyen. 
lerin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndermeleri ilan olunur. 

(2952) 2-2390 

Kars Vilayetinden : 

racaatları. (1301) 1-2240 

IGralık l(öşlc 

Pazarlığa konulup pazarlığı 22-5 .. 937 tarihinde yapılmak üzere 
itan edilen Kağızman suyunun 216135/ 97 liralık boru nakli ferş ve 
kargir imalatının icra işlerinden heyeti umumiyeye talip çıkma· 
mış yalnız kargir aksamının yapılması bir müteahhide ihale edi
lerek boru imalatı 16980 lira 39 kuruş bedeli keşifle pazarlığa ko· 
nulmuştur. 

Caddebostanında asfalt cadde üzerinde her tarafa nezareti olan 
köşk garajı ile kiralıktır. Caddebostam iskele yolu karşısında 

1 - Pazarlık 7.6.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Kars hükümet konağında toplanan komisyonca yapılacaktır. 

305 - 307 No. 2-2392 

Türltlye Cümhuriyet Merkez 
Banlcasından: 

2 - Muvakkat teminat 1484 lira 53 kuruştur. 
3 - Keşif, tahlili fiat, silsilei fiat, münakasa şartnamesi, fenni 

şartname ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve proje bir lira 
mukabilinde Kars Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

4 - İstekli olanlar teminatlarını husus! muhaseb e veznesine 
yatırmış olarak Nafıa vekaletinden almış olduğu su ehliyetnamesi 
ve ticaret odası kayıd 'hüviyet varakas ile birlikte muayyen günde 
Komisyona müracaatları ilan olunur. (3069) 2-?.~99 

İstanbul'da Fener Maliye Şubesi Başmemuru Bay Refet adına 
yazılı D sınıfından 31366 numaralı Bankamız aksiyonu kaybedildL 
ğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine baş.ka numaralı yeni 
aksiyon verileceği bildirilir.. 2-2409 

l(asiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalanmızda çalış· 

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta· 
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

Kiralık Kat 
Dikmende yukarı Öveç yata. 

ğında İbrahim Soykanın evi"l•n 
dört odalı üst katı kiralıktır. Bü
tün konforu ıardır. İçindekile -
re müracaat. Tel: 2593 

1-2267 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi .BAYDAR 

Umuml neşriyatı idare 
eden Yazı İsleri Müdürü 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde bası/m!ştır. 

Jandarma genel komutanlığı Anlcara sabnalma 
komisyon1ından: 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mikdar, muhammen bedeli, ilk tetrti• 
nat, alım tarzı, gün ve saati aşağıda yazılıdır. 

İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif mektublarını komisyona vermiş ol· 
malan. 

Beherinin muhammen İlk teminat İhale tarihi Eksiltme 
Gün Sa. şekli 

•• CİN.Sl Adedi Beheri Kğ. bedeli Kğ. Adet Lira Kr. 

168 75 7/6/937. pazartesi 10 a~ık eJrsilt. 
Küçük kazan 50 kişilik 40 :50 12 :13 150 Kr. 
Küçük kazan 30 kişilik 40:50 9 :10 150 Kr. 
Kulplu kapaklı bakraç 50 :80 3 :3.5 150 Kr. 
Mahruti çadır 300 63 lira 1417 50 7/6/937 

8/6/937 
8/ 6/937 

pazartesi 15 kapalı 'Zarf 
Portc.tif çadır 3000 7 lira 1575 salı 10 ., ., 
Kaput kilrklenmer;l 500 kısa 11 lira 1462 50 ,, 15 " 
Kaput kürklenmesi 1000 uzun 14 lira (1268) 1- Z200 

Y ENi Si NEMAL~t\R H ALK 
BUGÜN B UGECE 

Milano Operasının en meşhur ve en tat
lı sesli tenoru ALESSANDRE 

ZİLLANİ tarafından temsil edilen 
AŞK ŞARKiSi 

Beraberinde: Paul Hörbiger • Ka:ola 
Höhn • Eita Pcnkhoff 

Bu muazzam musiki filminde Verdi, 
Puccini ve Giordano'nun en nefis ;.pe
ralariyle Napotiten seranatlarını hü:;rük 

bir zevkle dinliyeceksiniz. 
İlaveten: CANLI RESİMLER 

BUGÜN BU GECE 
Bütün dünyanın filmlerini sonsuz bit 
kahkaha tufanı içinde seyrettikleri ve 
candan alkışladıklarr iki sevimli komik 
BASTI BACAK - DÜZ TABAN'ın 

en son çevirdikleri 
PAT. PATAŞON SİRKTE 

İlave: İngiltere Kıralı S. M. VI. cı 
Jorj'un Taç Giymesi münasebetiyle 

İngiltere kırallığmın ihti:;;amı 

Halk Matinesi 12.15 de 
KARIMI BEN ÖLDÜRDÜM 

•• 


